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B - 1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

 
1.1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  
1.  Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών . 
2.  Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες - ηµίβραχος - βράχος). 
3.  Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων. 
4.  Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων σκυροδεµάτων κλπ.) 
 
1.2   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και 
συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 
1.3   ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
«Γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00µ. 
Οι Γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» σε «Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµίβραχου» και σε «Γενικές εκσκαφές 
βράχου».Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τις «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» δεν υφίσταται θέµα «πλάτους» και σαν τέτοιες νοούνται και εκείνες 
οποιουδήποτε πλάτους ακόµη και µικρότερου των 3.00µ. 
 
1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 Τα προς εκσκαφήν εδάφη χωρίζονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες:  
 
1.4.1  Χαλαρά εδάφη 
 
«Χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή 
υλικά.  
 
1.4.2  Γαίες και ηµίβραχος  
 
«Γαίες και ηµίβραχος»χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων 
αµµοχαλίκων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και 
τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο από µισό (1/2) κυβικό µέτρο και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 
 
1.4.3.  Βράχος 
  
 «Βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί µε ανατίναξη, χρήση λοστών ή 
σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, όγκου µεγαλύτερου του µισού (1/2) κυβικού µέτρου. 
 Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή αποσαθρωµένο βράχο γαιώδους ή ηµιβραχώδους 
σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει πριν την αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και 
δοµής, που δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα «D - 9L» εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής 
διατοµής. 
 Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν χαλαρώθηκαν µε ανατίναξη πριν την 
αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται σαν εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, 
σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από την Υπηρεσία, για διάφορους λόγους όπως πχ κατοικηµένες περιοχές. 
 
 1.5  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1.5.1 Γενικές Εκσκαφές  
 
1.5.1.1  Εκτέλεση εκσκαφών  
  
1.5.1.1.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του Έργου. 
 
Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι σε λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-20 της παρούσας ΤΣΥ. 
Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες 
φθορές στις εγκαταστάσεις τους κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου. 
 
1.5.1.1.2  Προκαταρκτικές εργασίες 
 

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. 

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
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Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως Γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµιβράχου και βράχου) θα πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση 
σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών 
χαλαρών εδαφών (βλ. παραγ. 1.4.1), στην εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κλπ. 
Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών . 
Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων , 
ερειπίων, φρακτών , παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση 
και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για επένδυση πρανών 
επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου θα εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν καταλλήλως. 
 
1.5.1.1.3  Εκσκαφή 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον 
απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριµένων 
µελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να 
τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια ή που καθορίστηκαν από την 
Υπηρεσία . Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµµιά πρόσθετη αµοιβή πέρα από τις Συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις 
τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των Συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την 
εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή 
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκαφή που προκύπτει από τις ενέργειες του 
Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη ο Ανάδοχος δεν 
θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε 
τις εντολές της Υπηρεσίας , το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο .  
Η Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων 
αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο . Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο 
Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσης αυτών των υπερεκσκαφών  υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος είχε πάρει όλα τα 
µέτρα για την αποφυγή των υπερεκσκαφών (πχ στήριξη χαλαρών πρανών). 
Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και  
αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε 
δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας . Πάντως, 
αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη της Υπηρεσίας συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα 
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα : 
 
-  Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές (πχ τάφροι οφρύων). 
-  Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών  
της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. 
- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.  Γι’ αυτό θα πρέπει να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, 
προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. 
- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 
  
Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς 
αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. 
  
Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και 
διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι 
γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές 
γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. 
Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και κατάλληλα εκπαιδευµένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο 
επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων τεχνικών 
που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, 
των Έργων ή δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. 
Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από σκυρόδεµα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 
ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών ή 
µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι ανατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν 
κρίνεται απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεµα, στον περιβάλλοντα βράχο και στις 
γειτονικές περιοχές του Έργου. 
  
∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση µικρότερη των 
τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέµατος. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στα Έργα, σε ιδιωτική ή σε δηµόσια 
περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο µε δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης 
στο µέτρο που είναι απαραίτητο και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να µην είναι ακανόνιστη, να µην 
προκαλείται αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά ασταθές, να µην κατακερµατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε 
επαφή µε τον οποίο, πρόκειται να τοποθετηθεί σκυρόδεµα ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην προκαλούνται ζηµιές σε 
υπάρχουσες κατασκευές. 
  
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας 
ανατινάξεων για έγκριση από την Υπηρεσία. 
  
Εάν κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο 
πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές, να προκαλέσουν ζηµιές ή να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να δηµιουργήσουν µεγάλες 
υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το 
µήκος των οπών, να µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει ελαφρότερη γόµωση, να εφαρµόσει 
προρρηγµάτωση, ή απαλή µετάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει την εκσκαφή µε γραµµική 
διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων µέσων. Η έγκριση από την Υπηρεσία  της τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του 
Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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Ειδικά για τη χρήση εκρηκτικών, εκρηκτικά θα χρησιµοποιηθούν µόνον µετά από ειδική έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας σύµφωνα µε την εν 
ισχύι Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις οδηγίες της µε ευθύνη όµως πάντοτε του αναδόχου. 
 
Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και παράταση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση που 
αρνηθεί η Υπηρεσία να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών. 
 
Γι΄ αυτό οι τιµές της προσφοράς του αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές 
ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή κλπ των ορυγµάτων. 
 
 1.5.1.1.4  Επιλογή διάθεση , µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 
 
Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή των µόνιµων Έργων . Όπου είναι πρακτικά 
δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα 
υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα 
αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκης, από όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. 
 
Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την 
απόσταση µεταφοράς . Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές 
που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα 
καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε  να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε 
τµήµα των Έργων και η απόθεση των υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα 
εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση 
των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισυ 
(1,50) m πάχος, χωρίς καµµιά άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης.  
 
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, 
επιχώµατα κλπ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα 
ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση. 
 
Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την 
αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά. 
 
Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος 
των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά 
τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα 
σε : 
 
α.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα. Τα υλικά αυτά θα αξιολογούνται έτσι ώστε τα καλύτερης 
ποιότητας να χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των ανωτέρων στρώσεων. Ειδικότερα για τα βραχώδη προϊόντα θα γίνεται επιλογή τους ώστε 
τα πιο καθαρά να χρησιµοποιηθούν στην άνω στρώση του επιχώµατος, προς αποφυγήν κατασκευής στρώσεως υποβάσεως. 
 
β.  Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου 
απαιτείται. 
 
γ.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος, και  
 
δ.  Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα των Έργων ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.   
 
1.5.2  Άρση καταπτώσεων 
 
Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση είτε για αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή 
επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε  για οριστική απόρριψη, θα πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και κατά τα λοιπά 
όπως καθορίζεται στην παραγρ. 1.5.1.1.4 του παρόντος άρθρου. 
 
Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των 
κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ., εφαρµόζοντας τις κατάλληλες µεθόδους εργασίες και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των 
καταπτώσεων µόνον στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές (καταπτώσεις, κατακρηµνίσεις). 
 
1.5.3 Καθαιρέσεις κτισµάτων, σκυροδεµάτων κλπ 
 
Όπως και στην παραγ. 1.5.1.1.2 αναφέρεται πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, 
φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών µε ή χωρίς την 
βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε 
χώρους µακράν του έργου, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 
 
α. Καθαιρέσεις κτισµάτων  
β.  Καθαιρέσεις λιθοδοµών 
γ.  Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 
 
Οι καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις Γενικές εκσκαφές. Ειδικότερα των λιθοδοµών στις «γαιώσεις - ηµιβραχώδεις» και των κτισµάτων και 
αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις» εκτός εάν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις Γενικές εκσκαφές ή υπάρχει πρόβλεψη 
πληρωµής τους ή υπάρχει ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
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1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  
 
1.6.1  Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει : 
 
α.  την εκσκαφή  µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών  γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και ακατάλληλων υλικών  που έχουν προέλθει από 
επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή  υλικά,  σε οποιοδήποτε  βάθος και πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη για την έδραση 
επιχωµάτων . 
 
β.  Τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά µε οποιοδήποτε µέσο σε οποιαδήποτε απόσταση για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (για πλήρωση  νησίδων, επένδυση πρανών κλπ) είτε για την οριστική  
απόθεση τους (προκειµένου για τα περισσεύµατα και τα ακατάλληλα εδάφη). 
 
γ. Την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των απόθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή τους µέχρι την  χρονική στιγµή που θα 
χρησιµοποιηθούν στο έργο . 
 
δ. Την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση  έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή  εκριζωµένων δένδρων, τον 
αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χοντρών κλάδων σε  θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
1.6.2  Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
 
  Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α.  την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ . και µε 
οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό 
 
β. τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής 
 
γ. την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 1.6.1.ε αναφέρεται  
 
δ. την συµπύκνωση της σκάφης των γαιοηµιβραχωδών ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος, µέχρι του βάθους 
που λαµβάνεται υπ' όψη στον καθορισµό της φέρουσας ικανότητας έδρασης (Φ.Ι.Ε ) σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο προς το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
PROCOTP (PROCTOR MODIFIED σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ180) 
 
ε. τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής 
 
στ. την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων 
ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 
 
ζ. την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου µέχρι την οριστική 
εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 
 
η.  τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων 
 
θ.  τη λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος 
 
ι.  την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση πλακοστρώσεων, την καθαίρεση 
συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή και κρασπεδορείθρων εκτός αν προβλέπεται από τη µελέτη του 
έργου ή από έγγραφή εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών. 
 
ια. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος 
εκσκαφές: 
 
-  Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το 
υπάρχον έργο). 
-  Εξυγίανσης (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 
-  Του   τµήµατος    των    τραπεζοειδών    τάφρων    που αναφέρεται σε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00µ 
-  ∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ. µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. 
-  αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων. 
 
1.6.3  Γενικές εκσκαφές βράχου 
 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α.  την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και 
κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ. και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών µε οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό  µέσο ή µε τα χέρια χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών µόνον ύστερα από έγκριση 
της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 
 
β.  την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών 
εξαρµάτων ή επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου 
 
γ.    τη κοπή και εκρίζωση θάµνων  και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 1.6.1.ε αναφέρεται 
 
δ.  την διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κλπ. των προϊόντων εκσκαφής όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2.στ) 
έως θ) του παρόντος 
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ε.  την λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος 
 
στ.  την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από 
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών 
 
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές βράχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος, εκσκαφές: 
 

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

∗ Εξυγίανσης (αφαίρεσης υπάρχοντος επιχώµατος) 

∗ Του τµήµατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. 

∗ ∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. 

∗ Αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων.  
 
1.6.4  Άρση καταπτώσεων 
 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α.  την   άρση  καταπτώσεων   και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη. 
 
β.  τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων 
 
γ.  την διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των καταπτώσεων και κατολισθήσεων όπως 
περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2 στ) έως και θ) του παρόντος. 
 
1.6.5   Καθαίρεση κτισµάτων 
 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α.  την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, υποστυλωµάτων, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, 
θεµελίων από λιθοδοµές, βάσεων πεδίλων από σκυρόδεµα, εξωτερικών κλιµάκων, υποστέγων, µεταλλικών περιφράξεων και οτιδήποτε άλλων 
συµπληρωµατικών κατασκευών. 
 
β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και την µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους 
αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε 
απόσταση  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων αρχών. 
 
γ.  την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις κατεδαφίσεις θεµελίων, υπογείων κλπ. 
 
  1.6.6  Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών.     
 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α.  την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  
 
β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και την µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών. 
 
γ.  τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 
 
δ.  την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού. 
 
1.6.7   Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 
 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α.  την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, πτερυγότοιχοι, οπλισµένα τεχνικά έργα, τοίχοι κλπ.) 
 
β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους 
αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας  σε οποιαδήποτε 
απόσταση  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών 
 
γ.  τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης 
 
δ.  την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού  του συστήµατος 
αποχέτευσης / αποστράγγισης του έργου 
  
 
 
 
1.7  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
1.7.1  Γενικές εκσκαφές 
  
1.7.1.1  Γενικά: 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ

3 
εκσκαφής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές που δείχνονται στα Σχέδια ή που καθορίσθηκαν 
από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 
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Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο "ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους" µε 
αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου µέρος 
των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολής της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών 
κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3.00 µ. τότε για το µέρος αυτών των γενικών εκσκαφών θα ισχύει η 
πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται 
εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές 
θεµελίων και τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο άρθρο Γ-1της Τ.Σ.Υ 
 
1.7.1.2  Eκσκαφές χαλαρών εδαφών 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις 
παραγρ. 1.6.1.α) έως και ε). 
 
1.7.1.3  Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών  εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις 
παραγράφους 1.6.2. α) έως και ια). 
 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής και που οφείλεται 
κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο 
επιπλέον όγκος πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα πληρώνεται. 
 
Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής 
αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµµιά επιπλέον πληρωµή. 
 
1.7.1.4  Γενικές εκσκαφές βράχου 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις 
παραγρ. 1.6.3α) έως και ζ). ∆ιευκρινίζονται ότι  όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες γραµµές και κλίσεις, η πληρωµή 
θα γίνεται µέχρι τις γραµµές αυτές. ∆εν θα γίνεται µείωση για µικρή υποεκσκαφή, που µπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. 
 
∆εν θα γίνεται πληρωµή για τα πρώτα τριάντα (30) cm υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τα τριάντα (30) cm 
πέρα από τις καθορισµένες  γραµµές εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη 
εµπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα (30) cm θα επιµετράται για πληρωµή σαν εκσκαφή 
βράχου. 
Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής 
αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµµιά επιπλέον πληρωµή. 
 
1.7.2  Άρση καταπτώσεων 
 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ

3 
άρσης καταπτώσεων µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµόδιας Επιτροπής. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις 
παραγράφους 1.6.4.α) έως και γ). 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση καταπτώσεων για τις οποίες αποδεδειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο 
απαιτείται, για κάθε περίπτωση πληρωµής άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας. 
 
1.7.3  Καθαιρέσεις 
   
1.7.3.1  Γενικά 
 
α.  Η επιµέτρηση γίνεται σε Μ

3
 µετρούµενα πριν από την καθαίρεση 

 
β.  Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις Γενικές εκσκαφές µόνο όταν εκτελούνται ανεξάρτητα από αυτές ή όταν 
τούτο προβλέπεται στη µελέτη ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους συµπεριλαµβάνεται στις 
Γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοµών στις "γαιώδεις - ηµιβραχώδεις" και των κτισµάτων και  αόπλων και οπλισµένων 
σκυροδεµάτων στις "βραχώδεις". 
 
1.7.3.2  Καθαιρέσεις κτισµάτων 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις 
παραγρ. 1.6.5α) έως και γ). 
 
1.7.3.3  Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις 
παραγρ. 1.6.6α) έως και δ) . 
 
1.7.3.4  Καθαιρέσεις οπλισµένων σκυροδεµάτων 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις 
παραγρ. 1.6.7. α) έως και δ). 
 
 
 

 
Β - 2  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 
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2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1. Η κατασκευή πάσης φύσεως επιχωµάτων οδοποιίας. 
2. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαιούντων κατάλληλων υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων. 
 
2.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ1  µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις 
αναφέρονται παρακάτω. 
 
2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
"Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις 
πάχους τέτοιου ώστε µε τα µέσα συµπύκνωσης που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση και σε τµήµατα τέτοιων 
διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 
 
Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη" 
που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση βραχωδών εδαφικών υλικών. 
 
2.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2.4.1  Τµήµατα επιχωµάτων 
 
Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΑΙΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

 
 
 
 
 

Θεµέλιο 

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

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

 
Πυρήνας 

Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ 
θεµελίου και στέψης 

Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ θεµελίου 
και µεταβατικού τµήµατος 

   

 
 
 
 

Μεταβατικό τµήµα 

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

 
 
 
 

Στέψη 

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

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

 
2.4.2   Χρήσιµες επισηµάνσεις 
 
2.4.2.1  Η "Στρώση έδρασης του Οδοστρώµατος " (Σ.Ε.Ο) είναι το αµέσως κάτω του οδοστρώµατος έδαφος ή υλικό επίχωσης το οποίο 
µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΤΠΧ-1 και τους λοιπούς όρους ∆ηµοπράτησης και το οποίο εκτείνεται µέχρι 
βάθους που επηρεάζεται από τα φορτία της κυκλοφορίας. 
 
2.4.2.2 Στις περιοχές επιχωµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους 
∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό). 
 
2.4.2.3 Στις περιοχές ορυγµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους 
∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό) και η απαιτούµενη 
ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων. 
 
2.4.2.4 Για την στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας (Α.Π) από ασύνδετο υλικό, όπως επίσης και για τη Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος 
(Σ.Σ.Ο) θα έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3 της Τ.Σ.Υ. 
 
2.4.2.5 Σε κατασκευές επιχωµάτων υπερύψωσης παλαιών υφισταµένων οδών, εφόσον η διαφορά στάθµης µεταξύ των επιφανειών 
κυλίσεως παλαιάς και νέας οδού είναι µικρότερη από 60 εκ. η τυχόν υπάρχουσα παλαιά ασφαλτική στρώση θα αποσυντίθεται και θα 
αποµακρύνεται. Η δαπάνη της εργασίας αυτής θα περιλαµβάνεται στην τιµή κατασκευής του επιχώµατος και δεν θα πληρώνεται ιδιαιτέρως. 
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2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
2.5.1   Επιχώµατα 
 
2.5.1.1 Γαιώδη επιχώµατα 
 
2.5.1.1.1  Υλικά γαιωδών επιχωµάτων 
 
α.  Προέλευση 
 
 Τα υλικά κατασκευής θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν 
επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων-επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων (στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά στους όρους ∆ηµοπράτησης ότι τα προϊόντα 
ορυγµάτων µιας περιοχής δεν είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή επιχωµάτων), θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά 
τους, έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 β.  Ποιότητα υλικών 
 
Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων - επιχώσεων και ο βαθµός συµπύκνωσης αυτών θα γίνει γενικά σύµφωνα µε την ΠΤΠΧ-1 
(Παρ.2.9.2 κλπ)   
 
Επισηµαίνεται κατ' αρχήν ότι για την περίπτωση γαιωδών εδαφών και σε σχέση µε την κατασκευή επιχωµάτων, αυτά (γαιώδη εδάφη) 
κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩ∆ΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

(∆εν περιλαµβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγµάτων) 

 
 

Κατηγορία 
εδαφικού 
υλικού 

 
 

Χαρακτηρι-
στικά υλικού 

 
 

Όρια Atterberg 

Max πυκνότητα 
κατά την 

τροποποιηµένη 
δοκιµή 

συµπύκνωσης 
χγρ/µ

3
 

 
 
 

CBR* 

 
 

Περιεκτικό-
τητα σε 

οργανικά *** 

 
Παρατηρήσεις ως 

προς τη δυνατότητα 
χρησίµοποίησής 

τους για επιχώµατα 

 
 
 

Ε1 

Γαιώδες υλικό 
µε µέγιστη 
διάσταση 

κόκκου D< 200 
χλστ και 

περιεκτικότητα 
σε κόκκους 
200>D>150 
xλστ µέχρι 

25% 

 
 

LL< 40 ή LL<65 
και  

ΡΙ >(0.6 LL-9) 

 
 
 
 

> 1.600 

 
 

> 3 και 
διόγκωση 
** < 3% 

 
 
 

<2% 

 
 
 
 

Αποδεκτό 

 
 

Ε2 

Μέγιστος 
κόκκος < 100 

χλστ 
∆ιερχόµενο % 

από Νο 
200<25% 

 
 

LL< 40 

 
 

> 1.940 

 
> 5 και 

διόγκωση 
** < 2% 

 
 

< 1% 

 
 

Κατάλληλο 

 
 

Ε3 

Μέγιστος 
κόκκος < 80 

χλστ 
∆ιερχόµενο % 

από Νο 
200<25% 

 
LL< 30  

 
ΡΙ > 10 

 
 
- 

 
> 10 και 
διόγκωση 

** =0 

 
 

0% 

 
 

Επίλεκτο Ι 

       

 
 

Ε4 

Μέγιστος 
κόκκος < 80 

χλστ 
∆ιερχόµενο % 

από Νο 
200<25% 

 
LL< 30 

 
ΡΙ > 10 

 
 
- 

 
> 20 και 
διόγκωση 

** =0 

 
 

0% 

 
 

Επίλεκτο ΙΙ 

 
Ε0 

 

 
Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες 

 
Ακατάλληλο 

 
Όπου : 
LL           = Όριο Υδαρότητας  Ε 105-86 Method 5  
PI            = ∆είκτης Πλαστικότητας Ε 105 - 86 Μethod 6 
No 200   = Kόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κοσκίνων  
     ΑΑSHTO : M-92 ανοίγµατος βροχίδας 0,074 χλστ. 
*CBR     = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου  Φέρουσας Ικανότητας  
 
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων 
συµπυκνωθέντων στο 90% της µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε 105-86) µε τη βέλτιστη 
υγρασία και µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών. Κατ' εξαίρεση επί τσιµεντωµένων εδαφών και για έργα σε όρυγµα, για τον υπολογισµό της 
φέρουσας ικανότητας της "υποκείµενης στρώσης" οδοστρωµάτων θα γίνεται συµπληρωµατικά και προσδιορισµός του CBR µε δοκιµή "επί 
τόπου"  
**  = Κατά τη δοκιµή CBR 
***  = Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης"  
(AASHTO T 194). 
Υλικά κατηγορίας  Εο (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για επιχώµατα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύεται  η χρησιµοποίηση 
εδαφικών υλικών: 
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• Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γή, ριζόχωµα κλπ) 

• Οργανούχων 

• ∆ιογκούµενη άργιλος 
 
Επίσης: 
 

• Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα εκφρασµένη ως SO3
 
µεγαλύτερη από 1.9 gr ανά λίτρο, µετρούµενη 

σύµφωνα µε την µέθοδο BS 1377 δοκιµή 10, µε λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 
50 εκ. από κατασκευές σκυροδέµατος, ή κατεργασµένο θραυστό αµµοχάλικο µε τσιµέντο (ΚΘΑ) , ή Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε 
τσιµέντο (ΣΕΥ). 

• Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασµένα ως SO3
 
µεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο 

BS 1377 δοκιµή 9 δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από µεταλλικές κατασκευές. 

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

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

 

α. Ετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης 
 
Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη και θα αντικαθίστανται 
µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνονται πριν από την διάστρωση των υλικών επιχώµατος, 
θεωρούνται τα ακόλουθα: 
 
1. Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >=30% κ.β.) 
2. Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) 
3. ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) 
4. Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) 
5. Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά > 5% και < 30% κ.β.) 
 
Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιµοποίησή τους για την κατασκευή επιχωµάτων. 
 
Στη συνέχεια τα διαστρωθέντα, κατάλληλα υλικά θα συµπυκνώνονται επιµελώς. Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος θα 
συµπυκνώνεται τουλάχιστον σε πυκνότητα ίση προς το 90% της µέγιστης πυκνότητας  που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης. 
 
Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor E105-86 που θα εφαρµόζεται θα είναι σύµφωνα µε την : 
 
ΜΕΘΟ∆Ο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο4 µικρότερο ή ίσο προς 7%. 
ΜΕΘΟ∆Ο ∆ : Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο 4 µεγαλύτερο από 7%. 
 
Η συµπύκνωση αυτή θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 εκ. και σε πλάτος 2µ. πέρα από το πόδι του επιχώµατος, ή κατ' ελάχιστο µέχρι το 
όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους. 
β.  ∆ιάστρωση 
 
Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή 
και οµοιόµορφου πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το 
πάχος. 
 
Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. 
 
∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν παρ’ ελπίδα η 
υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας λόγω διήθησης υδάτων δεν θα  επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. 
 
Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας  ικανότητας είναι  αντικείµενο ειδικής Μελέτης και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της Μελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην µη υπέρβαση του ορίου αντοχής του εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση 
του πάχους των πρώτων στρώσεων για να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλικού και των µηχανηµάτων 
συµπύκνωσης. 
 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση (min +4% σε ευθυγραµµία) για 
την εξασφάλιση της ταχείας απορροής των επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του 
επιχώµατος. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το επίχωµα αλλά και το όρυγµα από την επίδραση του νερού 
της βροχής και του νερού από άλλες πηγές (χείµαρροι, ποταµοί, υπόγειο νερό). 
 
Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί µε επιτόπου µετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση  
θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν 
απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα 
όπως µε άσβυστο ασβέστη, υδράσβεστο κ.α. της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
  
  γ.  Συµπύκνωση 
 
Ι.  Για   τα   επιχώµατα   οδικών  έργων,  αν  δεν  γίνεται  ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/ και σε ειδικούς όρους 
δηµοπράτησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της µέγιστης πυκνότητας που 
καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E105-86 ∆οκιµή 11). 
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ΙΙ. Για τα υψηλά επιχώµατα (Η > 10 µ.) σε σηµαντικά έργα (αυτοκινητοδρόµων, αρτηριών µεγάλης σηµασίας, κλάδων κόµβων) θα 
πρέπει να διερευνάται η ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E 105-86 ∆οκιµή 11). 
 
Ο παραπάνω αυξηµένος βαθµός συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται µόνον στην περίπτωση που προβλέπεται σε εγκεκριµένη µελέτη ή 
περιλαµβάνεται στους όρους δηµοπράτησης, ή διατάσσεται από την Υπηρεσία. 
 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" (Ως "ελευθέρως στραγγιζόµενα" 
υλικά θεωρούνται τα υλικά µε ποσοστό κόκκων µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος 
(διερχόµενου από το κόσκινο Νο 200) µέχρι 7% κ.β) υλικά, για τα οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (Ε105-86 ∆οκιµή 
11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιµοποιείται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις 
ακόλουθες τιµές της "σχετικής πυκνότητας" (Dr): 
 
α.  Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 90% της τροποποιηµένης δοκιµής 
PROCTOR. 
 
β.  Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης δοκιµής 
PROCTOR. 
 
IV. Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε την µέθοδο της σχετικής πυκνότητας επιτρέπονται οι παρακάτω 
αποκλίσεις: 
 
α.  Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5 τότε, όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα πρέπει 
να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. 
 
β.  Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν < 10 τότε επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί 
µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο  από την απαιτούµενη σχετική πυκνότητα (Dr), όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου 
κάτω ορίου αυτής. 
 
γ.  Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν >=10, τότε κάθε 
φορά ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις πρέπει να βρίσκεται µέσα στα 
επιτρεπόµενα όρια. 
 
V. Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: 
 
                        emax - e 
   Dr=                      x 100 
              emax-emin 

 

όπου: 
 
e= είναι   ο πραγµατικός   δείκτης  πόρων  του  
   υλικού. 
 
emax= είναι ο  δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D 4254-83. 
 
emin=  είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού µέγιστης πυκνότητας ASTM D 
4253-83. 
 

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

0
C 

και γενικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (πχ έντονες βροχοπτώσεις, που προκαλούν αναµόχλευση της τελευταίας 
διαστρωµένης στρώσης λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης) . 
 
δ. Κυκλοφορία 
 
 Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήµατα µέχρι να τελειώσει η 
συµπύκνωσή τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήµατα πρέπει να κατανέµονται έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σηµεία και 
δηµιουργήσουν ροδιές και αυλακώσεις. Το αυτό ισχύει και για τα τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί. 
 
 
2.5.1.2    Επιχώµατα από αργιλικά υλικά 
 
2.5.1.2.1 Αργιλικά υλικά επιχωµάτων. 
 
α.      Προέλευση - Ποιότητα 
 
Πρόκειται για υλικά που θα προέλθουν από τις εκσκαφές που θα διενεργηθούν σε αργίλους και αργιλικές µάργες, καστανού έως τεφρού 
χρώµατος, µέσης έως υψηλής πλαστικότητας, που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, ως έχουν, κατατάσσονται 
γενικά στην κατηγορία Ε0 µε βάση τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας.  
 
β.      ∆ιαλογή - έλεγχος και κατάταξη υλικών εκσκαφής. 
 
Τα υλικά που θα προκύπτουν από την εκσκαφή των ορυγµάτων του έργου θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή επιχωµάτων µετά από 
κατάλληλη διαλογή, κατάταξη και έλεγχο.  
Συγκεκριµένα για την κατάταξη των υλικών σε κάθε θέση ορύγµατος θα εκτελούνται καταρχήν οι ακόλουθες δοκιµές: 
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∆οκιµή Συχνότητα 

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινα 

Προσδιορισµός ορίων Atterberg 

Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας 

µία δοκιµή ανά 1000m
3
 (για κάθε διακριτή 

εδαφική στρώση, µε όγκο προϊόντων < 1000m
3
  

θα εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή) 

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

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

∆οκιµή Συχνότητα 

Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified Proctor) 

Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών 

∆οκιµή προσδιορισµού λόγου CBR, µε µέτρηση της 
διόγκωσης 

Μία δοκιµή ανά 5,000 m
3
 (για κάθε διακριτή 

εδαφική στρώση, µε όγκο προϊόντων < 5000m
3
  

θα εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή) 

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

Οι ειδικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τον έλεγχο των επιχωµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια, αφορούν στην 

κατασκευή επιχωµάτων µε υλικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 και περιέχουν οργανικά σε ποσοστό ≤ 5%.  

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

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

• Κοκκοµέτρηση µε κόσκινα και αραιόµετρο  

• Προσδιορισµός ορίων Atterberg  

•  Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας  

•  Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών  

•  Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας  

•  Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (modified Proctor)  

•  Εργαστηριακή δοκιµή προσδιορισµού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR, µε παράλληλη µέτρηση της διόγκωσης  
 
Θα διαθέτει επίσης το κατάλληλο προσωπικό, που θα περιλαµβάνει:   
 

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

•   Τεχνικό προσωπικό (εργαστηριακοί βοηθοί) 5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε έργα οδοποιίας 
 
β.      Κατασκευή και συµπύκνωση. 
 
Συµπύκνωση – ∆ιάστρωση. 
 
Κατά τη κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να γίνεται καλή και προσεκτική συµπύκνωση του υλικού, ώστε το σώµα του επιχώµατος να 
αποκτά την απαιτούµενη οµοιοµορφία, αντοχή και φέρουσα ικανότητα και να αποφευχθούν σηµαντικές καθιζήσεις ή αστοχία των πρανών. 
 
Θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 
 
� Η διάστρωση και συµπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις, που θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και 
οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της συµπύκνωσης), όχι µεγαλύτερου του 0,25m, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός 
συµπύκνωσης σε όλο το πάχος. 
 
� Κατά τη συµπύκνωση των αργιλικών στρώσεων, που βρίσκονται σε βάθος µεγαλύτερο του 1,0m από την έδραση 
του οδοστρώµατος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της µέγιστης ξηράς 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor.  
 

� Η υγρασία του υλικού κατά τη συµπύκνωση θα πρέπει να είναι κατά 2÷3% µεγαλύτερη της βέλτιστης κατά Proctor. 
Αν η υγρασία του υλικού είναι διαφορετική της επιδιωκόµενης τιµής, τότε θα διορθώνεται µε κατάλληλη ύγρανση ή και ξήρανση. Η υψηλή 
υγρασία κατά τη συµπύκνωση εξασφαλίζει τον κορεσµό του υλικού και την προστασία του από µεταβολές της υγρασίας και διόγκωση. 
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� Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλιώς θα αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό 
εξοπλισµό. Οργανικά υλικά που θα προκύπτουν από την εκσκαφή (π.χ. ενστρώσεις ξυλίτη) θα πρέπει να συλλέγονται επιτόπου µε κατάλληλη 
διαλογή και να αποµακρύνονται. Ευµεγέθη συµπαγή αργιλικά τεµάχη (συσσωµατώµατα) που θα προκύπτουν από την εκσκαφή θα πρέπει να 
θρυµµατίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να αποφεύγεται η ανοµοιοµορφία και ο κίνδυνος απώλειας της δοµής των τεµαχών αυτών σε 
περίπτωση διαβροχής, µετά την κατασκευή. 
 
� Κατά την κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία από διαβροχή. 
Η διάστρωση του υλικού θα πραγµατοποιείται όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και εντός µικρού χρονικού διαστήµατος, ώστε να 
αποφεύγεται η παρατεταµένη έκθεση της συµπυκνωµένης επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια µεταξύ των στρώσεων θα πρέπει 
να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση της απορροής. Εάν η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από διαβροχή δεν θα 
γίνεται διάστρωση της επόµενης πριν την αποκατάσταση των απαιτούµενων ιδιοτήτων. Η αποκατάσταση αυτή µπορεί να επιτευχθεί είτε µε 
αναµόχλευση και επανασυµπύκνωση µε διέλευση κατσικοπόδαρου, είτε σε περίπτωση έντονης διαβροχής µε απόξεση και επανακατασκευή 
του χαλαρωµένου τµήµατος. 
 
� Κατά την κατασκευή θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία επιφανειών ασυνέχειας.  Τέτοιου είδους επιφάνειες 
µειωµένης αντοχής µπορεί να προκύψουν:  
 

• Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων λόγω ξήρανσης της υποκείµενης στρώσης µπορεί να δηµιουργηθεί ζώνη 
αυξηµένης υγρασίας και µειωµένης αντοχής στο κατώτερο τµήµα της νέας στρώσης. Γι’ αυτό θα πρέπει πριν την τοποθέτηση της επόµενης 
στρώσης να γίνεται ελεγχόµενη διαβροχή της επιφάνειας της υποκείµενης στρώσης.  

•  ∆ηµιουργία λείων γυαλιστερών διατµητικών επιφανειών λόγω της κίνησης των µηχανηµάτων ή και 
της παρουσίας υλικών πολύ χαµηλής αντοχής. Περίπτωση βροχής ή διαβροχής αυξάνει αυτό το ενδεχόµενο. Σε περίπτωση που 
δηµιουργούνται τέτοιου είδους επιφάνειες θα πρέπει να γίνεται αναµόχλευση του υλικού πριν την τοποθέτηση της νέας στρώσης. 
 
2.5.1.2.3 Σχεδιασµός και προστασία επιχώµατος. 
 
Υλικά κατασκευής σώµατος επιχώµατος. 
 
� Το ανώτερο τµήµα των επιχωµάτων της οδικής αρτηρίας, κάτω από το οδόστρωµα θα περιλαµβάνει στρώση έδρασης 

οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.), πάχους 40÷50cm από υλικά κατηγορίας Ε3 ή Ε4.  
 
� Το τµήµα του επιχώµατος κάτω από τη Σ.Ε.Ο. και έως βάθος 1m από τη στάθµη έδρασης του οδοστρώµατος, θα 
κατασκευάζεται από υλικά της κατηγορίας Ε1 ή ανώτερης. Θα αποφεύγεται δηλαδή η χρήση αργιλικών υλικών της κατηγορίας Ε0 στο 
ανώτερο αυτό τµήµα του επιχώµατος. 
 
� Βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και της συµπεριφοράς µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλο καταµερισµό των προϊόντων 
εκσκαφής κατά τη χρησιµοποίησή τους για την κατασκευή επιχωµάτων. Συγκεκριµένα η χρήση αργιλικών υλικών της κατηγορίας Ε0 θα 
περιοριστεί µόνο στις επιχώσεις των Cut & Cover και στην κατασκευή επιχωµάτων οδοποιίας, ύψους έως 6m. Υψηλά επιχώµατα, ύψους 
µεγαλύτερου των 6m, θα κατασκευαστούν εξολοκλήρου µε υλικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1 ή καλύτερη. 
 
Προστασία πρανών 
 
Για την προστασία του αργιλικού υλικού και την αποφυγή ανεπιθύµητης διαβροχής και επακόλουθης χαλάρωσης και διόγκωσής του, τα πρανή 
των επιχωµάτων θα πρέπει να καλύπτονται: 
 
� Με στρώση φυτικών.  
 
� Λόγω της πολύ χαµηλής υδροπερατότητας του αργιλικού σώµατος του επιχώµατος, υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση 
ισχυρής βροχόπτωσης να προκληθεί υπερκορεσµός και αστοχία της φυτικής στρώσης. Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο, αλλά και για 
την προστασία των πρανών κατά την κατασκευή προτείνεται η τοποθέτηση συµπυκνωµένου αµµοχαλίκου στραγγιστηρίου πάχους της τάξης 
των 50cm, σε όλη την επιφάνεια των πρανών των επιχωµάτων, κάτω από τα φυτικά. Η στραγγιστήρια στρώση θα διοχετεύει τα συλλεχθέντα 
ύδατα σε κατάλληλο σύστηµα απορροής (π.χ. πλευρική τάφρο) παρά τον πόδα του πρανούς του επιχώµατος. 

Έδραση 

� Η έδραση του επιχώµατος θα γίνεται απευθείας στο φυσικό έδαφος µετά την αφαίρεση των φυτικών γαιών. Η 
προστασία του ποδός του επιχώµατος από επιφανειακές απορροές θα προστατεύεται από κατάλληλο σύστηµα συλλογής (π.χ. πλευρική 
τάφρο). 
 
� Η έδραση του επιχώµατος σε µαλακά ή διογκούµενα υλικά ή σε θέσεις όπου συναντάται υψηλός υπόγειος ορίζοντας θα 
αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση µε βάση ειδική εδαφοτεχνική µελέτη. 
 
2.5.1.2.4 Έλεγχος του επιχώµατος. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης κάθε στρώσης θα γίνονται οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου επιχώµατος που 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες συχνότητες: 

 

∆οκιµή Συχνότητα 

Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας αµέσως µετά τη 

συµπύκνωση 

Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας 

Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 500 m
3
 για κάθε 

συµπυκνωµένη στρώση 

Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified 

Proctor) 

Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 2000 m
3
 για κάθε 

συµπυκνωµένη στρώση 
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Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινο 

Προσδιορισµός ορίων Atterberg 

Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 1000 m
3
 για κάθε 

συµπυκνωµένη στρώση 

 
Από τους ελέγχους θα κρίνεται εάν έχει επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, ως προς την υγρασία και την πυκνότητα του 
συµπυκνωµένου υλικού, µε βάση τα αναφερόµενα στις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και την ΠΤΠ.Χ1. 
 
2.5.1.2.5 Κατασκευή δοκιµαστικού επιχώµατος. 
 
Για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και των µεθόδων κατασκευής των αργιλικών επιχωµάτων θα κατασκευασθεί δοκιµαστικό επίχωµα µε 
την έναρξη του έργου. Το δοκιµαστικό επίχωµα αποσκοπεί: 
 

• Στην επιλογή των κατάλληλων µηχανηµάτων συµπύκνωσης 

• Στον προσδιορισµό του ρυθµού διέλευσης των µηχανηµάτων 

• Στην εκτίµηση του ικανοποιητικού βαθµού συµπύκνωσης και του ικανοποιητικού θρυµµατισµού των 
συσσωµατωµάτων (αργιλικών τεµαχών) 

• Στον έλεγχο των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του συµπυκνωµένου επιχώµατος και συγκεκριµένα του 
µέτρου συµπίεσης και της διατµητικής του αντοχής. 

 
Προτείνεται η κατασκευή δύο δοκιµαστικών επιχωµάτων, διαστάσεων 20m x 40m το καθένα. Τα δοκιµαστικά επιχώµατα θα κατασκευαστούν 
αποκλειστικά από αργιλικά υλικά, που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0, και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κεφαλαίου 4 της ΠΤΠ.Χ1. Η 
συµπύκνωση του ενός επιχώµατος θα γίνεται σε στρώσεις οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της συµπύκνωσης) 0,25m και του άλλου σε 
στρώσεις πάχους της τάξης των 0,35m. Κάθε δοκιµαστικό επίχωµα θα αποτελείται από πέντε (5) συνολικά στρώσεις. 
 
Κατά την κατασκευή κάθε στρώσης και για καθένα από τα δύο δοκιµαστικά επιχώµατα θα γίνεται χωροστάθµιση της επιφανείας της στρώσης 
και θα µετριέται για κάθε διέλευση του µηχανήµατος συµπύκνωσης η καθίζηση της επιφάνειας της στρώσης σε προκαθορισµένες θέσεις σε 
κάνναβο 5m x 5m. Με βάση τις µετρήσεις αυτές θα συνταχθούν για κάθε στρώση διαγράµµατα εξέλιξης των καθιζήσεων µε τον αριθµό 
διελεύσεων. 
 
Πέραν από την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του επιχώµατος κατά τη συµπύκνωση θα πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του 
συµπυκνωµένου δοκιµαστικού επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες συχνότητες:  
 
 
 
 

∆οκιµή Συχνότητα Σκοπός 

Κοκκοµετρική ανάλυση  

Προσδιορισµός ορίων Atterberg 

από δύο δοκιµές ανά στρώση για 

κάθε επίχωµα 
Κατάταξη του υλικού 

Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας 

Προσδιορισµός επιτόπου 

πυκνότητας 

από δύο δοκιµές σε κάθε στρώση 

κατασκευασµένου επιχώµατος 

Προσδιορισµός χαρακτηριστικών 

συµπυκνωµένου επιχώµατος 

Τροποποιηµένη δοκιµή 

συµπύκνωσης (Modified Proctor) 

δύο δοκιµές σε καθένα δοκιµαστικό 

επίχωµα 

Έλεγχος χαρακτηριστικών µε βάση 

τις προδιαγραφές 

∆οκιµαστική φόρτιση πλάκας 
τρεις δοκιµές σε καθένα δοκιµαστικό 

επίχωµα 
Προσδιορισµός µέτρου συµπίεσης 

∆οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης 

Τριαξονική δοκιµή CUPP  

από δύο δοκιµές σε αδιατάρακτα 

δείγµατα από καθένα 

κατασκευασµένο επίχωµα 

Προσδιορισµός διατµητικής αντοχής 

 
Ο τελικός καθορισµός του είδους, των θέσεων και της συχνότητας των ελέγχων και των µετρήσεων για την παρακολούθηση της 
συµπεριφοράς του δοκιµαστικού επιχώµατος θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα και µε τα επιτόπου ευρήµατα. 
 
Με βάση την παρακολούθηση και τους ελέγχους του δοκιµαστικού επιχώµατος θα οριστικοποιηθεί η µέθοδος κατασκευής των επιχωµάτων, 
σε ό,τι αφορά τον απαιτούµενο εξοπλισµό, τον αριθµό διελεύσεων και το πάχος των στρώσεων και θα ελεγχθούν οι προδιαγραφές ως προς 
τον απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης, καθώς και η ευστάθεια και συµπεριφορά των επιχωµάτων, ανάλογα µε το ύψος τους. 
 
2.5.1.3  Βραχώδη επιχώµατα 
 
2.5.1.3.1 Υλικά βραχωδών επιχωµάτων 
 
α.  Προέλευση 
 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πετρώδη προϊόντα που προέρχονται από εκσκαφές βραχωδών ορυγµάτων. Κατ' εξαίρεση και 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται πάσης φύσεως κατάλληλα υλικά προερχόµενα από δανειοθαλάµους. 
Στις περιπτώσεις αυτές οι θέσεις δανειοθαλάµων εκσκαφής θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία ή θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία 
σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς ειδικούς όρους ∆ηµοπράτησης. 
 
Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών θα αποµακρύνονται τα εδαφικά υλικά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή 
στρώση βράχου που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα αποµακρύνονται τα τµήµατα ακατάλληλου εδαφικού υλικού που εµφανίζονται µέσα στο 
βραχώδη σχηµατισµό  καθ' όλη την διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών. 
 
Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των παραγοµένων βραχωδών υλικών να είναι εντός των ορίων των 
απαιτήσεων του άρθρου αυτού. Αν χρειάζεται, µετά την εκσκαφή, θα γίνεται αποµάκρυνση, ή θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή 
διαστάσεις εκτός των ορίων του άρθρου αυτού. 
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Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται ο διαχωρισµός του υλικού και η αλλοίωση 
της µορφής των κόκκων του. 
 
β.  Ποιότητα πετρώµατος 
 
Τα πετρώµατα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά  διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική 
µελέτη. 
 
Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα 
κ.α. 
 
Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που 
αποσυντίθενται µε την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή 
υφή µε την συµπύκνωση. 
 
Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη, στην 
οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα. 
 
γ.  Κοκκοµετρική ∆ιαβάθµιση 
 
Το υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
α.  Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί  δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της 
εκάστοτε συµπυκνούµενης στρώσης. 
 
β.  Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της µιας ίντσας (1'') να είναι µικρότερη από 30%, και του 
υλικού που διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 να είναι µικρότερη από 10%. 
 
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό από το οποίο θα λαµβάνονται δείγµατα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων 
διότι κατά την διάστρωση και την συµπύκνωση το υλικό µπορεί να υφίσταται αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθµιση. 
 
Το υλικό θα πρέπει επιπλέον να έχει κοκκοµετρική καµπύλη σύµφωνη µε τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
 
 ∆ιάσταση Κόκκου             
              
              
              
              
          % διερχόµενο 
  (κόσκινο)                        κατά βάρος 
       
D                                                 90 - 100 
D/4                                          45 -   60 
D/16                                        25 -   45 
D/64                                        15 -   35 
 
Όπου D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις από την κατασκευή του ∆οκιµαστικού 
Τµήµατος (Βλέπε παρακάτω). 
 
δ.  Μορφή κόκκων 
 
Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο από 30%. Ακατάλληλη µορφή έχουν οι κόκκοι για τους οποίους 
ισχύει η σχέση: 
 
 
  L + G 

                   ≥ 3 
     2E 
 
όπου  
L =   η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται στο κόκκο. 
G =  η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής δια της οποίας µπορεί να διέλθει ο κόκκος. 
E =  η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο.  
Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να µετρούνται σε τρεις κάθετες µεταξύ τους 
διευθύνσεις. 
 
2.5.1.3.2 Κατασκευή βραχωδών επιχωµάτων 
 
α. Προετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης 
 
Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο καθαρισµός, η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των 
επιφανειακών ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης (βλέπε παραγρ.2.5.1.1.2.α) σ' όλο το βάθος, που απαιτείται όπως αναφέρεται στην παρ. 2.3 
της ΠΤΠ Χ1 και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγµένα, ή πάνω σε µαλακές αργίλους 
θα λαµβάνονται µέτρα για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης του επιχώµατος µε στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά 
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στην στάθµη έδρασης του επιχώµατος υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του βράχου υλικό και η έδραση του 
επιχώµατος να γίνεται κατ' ευθείαν πάνω στο βράχο πάντα κατόπιν συµφωνίας µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
β. ∆ιάστρωση 
 
Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια θεµελίωσης. Γι αυτό και η αρχική 
επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται µε κατάλληλη επίκλιση που να επιτρέπει άµεση αποστράγγιση /αποχέτευση. 
 
Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τµήµα ήδη διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης 
(µέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να 
ελαχιστοποιείται ο τυχόν διαχωρισµός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που διατίθενται 
ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. 
 
Το µέγιστο πάχος µετά την συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 µ. για δε το µεταβατικό τµήµα το πάχος πρέπει να µειώνεται από τα κάτω 
προς τα πάνω, ώστε να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθµη του επιχώµατος. 
 
Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει  να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 
 
    Ι15%                                                  Ι50% 
                  < 5  και                         <25 
     S85                                                   S50 

 

όπου:  
Ιx =  το άνοιγµα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης. 
 
Sx =  το άνοιγµα του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης. 
 
 
 
γ.  Συµπύκνωση  
 
Ι.   Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτούµενων συµπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει 
να επιλέγεται κατάλληλα για κάθε τµήµα του επιχώµατος, η κοκκοµετρία του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού 
συµπύκνωσης και ο αριθµός διελεύσεών του. Αυτές οι µεταβλητές θα προσδιορίζονται από το ∆οκιµαστικό Τµήµα όπως φαίνεται στην 
παράγραφο 2.5.1.4 
 
ΙΙ.   Για την συµπύκνωση θα χρησιµοποιούνται δονητικοί οδοστρωτήρες ελκόµενοι ή αυτοπροωθούµενοι µε στατικό γραµµικό φορτίο 
(του τυµπάνου και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου) µεγαλύτερο από 25χγρ/εκ. (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών 
Οδοποιίας).  
 
  Επίσης θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στατικοί οδοστρωτήρες µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδήρων ράβδων 
(GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ. 
 
ΙΙΙ.  Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισµού συµπύκνωσης, που 
αναφέρεται παραπάνω, δεν µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη από 0,7 εκ. στο θεµέλιο και τον πυρήνα και από 0,3 εκ. στο µεταβατικό τµήµα. 
 
      Η υποχώρηση θα µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 x 40 εκ. από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 15 χλστ µε 
κατάλληλη διαµόρφωση έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα προταθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα 
εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρησή του κατά την διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης. Οι µάρτυρες αυτοί θα 
τοποθετούνται στις θέσεις υψοµετρικού ελέγχου της παρ. 2.5.1.5 (Ανοχές των περατωµένων επιφανειών) και µετά την ολοκλήρωση της 
συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα αφαιρούνται προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν. 
 
IV.   Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της συµπύκνωσης των βραχωδών επιχωµάτων είναι δυνατόν να 
υιοθετηθεί από την Υπηρεσία, µετά από πρόταση του αναδόχου, και άλλη µέθοδος στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, κατά την 
κατασκευή του «δοκιµαστικού τµήµατος», ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη µέθοδος που να εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις 
παραπάνω αναφερόµενες απαιτήσεις συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη της 
εργασίας. 
 
V.   Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας στο συσχετισµό 
αποτελεσµάτων προς την συµπύκνωση, στην επίβλεψη κλπ.  τότε θα είναι δυνατόν η Υπηρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρµόσει 
στην συνέχεια τη µέθοδο ελέγχου συµπύκνωσης που αναφέρεται στην παραπάνω υποπαράγραφο (ΙΙΙ). 
 
VI.  Ανεξάρτητα προς αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω ορίζεται ως «ελάχιστη απαίτηση συµπύκνωσης» η διέλευση, σε κάθε 
συµπυκνούµενη στρώση κατ’ ελάχιστον έξι φορές  δονητικού οδοστρωτήρα  µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τυµπάνου και του φερόµενου 
τµήµατος του πλαισίου ) µεγαλύτερου από 25 χγρ/εκ. ή στατικού οδοστρωτήρα µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδηρών ράβδων (GRID 
ROLLERS) µε στατικό φορτίο του κυλίνδρου µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ. 
 
2.5.1.4   Κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος 
 
Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που θεωρεί πιο κατάλληλη για κάθε τύπο υλικού, µε τρόπο ώστε  
να πληρούνται οι προδιαγραφές του παρόντος άρθρου. Στην πρόταση θα περιέχονται : 
 
-  Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού. 
-  Μέθοδο εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών. 
-  Μέθοδο διάστρωσης. 
-  Πάχος στρώσεων, µέθοδο συµπύκνωσης και  αριθµό διελεύσεων του εξοπλισµού. 
-  Εµπειρίες του προτεινόµενου τρόπου    κατασκευής, µε ανάλογα υλικά.  
  
Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκρισή της θα εξαρτάται  από την επί τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή 
αποτελείται από τη κατασκευή ενός δοκιµαστικού τµήµατος µε όγκο όχι µικρότερο των 3.000µ

3
, µε στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας 

της προτεινόµενης µεθόδου ή ανάλογα την αναπροσαρµογή της. 
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Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος, θα προσδιορίζεται η κοκκοµετρία του προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού και η 
κοκκοµετρία και πυκνότητα του συµπυκνωθέντος υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές θα χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα όχι µικρότερα από 4 µ

3 
όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστον 10 δοκιµές κάθε τύπου . Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τοµών που 

γίνονται στο επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι τοµές θα γίνονται σ΄ όλο το πάχος της 
στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 µ

2 
.Θα ελέγχονται, µε τοπογραφικές µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις του επιχώµατος, 

µετά από κάθε διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού. 
 
Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για  την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη της προταθείσης µεθόδου. 
 
Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών, είναι στην κρίση της Υπηρεσίας να απαιτήσει την επαναθεώρηση της 
Μεθόδου Εργασίας. 
 
2.5.1.5 Ανοχές των περατωµένων επιφανειών 
 
Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος  θα επαληθεύονται µε πασσάλους υψοµετρικούς µε ακρίβεια 1εκ., 
τοποθετηµένους στον άξονα και τα άκρα εγκαρσίων διατοµών που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω από 20µ. 
 
Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων σηµείων και των θεωρητικών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια 
που θα προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές τιµές αυτών των διαφορών, για τµήµατα µήκους όχι µικρότερου των 100 µ. Θα θεωρούνται 
θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σηµεία τοποθετηµένα πάνω από την θεωρητική επιφάνεια.  
 
Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις : 
 
-  Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι  µικρότερο του 1/5 του πάχους της τελευταίας στρώσης. 
-  Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα πρέπει να είναι µικρότερη του ½ της τελευταίας 
στρώσης. 
-  Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 εκ. για την επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος. 
 
Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα κατασκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν 
δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται 
απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι µικρότερο των 15 εκ. επί του πυρήνα η των 10 εκ. επί του µεταβατικού επιχώµατος, αποτελούµενη 
από κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ’ αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώµατος, και µε 
µέγιστο µέγεθος 10 ή 6 εκ. αντίστοιχα. 
 
 
2.5.1.6   Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κ.λ.π. 
 
Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κλπ. που φαίνονται στα συµβατικά σχέδια είναι τα 
τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα µετά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και 
την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή επιχωµατώσεως διαµόρφωσης χώρου. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση 
θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. 
 
Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο  και θα πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει 
υπόψη του, ότι στην πραγµατικότητα θα κατασκευάσει πραγµατικό όγκο επιχωµάτων - επιχωµατώσεων (και δανειοληψία) µεγαλύτερο από 
αυτόν που προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη (γεωµετρικό όγκο). 
 
Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισµό των πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατισµών. 
2.5.1.7  Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών (Α.Ε.Χ.) 
 
2.5.1.7.1  Γενικά 
 
1.   Αν δεν προβλέπεται κατασκευή : 
 
-  Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) 
-  Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (Σ.Α.Π.) από ασύνδετο υλικό, ή  
- Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων 
 
η Α.Ε.Χ ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο). 
 
2.  Αν προβλέπεται κατασκευή Σ.Σ.Ο ή Σ.Α.Π., τότε έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3 της Τ.Σ.Υ. και η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται µε την επιφάνεια 
έδρασης της Σ.Σ.Ο ή της Σ.Α.Π. 
 
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών Ορυγµάτων (Ι.Σ.Β.Ο), τότε οι απαιτήσεις ακριβείας 
υψοµέτρων και οµαλότητας της Α.Ε.Χ. αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της Ι.Σ.Β.Ο., ενώ η κατασκευή της Ι.Σ.Β.Ο κατά τα λοιπά θα γίνεται 
σύµφωνα µε Π.Τ.Π. Ο 150. 
 
2.5.1.7.2   Στάθµη 
 
Η Α.Ε.Χ. δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της επιφάνειας µεγαλύτερες από : 
 
α.  ± 20 χλστ. όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ’ αυτής φέρουσας στρώσης µε συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ) 
 
β.  ± 30 χλστ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις 
 
2.5.1.7.3 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων 
 
Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
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1.  Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά  σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα 
διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη 
διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 µ. 
 
2.  Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 20,0µ 
 
2.5.2  Προµήθεια και µεταφορά υλικών για κατασκευή επιχώµατος 
 
2.5.2.1 Όπως ρητά 
καθορίζονται στις παραγράφους 2.5.1.1.1, 2.5.1.2.1 και 2.5.1.3.1 τα υλικά κατασκευής είτε γαιωδών, είτε βραχωδών επιχωµάτων θα 
λαµβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο 
συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά τους 
έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
2.5.2.2      Στην τελευταία αυτή περίπτωση έχει ισχύ το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία κ.λ.π λατοµείων και 
δανειοθαλάµων. 
 
2.5.2.3   Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε το σύνολο 
των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών . 
 
Προς τούτο οι εργασίες γενικών εκσκαφών και εκσκαφών τάφρων και θεµελίων πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της 
Τ.Σ.Υ. και τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής να αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή να αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους 
αποθήκευσης, απ' όπου αργότερα, θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις.  
 
Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίησή στις κατασκευές καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής 
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν τον όγκο του χαµένου υλικού να τον αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα,  µε δάνεια υλικά. 
 
 
2.6  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ΄ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. 
 
2.6.1 Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό συµπύκνωσης (γαιωδών και βραχωδών) και ειδικότερα : 
 
Η εργασία περιλαµβάνει : 
 
α.  Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα υλικά  
 
β.   Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος [θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα (µόνο για βραχώδη επιχώµατα) και 
στέψη]. 
 
γ.  ∆ιαλογή, ανάµιξη, ύγρανση ή ξήρανση, ιδιαίτερα για τα υλικά κατηγορίας Ε0 καθώς και πρόσθετος έλεγχος σύµφωνα µε την παραγρ. 
2.5.1.2.2. 
 
δ.   Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων (µετά την τυχόν αφαίρεση των ακατάλληλων γαιών και την 
συµπλήρωση κοιλωµάτων).   
 
ε.  Κατασκευή της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» εκτός της «στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος» (όπου υπάρχει) εργασία η 
οποία περιλαµβάνεται σε άλλο κονδύλιο. 
 
στ.   Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων 
ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους ώστε να διαµορφωθεί µια λεία «στραγγιστική» επιφάνεια. 
 
ζ. Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου µαρτύρων ελέγχων υποχωρήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Β-4 της παρούσας 
Τ.Σ.Υ. 
 
η.  ∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν περιλαµβάνονται : 
-  Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, αγωγοί κλπ.) 
-  Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα υλικά και τυχόν δηµιουργίας 
αναβαθµών. 
 
2.6.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 
 
Η εργασία περιλαµβάνει : 
 
α.  Όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείων και δανειοθαλάµων.  
 
β.  Την εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου από την περιοχή ανάπτυξης 
λατοµείων και δανειοθαλάµων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
γ.  Την αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών στρωµάτων ή 
ενστρώσεων πάχους µέχρι 30 εκ. καθώς και την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους στρώµατος πάνω από επιφανειακά  αµµοχάλικα εφ΄ 
όσον χρησιµοποιούνται δάνεια αµµοχαλικώδη κλπ. και αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή του λατοµείου ή 
δανειοθαλάµου για προσωρινή ή οριστική κατά στρώσεις απόθεση σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας . 
 
δ.  Την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά των δανείων υλικών µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη 
απόσταση (από τις οποιεσδήποτε κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους). 
 
ε. Την πλήρη αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά κατάστασή του 
 
 
 
2.7  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  
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2.7.1  Κατασκευή επιχωµάτων 
 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µερίµνη και 
δαπάναις του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.1 
(α) έως και (ζ). 
 
Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των 
κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων, όπως επίσης και οι δαπάνες για την 
µεταφορά των δανείων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
 
2.7.2  Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου  
 
Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος από δάνεια υλικά µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών, µερίµνη και δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής. Εξυπακούεται ότι 
κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει να γίνει  η κατάλληλη πρόβλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των απαιτούµενων επιµετρικών 
στοιχείων για τη  µέτρηση του όγκου του µέρους του επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια υλικά. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.2 
(α) έως και (ε). 
 
Επίσης στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η πρόσθετη δαπάνη που τυχόν θα υπάρξει από την αυξηµένη ποσότητα δανείων υλικών που 
θα προκύψουν λόγω συνίζησης, καθίζησης κλπ. του επιχώµατος.

 

 
 
 
 
Γ - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 
 
 
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Η εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, 
διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό αγωγών Ο.Κ.Ω. , φρεατίων κλπ. 
 
1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-150, ΠΤΠΤ-110 µε τις όποιες βελτιώσεις 
τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 
1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 1.3.1 “Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά µε πλάτος 
µικρότερο των 3,0 µ. 
 
1.3.2 Ειδικότερα σαν “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται και: 
 
α. Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε επιφάνεια µέχρι και 100 µ2 (ανεξάρτητα από τις 
διαστάσεις της κάτοψης) ή µε πλάτος µέχρι και 3,0 µ (ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης). 
 
β. Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου (π.χ. διατοµής ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς 
κλπ) για πλάτος εκσκαφής µέχρι και 3,0µ 
 
γ. Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών αποστράγγισης, αποχέτευσης (οµβρίων και 
ακαθάρτων) και άλλων αγωγών Ο.Κ.Ω. (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για πλάτος τάφρου µέχρι και 3,0µ. 
 
δ. Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων τεχνικών έργων. 
 
ε. ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών Ο.Κ.Ω., ή και άλλων υπογείων κατασκευών πλάτους εκσκαφής µέχρι και 3,0µ. 
 
στ. Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη νησίδα, µέχρι 100µ2, για την τοποθέτηση κηπευτικού 
χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές.  
 
1.3.3 Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” οι εκσκαφές ανεξαρτήτως 
διαστάσεων, επιφανείας κλπ. που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση 
ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση όµως που 
αυτές οι εκσκαφές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως µε 
σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
 
1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Τα εκσκαπτόµενα εδάφη χαρακτηρίζονται σε “γαιώδη - ηµιβραχώδη” και  “βραχώδη”, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο των 
“Γενικών εκσκαφών” Β-1.4.2 και Β-1.4.3. 
 
 
 
 
1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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1.5.1 Γενικά 
 
 Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο Β-1.5.1 
 
1.5.2 Πρόσθετες απαιτήσεις 
 
 Επιπροσθέτως, για εκσκαφές τάφρων και θεµελίων,  ισχύουν και τα εξής: 
 
1.5.2.1 Άδεια τοµών - σήµανση. 
 
 Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόµο που υπάρχει, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, σχετική άδεια για την τοµή του οδοστρώµατος. 
 
Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα στην προηγουµένη του κατάσταση, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας τοµής του οδοστρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος επίσης, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να προβαίνει στην σήµανση του τµήµατος του δρόµου, στο οποίο εκτελούνται 
σχετικές εργασίες, µε σήµατα των οποίων το σχήµα και το περιεχόµενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. 
 
∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κλπ πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρόµο να µην εµποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 
 
1.5.2.2 Τρόποι εκτελέσεως 
 
 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος σύµφωνα µε τις διαστάσεις που 
φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, που θα θεωρήσει σαν προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την 
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς όµως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δηµιουργείται στον Ανάδοχο 
οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση. 
 
Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν κατά την εκσκαφή, διανοίχθηκαν σκάµµατα 
µε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από 
τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται σαν ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 
 
 Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρονται  στα σχέδια, είναι 
υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε 
σκυρόδεµα είτε µε ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. 
 
 Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και 
οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων γενικά δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την 
ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων και την συµπύκνωση των υλικών επίχωσης. 
 
 Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων εκ του λόγου αυτού, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
1.5.2.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών 
 
 Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαµορφώνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το 
πάχος του σκυροδέµατος, των εξοµαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης των οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια. 
Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, µέχρι βάθους που φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα.  Ο πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να 
επιτυγχάνεται η απαιτούµενη πυκνότητα. 
 
Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται µε επιλεγµένο υλικό, της έγκρισης της 
Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15εκ πριν από τη συµπύκνωση. 
  
Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του σκάµµατος) πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των µαδεριών στα τοιχώµατα της εκσκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν τοίχοι 
αντιστήριξης, ακρόβαθρα, µεσόβαθρα κλπ, τότε για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί αµέσως η κατασκευή της στρώσης 
ισοπέδωσης και καθαριότητας από σκυρόδεµα Β5 (ελαχίστου πάχους 0,10µ) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επισηµαίνεται η ανάγκη 
εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση της αντοχής του 
εδάφους θεµελίωσης. 
 
1.5.2.4 Έλεγχος επιφανειών και υπογείων υδάτων 
 
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
 
β. Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ. 
 
γ. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών 
κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά στρώµατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευές. 
 
δ. Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς φυσικούς αποδέκτες. 
 
Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους. 
 
Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της Επίβλεψης. 
 
Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν 
πρόκειται περί νερών απηλλαγµένων φερτών υλικών. 
 
ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες συνθήκες απορροής οµβρίων στην περιοχή 
που εκτελεί εργασίες. 
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 Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 
 
- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 
- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 
- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε κατάλληλο αποδέκτη.  
 
στ. Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά µέτρα θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, ώστε να 
επιτρέπουν την αποστράγγιση της οδού, πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή 
αγωγούς αποστράγγισης. 
 
 
 
 
1.5.2.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές 
 
 Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων (παταριών) , είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την 
αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50µ από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των 
εργατών και την ασφάλεια τους. 
 
 Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 
για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι κατάλληλα, ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, ή θα 
µεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία ή τις 
αρµόδιες Αρχές. 
 
1.5.2.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) 
 
Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του σκάµµατος, όπως αυτές 
επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του 
στο έργο, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 
 
Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη 
ξυλοζευγµένες παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειες αυτής (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά 
και µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και αναλαµβάνει γενικά κάθε 
ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των 
υπαρχουσών σε όσα σηµεία αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και 
απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν. 
 
1.5.2.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις) 
 
 Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, είτε άλλο έδαφος του οποίου είτε η φύση είτε η 
παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί  την έµπηξη συνεχούς φράγµατος πασσαλοσανίδων ή την κατασκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την 
εκσκαφή, η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε όλους τους κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η 
ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύµφωνα µε τα παραπάνω και η διατήρηση του χώρου του σκάµµατος ελευθέρου. Εάν κατά την 
έµπηξη των πασσαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η µεταξύ τους επιδιωκοµένη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της 
ξυλόζευξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 
 
1.6 ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
1.6.1 Εκσκαφές, σε πάσης φύσεως έδαφος,  θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει:  
 
α. Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και βραχώδες) περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε 
δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος µικρότερο των 3,0µ και ειδικότερα την 
εκσκαφή που περιγράφεται στις παραγρ. 1.3.2.α) έως και στ) του παρόντος, µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο 
εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση 
της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 
 
β. Την λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν απαιτουµένη τοµή του οδοστρώµατος και την επαναφορά 
του στην προηγουµένη του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλληλες σηµάνσεις, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγρ. 1.5.2.1 του 
παρόντος. 
 
γ.  Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παραγρ. 1.5.2.3 του παρόντος. 
 
δ. Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στις παραγρ. 1.5.2.6 και 1.5.2.7 του παρόντος. 
 
ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµένων δέντρων τον 
αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και την 
λήψη ειδικών µέτρων που θα απαιτηθούν για την τυχόν προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 
 
στ. Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών. 
 
ζ. Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 
 
η. Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του, µετά την 
κατασκευή του  τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού. 
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θ. Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων 
ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 
 
ι. Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου, µέχρι την οριστική 
εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών. 
 
ια. Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 
 
ιβ.  Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων αποστραγγιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παράγρ. 1.5.2.4 και την λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους επιφανειών ή 
υπογείων υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγρ. 1.5.2.4 του παρόντος. 
 
ιγ. Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες, καταλλήλου πάχους ή άλλων 
έργων γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για την εξυπηρέτηση των γειτονικών ιδιοκτησιών. 
 
ιδ. Την αποξήλωση παλαιών οδοστρωµάτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων κλπ. 
εφόσον το προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής. 
 
ιε. Την αποξήλωση λιθοδοµών, εκτός εάν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή 
πληρωµή των εργασιών αυτών.  
 
ιστ. Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αποκατάστασης υπερεκσκαφών 
υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ). 
 
 
 
 
 
1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
1.7.1 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
  
1.7.1.1 Γενικά 
 
α. Η πληρωµή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε µε το κονδύλιο των “Γενικών Εκσκαφών” είτε µε το 
κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Είναι όµως ενδεχόµενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, στα οποία οι εκσκαφές 
τους, λόγω µη ύπαρξης περιορισµού πλάτους ή επιφανείας, να µην κατατάσσονται, κατ΄ αρχήν, στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων 
Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Στην περίπτωση αυτή ένα µέρος των εκσκαφών αυτών θα πληρώνεται σαν “Γενικές Εκσκαφές” και το 
υπόλοιπο σαν “Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Το κατά τα ανωτέρω όριο διαχωρισµού για την  πληρωµή των εκσκαφών 
προκύπτει ως ακολούθως: 
 
1. Πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) 
 
Ι. Περίπτωση γαιωδών και ηµιβραχωδών εδαφών 
 Από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.) όπως ορίζεται στην παράγρ. 1.7.1.2.β.  θα φέρεται η 
γραµµή πλευρικού ορίου διαχωρισµού µε κλίση υ: β = 3:2 (υ=ύψος, β=βάση). 
 
 Το µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε 
κλίση πρανούς µεγαλύτερη από υ:β=3:2) θα θεωρούνται συµβατικά σαν εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος των εκσκαφών (εκσκαφές σε 
περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 3:4) θα θεωρούνται συµβατικά σαν γενικές εκσκαφές. 
 
ΙΙ. Περίπτωση βραχώδων εδαφών. 
 
 Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Ι, αλλά η γραµµή πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση 
υ:β=2:1. 
 
ΙΙΙ. Περίπτωση µικτών εδαφών. 
 
 Για την περίπτωση µικτών εδαφών που θα χαρακτηριστούν µε ποσοστά “Γαιώδη - Ηµιβραχώδη” µεγαλύτερα ή ίσα προς 20% και 
µικρότερα ή ίσα προς 80%, τότε η γραµµή πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση υ:β=1,75:1. 
 
 Τυχόν άλλη σύσταση, µε διαφορετικά ποσοστά χαρακτηρισµού “Γαιώδη - Ηµιβραχώδη και Βράχου” θα κατατάσσεται (από πλευράς 
κλίσης του ΠΟ∆) στην πλησιέστερη κατηγορία Ι ή ΙΙ σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 
 2. Κάτω όριο διαχωρισµού (ΚΟ∆) 
 
Ι. Θα λαµβάνεται 1,00µ ψηλότερα από τον πυθµένα σκάµµατος της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και µέχρι τοµής προς το 
έδαφος, ή το πλευρικό όριο διαχωρισµού. 
 
 Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την γραµµή ΚΟ∆ θα θεωρούνται, συµβατικά σαν γενικές εκσκαφές. 
 
ΙΙ. Σηµειώνεται εδώ ότι στην περίπτωση όπου ένα τεχνικό έργο θεµελιώνεται στην ίδια στάθµη και κατ΄ επέκταση µε τις γενικές 
εκσκαφές ενός οδικού έργου (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης) και εφόσον οι εκσκαφές του τοίχου γίνονται στην ίδια χρονική περίοδο µε τις 
συνεχόµενες γενικές εκσκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περιορισµοί που θα επιβάλλουν την κατά 
στάδια εκτέλεση των εκσκαφών), τότε η γραµµή του Κάτω Ορίου ∆ιαχωρισµού (ΚΟ∆) θα θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την αντίστοιχη γραµµή 
των γενικών εκσκαφών. 
 
ΙΙΙ. Για την περίπτωση όπου εκτελούνται εκσκαφές θεµελίων για την κατασκευή τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται σε βάθος (Η) 
µικρότερο από 1,00µ κάτω από την επιφάνεια των συνεχοµένων γενικών εκσκαφών (σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω 
περίπτωση ΙΙ), τότε το ΚΟ∆ θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύψος (Η) πάνω από την ΓΘΕ της στάθµης θεµελίωσης (δηλαδή θα ταυτίζεται µε τη 
γραµµή των γενικών εκσκαφών). 
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β. Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στην περίπτωση που θα γίνει εκσκαφή τάφρου για την 
κατασκευή κεντρικής νησίδας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διατοµή, σε ενδιάµεσο τµήµα του πλάτους υπάρχουσας οδού, µε προβλεποµένη 
διατήρηση (έστω και µε συµπλήρωση - καθ΄ ύψος) του εκατέρωθεν οδοστρώµατος, τότε η εκσκαφή αυτή θα λογίζεται ότι ανήκει στην 
κατηγορία των εκσκαφών θεµελίων και τάφρων, έστω και αν το πλάτος της είναι µεγαλύτερο από 3,0µ (που ορίζεται ότι καθορίζει γενικά το 
όριο υπαγωγής στην κατηγορία εκσκαφών θεµελίων και  τάφρων). 
 
γ. Επίσης αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στους λοιπούς όρους ∆ηµοπράτησης η κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών 
Έργων και Τάφρων” είναι γενικής εφαρµογής, ακόµη και για την περίπτωση που κατασκευάζεται σε πρανή ή στο άκρο του καταστρώµατος της 
οδού και σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ανεξάρτητα από τις όποιες δυσχέρειες προσέγγισης κλπ. 
 
δ. Η πληρωµή των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων” γίνεται ανάλογα µε τα προδιαγραφόµενα στα τεύχη 
δηµοπράτησης κάθε έργου, είτε ενιαία για οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους (γαίες - ηµίβραχος - βράχος), είτε ξεχωριστά για “γαίες - ηµίβραχο” 
αφενός και “βράχο” αφετέρου. 
 
1.7.1.2 Επιµέτρηση 
 
 Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 όγκου σκάµµατος που ορίζεται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ). 
 
 Οι ΓΘΕ καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως: 
 
α. Πυθµένας σκάµµατος 
 
 Τα υψόµετρα του πυθµένος προκύπτουν από την µελέτη των αγωγών και οχετών από τα αντίστοιχα ερυθρά υψόµετρα της κατά 
µήκος τοµής των έργων, αφού αφαιρεθεί το πάχος των υποκειµένων κατασκευών, όπως πάχος τοιχώµατος αγωγού και πάχος στρώσεως 
σκυροδέµατος, ή και τυχόν λοιπών προβλεπόµενων στρώσεων. 
 
 Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος η µορφή του πυθµένα θα θεωρείται βαθµιδωτή µε 
οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι µεταξύ τους. 
 
 Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος όγκος εκσκαφής, λαµβανοµένης 
υπόψη και της παραγράφου 1.6.1.β. Η στάθµη του πυθµένα εκσκαφής θεµελίων για την κατασκευή φρεατίων κλπ προκύπτει οµοίως από τα 
σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
β. Πλάτος Σκάµµατος 
 
Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την κλίση που θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του 
σκάµµατος ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, ανάλογα µε το είδος του αγωγού ως ακολούθως: 
 
Ι. Για προκατασκευασµένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων και ακαθάρτων) και αγωγούς ύδρευσης και 
φωταερίου, το πλάτος προκύπτει από την εξωτερική διάµετρο του αγωγού, προσαυξηµένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225µ (από κάθε 
πλευρά). 
 
 Το παραπάνω πλάτος σκάµµατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται από την µελέτη των σωληνωτών αγωγών 
σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωλήνων.    
ΙΙ. Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύµφωνα µε τη µελέτη) αγωγών αποχέτευσης βρόχινων νερών και ακαθάρτων και χρήση 
άλλης µορφής διατοµών (ωοειδείς, στοµατοειδείς, σκουφοειδείς, ορθογωνικές κλπ), το συµβατικό πλάτος του σκάµµατος προκύπτει από το 
πλάτος του οχετού προσαυξηµένο εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών παρειών κατά 0,25µ. 
 
 Αν στις εγκεκριµένες µελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών, τότε το συµβατικό πλάτος  θα 
λαµβάνεται από τις εγκεκριµένες µελέτες. 
 
ΙΙΙ. Για την κατασκευή φρεατίων κλπ, οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του φρεατίου κλπ που θα 
κατασκευασθεί µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25µ από την εξωτερική παρειά του έργου.  
 
IV. Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κλπ οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του προς 
κατασκευήν θεµελίου κλπ µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25µ από την εξωτερική παρειά του έργου, ανάλογα µε το 
χαρακτηρισµό των εκσκαφών. 
 
V. Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών Ο.Κ.Ω. το πλάτος ορίζεται συµβατικά σε 0,70µ εκτός αν 
προδιαγράφεται µεγαλύτερο. 
 
VI. Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή αγωγούς δικτύου ΟΤΕ, ή στεγανές σωληνώσεις ΟΤΕ, ή 
αγωγούς φωτοσηµάνσεως, ή υπόγειους αγωγούς ΗΛΠΑΠ, το πλάτος ορίζεται από το πραγµατικό πλάτος του αγωγού προσαυξηµένο 
εκατέρωθεν πέραν των εξωτερικών παρειών αυτού κατά 0,225µ (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,60µ). 
 
VII. Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος, συµβατικά ορίζεται η πραγµατική εκσκαφείσα 
επιφάνεια τριγωνικής νησίδας ή το πραγµατικό εκσκαφέν πλάτος κεντρικής νησίδας. 
  
Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων που θα παραµείνουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη 
µελέτη, ή τις εντολές της Υπηρεσίας, οι παρειές θα λογιστούν κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 
 
Άνω επιφάνεια σκάµµατος 
 
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθµη του φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει 
διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (πχ υπάρχουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών χωµατουργικών διαµορφώσεων 
(εκσκαφών ή επιχωµάτων) εάν η εκσκαφή γίνει µετά την εκτέλεση αυτών. 
 
1.7.1.3 Πληρωµή 
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 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται  στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις 
παραγ. 1.6.1.α έως και ιστ). 
 
 Αντίθετα στην τιµή δεν περιλαµβάνονται : 
 
α. Οι πρόσθετες δυσχέρειες των “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” που προκύπτουν από την συνάντηση διαφόρων 
αγωγών εν λειτουργία εταιριών ή και οργανισµών κοινής ωφελείας για τις οποίες προβλέπεται πρόσθετη πληρωµή (βλ. άρθρο Γ-20). 
 
β. Η επανεπίχωση της “ζώνης αγωγού” και των “µεταβατικών επιχωµάτων” µε κοκκώδες υλικό (Βλ. άρθρο Γ-2). 
 
γ. Η επανεπίχωση του υπολοίπου (περιοχή πάνω από τη “ζώνη αγωγού”) ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών (βλ. άρθρο Γ-
2). 
 
 
Γ - 3  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
 
3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Η κατασκευή υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έργου από άοπλο, οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων 
κατηγοριών. 
 
3.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
3.2.1 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 µε τις όποιες 
βελτιώσεις , τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 
3.2.2 Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές (Σ)ΣΚ στις οποίες παραπέµπει ο Κ.Τ.Σ. ΄97 (ΦΕΚ 
315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων προδιαγραφών ASTM που αναφέρονται στον 
πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία των µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών  που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό 
στάδιο µεταπήδησης από τις προδιαγραφές ASTM, DIN και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες προδιαγραφές κ.λ.π. (Σ)ΣΚ. 
 
     ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ /ΠΡΟΤΥΠΑ Σ(ΣΚ) 
 

Αριθµός  
Προτύπου Σ 

Αντίστοιχο 
άλλο Πρότυπο 

Θέµα 

    

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

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

Σ 303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος 

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

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

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

Σ 307-84 ASTM C 233 

και C 260 

Ειδική προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το σκυρόδεµα 

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

Σ 309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης 

Σ 310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE 

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

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

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

Σ 314-84 ASTM C 156 

και C 309 

Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηµιουργούν 
µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος 

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

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

Σ 317-84 ASTM C 627 Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του 
τσιµέντου (χηµική µέθοδος) 
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Σ 318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης 

Σ 320-84 ASTM C1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών 

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

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

Σ 323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος 

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

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

Σ 331-84 ASTM C 309 

και C 156 

Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος 

Σ 332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών 

Σ 333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 

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

Σ 335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος 

Σ 336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης 

Σ 337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος 

Σ 338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα 

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

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

Σ 343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα 

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

Σ 346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναµο άµµου 

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

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

Προτύπου Σ 

Θέµα 

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

ΕΛΟΤ - 345* Το ύδωρ ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ - 346* Το έτοιµο σκυρόδεµα 

ΕΛΟΤ - 408* Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα 

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

ΕΛΟΤ - 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος 

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

ΕΛΟΤ - 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη 
 * Σχέδια Προτύπων του Ελληνικού Οργανισµού Προτυποποίησης που περιέχονται στο παράρτηµα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 
3.2.3 Οι κατηγορίες σκυροδέµατος θα ακολουθούν την ονοµατολογία και χαρακτηριστική αντοχή fck όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 
2.2 του Κ.Τ.Σ. ‘97  
 
3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 Ισχύουν όπως αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. ‘97  
 
3.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 
3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
3.5.1 Γενικά 
 
3.5.1.1 Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται οι κανόνες και διατάξεις για την παρασκευή και διαµόρφωση σκυροδέµατος της επιθυµητής 
κατηγορίας και των υλικών και µέσων που απαιτούνται για αυτό. 
3.5.1.2 Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται: 
 
α. Σκυροδέµατα που παρασκευάζονται µε ελαφρύτερα ή βαρύτερα αδρανή, µε προσµίξεις ελαφρύτερων ή βαρύτερων αδρανών και  µε 
αδρανή που προέρχονται από τη θραύση παλαιού σκυροδέµατος. 
 
β. Οι διατάξεις οι σχετικές µε την προµήθεια και τοποθέτηση των κοινών χαλύβων του οπλισµένου σκυροδέµατος και των τενόντων 
προέντασης του προεντεταµένου σκυροδέµατος, περιλαµβάνονται όµως κατασκευαστικές διατάξεις σχετικές µε την απόσταση των ράβδων 
οπλισµού και τις επικαλύψεις τους. 
 
γ. ∆ιατάξεις σχετικές µε τις µεθόδους υπολογισµού, τις επιτρεπόµενες τάσεις κλπ για τις οποίες εφαρµόζονται οι κανονισµοί και 
προδιαγραφές, στους οποίους παραπέµπουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΜΕ. 
 
3.5.2 Τροποποιήσεις του Κ.Τ.Σ. ΄97 
 
 Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη. 
 
3.5.2.1 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας ΤΣΥ 
(και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης) ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων του, εκτός των παρ. 4.3.4.8 και 4.3.4.10  και 
12.1.1.16 του Κ.Τ.Σ. ‘97 
 
3.5.2.2 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας ΤΣΥ (και 
των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης) ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται σε τρίτον (λχ εργοστάσιο παραγωγής 
σκυροδέµατος, λατοµείο κλπ). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς 
απαιτήσεις αποζηµίωσης, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, συµπεριλαµβανοµένων και 
τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, εκτός αν στον Κ.Τ.Σ. ΄97 ή στην κείµενη νοµοθεσία ρητώς 
προβλέπεται διαφορετικά, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις. 
 
 Οµοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ ΄97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή "εκείνος 
που ζητά" (λόγω χάρη τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά 
 
3.5.2.3 Η παράγραφος 4.3.4.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97  τροποποιείται ως εξής: 
  
 «Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από επιχείρηση λατοµείου, τότε µεταξύ του 
Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που θα παραδοθούν µε ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν 
τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των 4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο 
κόσκινο 25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ. 
΄97. 
 Η συµφωνία µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα τίθεται υπόψη της Υπηρεσίας χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του γιατί αυτός είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία» 
   
 
3.5.2.4 Η παρ. 4.3.4.10 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
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«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία 
ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατοµείο τα αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει στον Ανάδοχο να προµηθεύεται αδρανή από το συγκεκριµένο λατοµείο» 
 
3.5.2.5 Η παρ.5.2.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
  
«Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την κατακύρωση του δηµοπρατούµενου έργου σ΄ αυτόν, να συντάξει τις απαιτούµενες (σύµφωνα µε την 
παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δηµοπράτησης) µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κλπ, 
που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις συνθήκες του έργου και τους όρους δηµοπράτησης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. 
 
 Οι αναλογίες σύνθεσης που καθορίστηκαν όπως παραπάνω, µετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες 
σύνθεσης που θα εφαρµοστούν στο υπόψη έργο» 
 
3.5.2.6 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.2.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
  
«Η µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, µε τα αδρανή, το τσιµέντο, τα πρόσθετα και πιθανώς το 
νερό, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο» 
 
3.5.2.7 Η παρ. 5.2.3.2 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Εάν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παρ.5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν µε τα υλικά που 
προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση 
των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο» 
 
3.5.2.8 Η παρ. 5.2.3.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 στη Μελέτη σύνθεσης θα δίνεται και η καµπύλη του λόγου 

νερό/τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 ΜΡα (30χγρ/εκ2) εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fm» 
 
3.5.2.9 Η τελευταία πρόταση της παρ. 8.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97 «Αν πρόκειται ...... κάθιση» καταργείται  
 
3.5.2.10 Η παρ. 12.1.1.14 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: 
 
 «Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει στην Υπηρεσία το δικαίωµα να ελέγχει το εργοστάσιο από το οποίο προµηθεύεται σκυρόδεµα ως προς 
την τήρηση αυτής της προδιαγραφής. Άλλως η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την αγορά και χρήση στο έργο 
σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο σκυροδέµατος» 
 
3.5.2.11 Τόσον η παρ. 13.3.2, όσον και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παρ. 13.4.1 του Κ.Τ.Σ. ‘97 τροποποιούνται ως εξής: 
 
 «Η Υπηρεσία ή ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας από έξι (6) σε δώδεκα (12) 
δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου» 
 
3.5.3 Προσθήκες στον Κ.Τ.Σ. ΄97  
 
 Συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. ΄97 ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 
 
3.5.3.1 Στο τέλος της παρ. 3.20 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι (ορισµοί): 
 
«3.21 «Σκυρόδεµα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση. 
 
3.22 «Πρόχυτο σκυρόδεµα» , αναφέρεται σε µεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε εργοστάσιο 
προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεµα σκληρυνθεί 
 
3.23 «Νωπό σκυρόδεµα», λέγεται το σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα κατεργάσιµο 
 
3.24 «Σκληρυµένο σκυρόδεµα» λέγεται το σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε δεν είναι πια κατεργάσιµο.» 
 
3.5.3.2 Στο τέλος της παρ. 4.3.2.16 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 
 
 « Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατοµείου εναπόκειται στην Υπηρεσία» 
 
3.5.3.3 Προστίθεται νέα παράγραφος 4.3.2.20 ως εξής: 
 
«4.3.2.20Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-
408 (όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται 
επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΟΚ (πχ σειρά κόσκίνων ISO κλπ). Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων θα πρέπει να είναι 
τέτοιος ώστε να περιγράφονται µε ανάλογη ακρίβεια (προς τις τρεις σειρές των αποδεκτών από αυτήν την προδιαγραφή κόσκινων) οι καµπύλες 
κοκκοµετρικής ανάλυσης των ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV . Στην περίπτωση αυτή οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11

α
 και β, 

4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των νέων κόσκινων σε 
συνδυασµό µε τις καµπύλες των ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Για τα κόσκινα αυτά θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός, 
ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολισµούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 4.3.2.1»    
 
 
 
3.5.3.4 Στο τέλος της παρ. 4.3.4.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
 
« Σε κάθε περίπτωση όµως θα γίνεται το ακόλουθο ελάχιστο πλήθος ελέγχων καταλληλότητας των χρησιµοποιουµένων αδρανών: 
-  Έλεγχος πλαστικότητας και  ισοδυνάµου άµµου: Μία (1) δοκιµή ανά 300µ3  έτοιµης κατασκευής 
σκυροδέµατος 
- Έλεγχος υγείας των πετρωµάτων : τρεις (3) δοκιµές ανά πηγή αδρανών» 
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3.5.3.5 Μετά την παρ. 4.4.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: 
 
«4.4.5 Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και του τυχόν πάγου) θα λαµβάνεται υπόψη η επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το 
νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που θα αφαιρείται από την καθοριζόµενη ποσότητα του νερού ανάµιξης που έχει προσδιορισθεί από τη 
µελέτη σύνθεσης 
 
4.4.6 Η ποσότητα νερού ανάµιξης που θα προστίθεται στο µίγµα θα πρέπει να µετράται µε ειδική αυτόµατη συσκευή µέτρησης 
προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος» 
 
3.5.3.6 Μετά την παράγραφο 4.5.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
 
«4.5.10 Τα πρόσθετα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και 
να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση (Tampering). Για την αποθήκευση πρέπει να 
τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή»  
 
3.5.3.7 Μετά την 5.2.3.4 του Κ.Τ.Σ.΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
 
«5.3.2.5 Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης µε τα οποία έγινε η µελέτη σύνθεσης είναι ο Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί 
από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης που θα πρέπει να τηρηθεί κατά την µελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έργου» 

 
3.5.3.8 Μετά την παρ. 6.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 
«6.10 Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος θα γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής απαγορευµένης της ανάµιξης µε τα 
χέρια. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει η παράγραφος 12.1.2.3 
 
6.11 Στην θέση ανάµιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για κάθε κατηγορία 
σκυροδέµατος που θα περιλαµβάνουν : 
 
α. Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέµατος 
β. Στοιχεία τσιµέντου (τύπου και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιµέντου και περιεκτικότητα σε χιλιόγραµµα ανά κυβικό µέτρο 
παραγώµενου  σκυροδέµατος) 
γ. Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα) 
δ. Η κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο χαρακτηριστικό του, µέτρησης του εργάσιµου, σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης). 
ε. Τα πρόσθετα του σκυροδέµατος (είδος και ποσότητα) 
στ. Ο λόγος νερού προς τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) 
ζ. Το βάρος ή όγκος του νερού ανά µ3 παραγόµενου σκυροδέµατος. 
 
6.12 Τα µηχανήµατα ανάµιξης του σκυροδέµατος (αναµικτήρες) θα είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν  τέλεια 
ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή των συστατικών των υλικών µέσα στη µάζα το νωπού σκυροδέµατος. Οι αναµικτήρες θα είναι εφοδιασµένοι 
µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς ποσότητας, όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Καλό είναι να 
υπάρχουν µηχανικά µέσα µέτρησης των στροφών του τύµπανου του αναµικτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος αριθµός στροφών για κάθε 
µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών. Πάντως, η ταχύτητα περιστροφής του 
τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα. 
 Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα πρέπει να είναι ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, να γίνεται από πρόσωπα πεπειραµένα και 
εξασκηµένα στην παραγωγή σκυροδέµατος µε σταθερή εργασιµότητα. 
 
6.13 ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας περιστροφής: 
 
α.      Κατακόρυφου άξονα 
β.      Οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι) 
γ.       Κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι) 
 
Εξάλλου από πλευράς της κινούσας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε: 
 
α.     Αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης    
β.     Αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα 
 
Γενικά κατά σειρά καταλληλότητας προτιµώνται αναµικτήρες των αρχικών κατηγοριών των παραπάνω διακρίσεων, ανάλογα µε την 
σπουδαιότητα του έργου. 
 
Έτσι σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρησιµοποίηση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ σε σοβαρά έργα απαιτείται 
η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα. Σε ειδικές περιπτώσεις µικρών έργων δευτερεύουσας σηµασίας και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, 
µπορούν να µην εφαρµοστούν τα προδιαγραφόµενα σε αυτήν την παράγραφο για την εκλογή των αναµικτήρων. 
 
6.14 Οι αναµικτήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή και υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας 
κατά τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές σε σχέση προς τα σχέδια του εργοστασίου, τυχόν δε εφθαρµένα τµήµατα πρέπει να αντικαθίστανται. 
 
 Ειδικότερα ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αναµικτήρων των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης (blades) παρουσιάζουν 
φθορά πάνω από 10% σε σχέση µε την αρχική τους διατοµή, ∆εν θα επιτρέπεται επίσης η χρησιµοποίηση του µηχανήµατος αν προηγουµένως 
δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα στερεοποιηµένα εντός του τυµπάνου και των µερών του κονιάµατα ή τσιµέντα. 
 
6.15 ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα φορτώνεται ο αναµικτήρας  µε 
ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για την σωστή ανάµιξης και λειτουργία. 
 
 Σαν απόδοση του αναµικτήρα πάντως ορίζεται ως ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί να 
παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό όγκο του αναµικτήρα και από το άθροισµα των 
όγκων των χαλαρών συστατικών του µίγµατος) 
 
6.16 Οι αναµικτήρες δεν θα χρησιµοποιούνται µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερης αυτής που συνίσταται από τον κατασκευαστή, Η 
Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότητας του µίγµατος, όταν οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. 
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6.17 Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή χωρίς πρόσθετο τσιµέντο, αδρανή ή νερό, 
δεν επιτρέπεται. Το υπόψη σκυρόδεµα θα απορρίπτεται και η σχετική  ευθύνη και έξοδα θα βαρύνουν τον  Ανάδοχο. 
 
6.18 Απαιτούµενος εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος  
 
6.18.1 Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα έχει συσκευή ζύγισης, η οποία θα διαθέτει 
ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης σε βαθµονοµηµένη κλίµακα σε µονάδες χιλιόγραµµων που θα παρέχει ένδειξη βάρους σε 
κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης, από µηδέν µέχρι του µέγιστου φορτίου, ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν 
φορτίο ή  κατάλληλη ένδειξη για το προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο µικρότερο ή µεγαλύτερο του 
προκαθορισµένου. 
 
6.18.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό εξοπλισµό απαιτείται για τον έλεγχο της 
ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα εκτελείται 

βαθµονόµηση των ζυγών του παρασκευαστηρίου  µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης πρέπει να 
κατατίθενται στην Υπηρεσία. 
 
6.18.3 Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, θα γίνονται από τον Ανάδοχο οι 
απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών. 
 
6.18.4 Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που θα επιτρέπει, ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε υγρασία των αδρανών, 
την προσαρµογή του βάρους των υλικών του µίγµατος, αλλά και έµµεσα του αντίστοιχου βάρους απαιτούµενου επί πλέον ύδατος στο µίγµα. 
 
6.18.5 Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να µπορούν να ρυθµίζονται, η σειρά και ο χρόνος 
τροφοδοσίας  των υλικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, του τσιµέντου µε τα αδρανή. Αυτή η 
ρύθµιση θα επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης. 
 
6.18.6 Ο εξοπλισµός µέτρησης θα διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, που θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία, και ο 
οποίος θα καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον αναµικτήρα. 
 Ο µηχανισµός θα παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή, σε διαγραµµισµένη  ταινία, του βάρους του τσιµέντου, του νερού και 
κάθε κατηγορίας αδρανούς και του χρόνου ανάµιξης ανά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των πέντε λεπτών. 
 
6.18.7 Η ταινία , που θα χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, θα στηρίζεται καθ’ όλο το πλάτος της σε σταθερή και λεία βάση ώστε να 
είναι δυνατές σηµειώσεις µε το χέρι, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό τµήµα της ταινίας θα πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι 
µικρότερη από τριάντα (30) λεπτά. 
 Κάθε ταινία θα είναι διαγραµµισµένη και τυπωµένη ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι δε ποσότητες και ο χρόνος να 
διαβάζονται απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού θα παραδίδονται στην Υπηρεσία. 
 
6.18.8 Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου θα έχουν καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες 
συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος. 
 
6.18.9 Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή όγκο, Ο µηχανισµός παροχής νερού στους αναµικτήρες δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι 
βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης της δεξαµενής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να 
µην ανοίγουν πριν κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα παραγωγής θα είναι επαρκώς 
µονωµένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού  σε περιόδους θερµού ή ψυχρού καιρού. 
 
6.18.10 Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού και των άλλων προσµίκτων. Ο µηχανισµός 
παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισµένος µε την λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του 
νερού, ώστε η ανάµιξη των προσµίκτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης προσαρµογής, για την µεταβολή της 
ποσότητας των προσµίκτων. 
 
6.18.11 Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων σκυροδέµατος.» 
 
3.5.3.9 Στο τέλος της παραγράφου 7.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 
«7.4 Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους  
 
7.5 Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το σκυρόδεµα πέφτει από την 
µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να εµποδίζουν την απόµιξη» 
 
3.5.3.10 Στο τέλος της παραγράφου 8.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 
«8.12 Το εργοταξιακό σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξή του, ώστε να µην ελαττώνεται το εργάσιµό 
του και να µην αλλάζει η σύνθεσή του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της 
διάστρωσης του σκυροδέµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει την µία ώρα κατά τον χειµώνα και 3/4 της ώρας κατά το καλοκαίρι. 
 
 Σε καµία περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) 
αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου έναρξης πήξης του τσιµέντου. 
 
8.13 Το έτοιµο σκυρόδεµα θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοσή του στο εργοτάξιο. 
 
8.14 Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέµατος θα πρέπει να γίνεται προσεκτικό καθάρισµα των ξυλότυπων από 
διάφορα υλικά που πιθανόν να υπάρχουν, όπως πριονίδια, µικρά κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κλπ. Πριν από την 
έναρξη του κάθε τµήµατος του έργου, το ήδη ολοκληρωµένο τµήµα πρέπει να επιθεωρείται και να ειδοποιείται η Υπηρεσία για οτιδήποτε 
διαπιστωθεί ότι θα µπορούσε να επηρεάσει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να 
προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η µεθοδολογία αυτή 
υπόκειται σε έγκριση από την Υπηρεσία. 
 
8.15 Η διάστρωση του σκυροδέµατος επιτρέπεται µόνον µετά  την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλότυπων και του οπλισµού, όπως 
επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων των εγκαταστάσεων πάσης φύσης που τυχόν 
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προορίζονται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να παρευρίσκεται κατάλληλος 
αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που θα παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλότυπων. 
 
 Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση. (Βλέπε 
σχετικά άρθρο Γ-5.5.4.8). 
 
8.16 Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέµατος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα 
αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή, 
 
8.17 Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την διάστρωση όσες φορές οι καιρικές συνθήκες γενικά (ήλιος, θερµότητα, 
ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κλπ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική διάστρωση και πήξη του σκυροδέµατος. 
 
8.18 Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να 
έχει τέτοιο ρυθµό, ώστε η εργασία να είναι συνεχής και οµαλή µέχρι πλήρους συµπλήρωσης του τµήµατος του έργου που έχει προκαθοριστεί 
και το σκυρόδεµα να είναι πάντοτε νωπό και µε το εργάσιµο που έχει προκαθοριστεί. 
 
8.19 Η διάστρωση θα γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που να εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου 
συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών εργασίας, η διάστρωση πρέπει να γίνεται αρκετά γρήγορα και η 
συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµείνει ορατός κατασκευαστικός 
αρµός µεταξύ των στρώσεων. 
 
8.20 Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 
 
8.21 Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους που προβλέπονται στις µελέτες (διάστρωση κάτω από το 
νερό, διάστρωση µε πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κ.λ.π.) θα γίνεται βάσει ειδικών κάθε φορά µελετών που απαιτούν ειδική 
εµπειρία και που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
 
8.22 Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία (βλέπε και παρ. 8.15) που θα αφορά κατ΄ ελάχιστον: 
 
- Την στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων ( η επιθεώρηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων αφορά τη συµµόρφωσή τους µε την 
µελέτη, καθώς και την καλή εκτέλεση τους. Ο έλεγχος εξαρτάται από την σπουδαιότητα του έργου. Η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται λεπτοµερώς 
στα σοβαρά και δύσκολα έργα και στις λεπτές κατασκευές, ενώ µπορεί να περιορισθεί σε οπτικό έλεγχο σε ένα µεγάλο βαθµό από συνήθη 
οικοδοµικά έργα). 
 
- Την οµοιόµορφη επικάλυψη των καλουπιών µε προϊόντα που διευκολύνουν το ξεκαλούπωµα 
 
- Την στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων. 
 
- Την συµφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
- Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης. 
 
- Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης 
 
- Την θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), την στερέωσή τους, την ποιότητα των συνδέσεών τους και την κατάσταση 
των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα του προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα 
εφαρµοστεί). 
 
- Την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες. 
 
- Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους. 
- Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλότυπου  
 
- Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που απαιτείται για την έγχυση και την συµπύκνωση του σκυροδέµατος 
 
- Την καλή κατάσταση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την έγχυση και την συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 
 
8.23 Επίσης θα πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός λειτουργεί καλά καθώς και ότι 
υπάρχει πρόσθετος εξοπλισµός ώστε οι εργασίες σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν όπως πρέπει ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής 
βλάβης. Η τελευταία απαίτηση θα εφαρµόζεται σε σοβαρά έργα και θα πρέπει να γίνεται µνεία στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί τη φέρει ο Ανάδοχος. 
 
8.24 Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι υπάρχουν όλα τα υλικά και ο 
εξοπλισµός για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του σκυροδέµατος» 
  
3.5.3.11 Στο τέλος της παρ. 9.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 
«9.6 Η συµπύκνωση µε δόνηση πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και να ακολουθεί τους εξής 
κανόνες: 
 
α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ήθελε ορισθεί από την Υπηρεσία διαφορετική, όπως αναφέρεται παρακάτω 
 
 Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές θα συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές επιφανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση 
λείας επιφανείας όπως πχ  καταστρώµατα, δοκοί και  πλάκες γεφυρών και κτιρίων. 
 
 ∆ονητές πάνω στους ξυλότυπους θα χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές 
διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κλπ). 
 
β. Ο τύπος των δονητών υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 Πρέπει να είναι ικανοί να µεταδώσουν στο σκυρόδεµα δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλµών ανά πρώτο λεπτό, όταν 
βρίσκονται σε φόρτωση. 
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γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών ώστε να γίνεται δυνατή η συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως 
µετά την τοποθέτηση τους στους ξυλότυπους. 
 
δ. Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να επηρεάζεται το σκυρόδεµα σε κάθε θέση µέσα στους ξυλότυπους γύρω από τους 
οπλισµούς, στις γωνίες κλπ 
 
ε. Η δόνηση θα εφαρµόζεται στο σκυρόδεµα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι εσωτερικοί  δονητές θα µπαίνουν και θα βγαίνουν από 
το σκυρόδεµα βραδέως και θα διατηρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου θέση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές διατοµές, ή 
δύσκολα προσπελάσιµες). Η δόνηση θα έχει τέτοια διάρκεια και έκταση ώστε να επέρχεται τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος αλλά δεν 
πρέπει να διαρκεί περισσότερο από το απαιτούµενο, γιατί τότε προκαλεί απόµιξη του σκυροδέµατος. 
 
στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά αδρανή  µέσα στην υποκείµενη 
µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την διαµόρφωση οµαλής επιφανείας. 
 
ζ. Οι δονητές που εφαρµόζονται πάνω στους ξυλότυπους θα προσαρµόζονται σε αυτούς κατά τρόπο ώστε να µεταδίδουν επαρκή 
δόνηση στο σκυρόδεµα και θα µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του 
σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Οριζόντια οι δονητές 
πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97  
 
η. Η δόνηση πρέπει να συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά στους ξυλότυπους ή σε 
θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κλπ) ώστε να προκύπτουν οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα. 
 
θ. Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, µπορεί να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα, κάτω από τους περιορισµούς της 
παραγράφου 9.5. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές πλαστικής συστολής , τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις 
οριζόντιες ράβδους οπλισµού. 
 
9.7 Στο σηµείο διάστρωσης θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµοι, εκτός από τους εργαζόµενους δονητές που έχουν προγραµµατισθεί και 
πρόσθετοι δονητές που θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κλπ.» 
 
3.5.3.12 Στο τέλος της παραγράφου 10.7 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
 
«Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφανείας µε ασφαλτικά ή άλλης φύσης υλικά (πχ στεγάνωση 
καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κλπ) θα γίνεται αποδεκτή η χρήση  υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο 
είδος στεγάνωσης και εφόσον συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου παρασκευής του υλικού συντήρησης για την 
συµβιβαστότητα του µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης. Επισηµαίνεται ότι στις θέσεις των αρµών εργασίας η συντήρηση θα πρέπει να 
γίνεται µε υγρασία απαγορευοµένης της χρήσης µεµβράνης.» 
 
3.5.3.13 Μετά την παρ. 10.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 
«10.9 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απαιτούµενη υγρασία κατά τη συντήρηση εξασφαλίζεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 
 
α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα: Αν πρόκειται για προκατασκευασµένα στοιχεία αυτά τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού. Αν πρόκειται για 
δάπεδα ή για πλάκες οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κλπ) 
ολόκληρη δε η επιφάνεια πληµµυρίζεται µε νερό, Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει 
ακάλυπτο. Συνήθως αρκεί ύψος 1-2 εκ. 
 
β. ∆ιαβροχή: Πρέπει να είναι συνεχής και να γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε εκείνους που 
χρησιµοποιούνται στο πότισµα. 
 
γ. Επικάλυψη: Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα µε αντικειµενικό σκοπό να επιβραδύνουν την 
εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος. 
 
δ. Επάλειψη: Στις ελεύθερες επιφάνειες ψεκάζεται κατάλληλο υγρό το οποίο σχηµατίζει µια µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική 
µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωµατισµένο ώστε να ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του 
νερού, για όσο χρονικό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη. 
 
 Η επιλογή θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου και θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
Αν η συντήρηση γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.3, οι λινάτσες µπορούν να διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής 
διαµέτρου που απλώνονται πάνω στις λινάτσες. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα, από µικρές δε τρύπες που ανοίγονται στις 
παράπλευρες επιφάνειές τους τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και δεν 
δηµιουργούνται προβλήµατα αποχέτευσης. Η µέθοδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως 
σκιάζει αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεµα. 
 
10.10 Ειδικότερα για την συντήρηση µε επάλειψη αυτή θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως: 
 
(1) Η χηµική σύνθεση που δηµιουργεί την υγρή µεµβράνη πρέπει να τοποθετείται µε µη χειροκίνητους  µηχανικούς ψεκαστήρες (power 
operated atomizing spray equipment) µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επιφάνειας του σκυροδέµατος και αµέσως προτού χαθεί η 
γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας, αλλά πάντως προτού εµφανιστεί οποιαδήποτε συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση. 
 
 Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι την τοποθέτηση της χηµικής σύνθεσης, η επιφάνεια του σκυροδέµατος να 
καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Πάντως η χηµική σύνθεση δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε λιµνάζοντα νερά. Πρέπει να 
επιδιορθώνεται οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη προτού περάσουν 7 µέρες από τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 
 
(2) Η χηµική σύνθεση πρέπει να τοποθετείται µε ρυθµό 1 λίτρο ανά 4-5 µ2 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής καθορίζει διαφορετικά. 
Ξεχειλίσµατα, βουλιάσµατα, λεπτές περιοχές, σκαλοπατάκια, ή διακοπές στην τοποθέτηση της σύνθεσης αποτελούν σηµάδι ότι αυτή δεν γίνεται 
ικανοποιητικά. Σε όλη τη διάρκεια της χρησιµοποίησης η χηµική σύνθεση που τυχόν περιέχει και χρωστικά πρέπει να είναι αναµιγµένη µε 
µεγάλη επιµέλεια και τα χρωστικά διασκορπισµένα οµοιόµορφα σε ολόκληρο τον ψεκαστήρα. Η χηµική σύνθεση πρέπει να διατηρείται 

χρησιµοποιήσιµη (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία πάνω από 25°C και δεν πρέπει να αραιώνει, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο 
µετά την κατασκευή της. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα 
ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος. 
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10.11 Επιτάχυνση σκλήρυνσης µε θερµότητα (τεχνητή ωρίµανση) 
 
(1) Η ταχύτητα σκλήρυνσης του σκυροδέµατος µπορεί να αυξηθεί µε θέρµανση, γιατί η ανύψωση της θερµοκρασίας κατά τις πρώτες 
ώρες της σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα όρια, αυξάνει την αντοχή της µικρής ηλικίας. Εν τούτοις, η τελική αντοχή µπορεί να είναι µικρότερη 
από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεµα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική θερµοκρασία. Αποφασιστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο 
χώρος έναρξης επιβολής της θερµότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θερµοκρασίας, η µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας, η διάρκεια θέρµανσης 
και η ταχύτητα ψύξης. Η επιτυχία της  επεξεργασίας µε θέρµανση εξαρτάται από τον τύπο του τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν να δοθούν γενικοί 
κανόνες. 
 
 Έτσι πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα ακολουθηθεί σε δοκιµαστικά µίγµατα. Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία σκυροδέµατος που θερµαίνονται δεν αφήνονται να ξεραθούν πρόωρα σε απαράδεκτο βαθµό ή να κρυώσουν 
απότοµα. Η επεξεργασία µε θέρµανση µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος (πχ λόγος αντοχής σε εφελκυσµό 
προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραµόρφωσης, ανθεκτικότητα) 
 
(2) Ύστερα από τα παραπάνω ορίζεται ότι η επιτάχυνση σκλήρυνσης µε θερµότητα θα µπορεί να εκτελεστεί µόνο όταν προβλέπεται από 
την µελέτη χωρίς να αντίκειται στους όρους δηµοπράτησης και αφού προηγουµένως συνταχθεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία προς έγκριση 
µελέτη της µεθόδου (οργάνωση, εξοπλισµός κλπ) που θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και θα βασίζεται σε ισχύοντες 
κανονισµούς / διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έµφαση θα δίδεται στις επιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου τόσο στην αλληλουχία των φάσεων 
ανέγερσης / κατασκευής (λ.χ. σε περίπτωση σπονδυλωτής κατασκευής µε επί τόπου σκυροδετήσεις) όσο και στις φάσεις προέντασης / τάνυσης 
καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόµενη µη αποδοχή της προτεινόµενης 
µεθόδου από την Υπηρεσία.» 
 
3.5.3.14 Μετά την παρ. 11.9 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 
«11.10 Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 6.11.6 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο του έργου από τις ευθύνες του από 
πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής. 
 
11.11 Ειδικότερα για τους ξυλότυπους γίνεται αναφορά στο άρθρο Γ-5 αυτής της ΤΣΥ» 
 
3.5.3.15 Στο τέλος της παρ. 12.1.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα 
 
 «Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητά του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την Υπηρεσία το δικαίωµα να της 
κοινοποιούνται τα αποτελέσµατα ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο εφ΄ όσον ζητηθούν από αυτήν (την Υπηρεσία). Σε αντίθετη 
περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο 
σκυροδέµατος» 
 
3.5.3.16 Μετά την παρ. 12.10.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 
«12.10.5  Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, θα πρέπει να ελέγχεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε δοκιµαστικά 
αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται δε ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού 
σκυροδέµατος, σε συσχετισµό µε το έργο, τη θέση του σκυροδετούµενου στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, τον µηχανικό 
εξοπλισµό του Αναδόχου κλπ, ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού 
σκυροδέµατος. 
 
12.10.6 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χρησιµοποίηση φυσικών (στρογγυλευµένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση. 
 
12.10.7 Επειδή έχει αποφασιστική σηµασία για την αντλησιµότητα του σκυροδέµατος η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών, γι΄ αυτό το 
λόγο κατά την άφιξη των κλασµάτων αδρανών στο εργοτάξιο, θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά µε πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (πχ 
µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα) ώστε να εξασφαλισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών µα την αντίστοιχη 
της µελέτης σύνθεσης. 
 
12.10.8 Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10-12 εκατοστά. 
 
12.11 ∆απάνες Αναδόχου και λοιπές υποχρεώσεις 
 
 Όλες οι δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κλπ που θα απαιτηθούν για τις ειδικές διαστρώσεις 
σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του υπόψη άρθρου 12 του Κ.Τ.Σ. ΄97 θα περιλαµβάνονται ανηγµένα - εκτός 
αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους δηµοπράτησης - στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου και θα έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο 
τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (λχ τήρηση χρονοδιαγράµµατος» 
  
3.5.3.17 Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ΄97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 
 
 "Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και κεφαλοδέσµων τους ισχύει συµπληρωµατικά και η παράγραφος 9.2.4" 
 
3.5.3.18 Στο τέλος της παρ. 13.2.2 του ΚΤΣ ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα: 
 
 "Σε περίπτωση που - ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας  - παραστεί ανάγκη συσχέτισης των συµβατικών αντοχών 
δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και συγκεκριµένα DIN αφενός και Ελληνικούς ή Ευρωκώδικες 
αφετέρου), θα λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις αναγωγής: 
 
βWN = 1,28 f ck'cyl            για βW > 15 Mpa 

βWN = 1,35 f ck'cyl            για βW ≤ 15 Mpa 
 
όπου συµβολίζονται 
 
βWN = η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DIN 1018 
f ck'cyl = η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΚΜΚΕΣ (ή ΕC2 ή ΕNV 206) µε βάση  
           κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15 cm και ύψους 30cm  
 
Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην επόµενη παράγραφο 13.2.3, αλλά ισχύουν συµπληρωµατικά 
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3.5.3.19 Στο τέλος της 13.5.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται: 
 
 « και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας» 
 
3.5.3.20 Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται 
 
 « και επιφέρονται όλες οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την αποκατάσταση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του έργου» 
 
3.5.3.21 Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται: 
 
 «Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» θα συµπεριλαµβάνει και την καταβολή από την 
πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών» 
 
3.5.3.22  Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του Κ.Τ.Σ. ‘97.  
 
 «Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα στους λοιπούς κανονισµούς στους 
οποίους παραπέµπουν ο ΚΜΕ, η παρούσα ΤΣΥ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, θα ισχύει κάθε φορά το αριθµητικό όριο ή διάταξη που 
οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής» 
 
3.5.3.23 Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παρ. 14.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 (πριν από την παρ. 14.3.1) 
 
 «Αρµοί εργασίας σχηµατίζονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι αρµοί αυτοί πρέπει να είναι όσο 
γίνεται λεπτότεροι γιατί σε αυτούς η αντοχή εφελκυσµού και διάτµησης είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος στην 
περιοχή τους µειωµένη. Ακόµα υπάρχει κίνδυνος, από κακή τεχνική στις θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοδιαπερατό. Σε αυτήν την 
περίπτωση η προστασία του οπλισµού σε διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας πρέπει να τοποθετούνται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε 
θέσεις που το σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που χρειάζεται ένας αρµός για άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να σχηµατίζονται 
οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού σε περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό. ∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση 
κατασκευαστικών αρµών θα γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας» 
3.5.3.24 Στο τέλος της παρ. 14.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα: 
 
 «Το ίδιο µπορεί να επιτευχθεί και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για να 
αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να φανούν τα χονδρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5χλστ. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει 
να προφυλάσσονται από την ενδεχόµενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν ανήκουν στον αρµό. (λχ αποκοπή της ακµής των όψεων 
του αρµού και ρηγµάτωση του σκυροδέµατος)» 

 
3.5.3.25 Μετά το τέλος της παρ. 14.3.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 
«14.3.6  Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους αρµούς εργασίας που προέρχονται πχ από 
καιρικές επιρροές» 
Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική 
λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε εποξειδικές ρητίνη (κόλλα), σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισής της. 
 
Η προκύπτουσα παραπάνω δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον ανάδοχο 
 
14.3.7  Για την διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στα θεωρηµένα λεπτοµερειακά σχέδια πρέπει να 
ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
14.3.8 Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί θα τοποθετούνται όπως προβλέπεται στα θεωρηµένα σχέδια. 
 
 Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στα επάνω 0.50µ της στρώσης, η άνω επιφάνεια του οποίου θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρµό 
για την επόµενη στρώση, πρέπει να έχει κάθιση όχι µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη µελέτη σύνθεσης χωρίς την 
πρόσθετη κάθιση (των ανοχών) 
 
 Η άνω στρώση σκυροδέµατος πρέπει να συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις, 
αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια αλλά ούτε να παραµείνουν οι µεγαλύτερες 
διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην επάνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που είναι κοντά στην 
εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να διαµορφώνεται (tamp) ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν 
αφαιρεθεί ο ξυλότυπος να δώσει ακµή που να ανταποκρίνεται στην επιθυµητή γραµµή και την υψοµετρική της θέση. Η επιφάνεια του 
σκληρυµένου σκυροδέµατος θα παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε πλάτος όχι µικρότερο από 5χλστ και όχι µεγαλύτερο από 30 χλστ. 
 
 Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί σφικτά ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο σκυρόδεµα στο προετοιµασµένο 
οριζόντιο κατασκευαστικό αρµό χωρίς να ρίχνεται το υλικό από ύψος µεγαλύτερο των 0,50µ. 
 
 Στην συνέχεια το σκυρόδεµα πρέπει να συµπυκνωθεί µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις χωρίς να ακουµπάει 
στο από κάτω σκληρυµένο σκυρόδεµα. 
 
14.3.9  Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί θα πρέπει να δηµιουργούνται στις θέσεις που προβλέπουν τα θεωρηµένα σχέδια και να 
περιλαµβάνουν και τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια . 
 
14.3.10 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διαστρωθεί χωρίς διακοπή µία οριζόντια στρώση ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί µε 
σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι ώστε, όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι ανώτερες επιφάνειες 
σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες. 
 
14.3.11 Αν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών, πρέπει να 
καλυφθεί το εκτεθειµένο µέτωπο µε µία στρώση τσιµεντοκονίας για να δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
Όταν η σκυροδέτηση ξαναρχίσει η στρώση τσιµεντοκονίας πρέπει να  αποµακρυνθεί (µε συρµατόβουρτσα ή αµµοβολή κλπ) 
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14.3.12 Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία σφηνοειδών απολήξεων (feather edges). 
Στις θέσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι τύποι (block out forms) ώστε να δίνουν ένα ελάχιστο πάχους νέου 
σκυροδέµατος 0,15µ. 
 
14.3.13 Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών: 
 
14.3.14.1 Οι κατασκευαστικοί αρµοί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της µελέτης ή όπως απαιτείται από την 
Υπηρεσία, Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για τους πρόσθετους αρµούς που θα αρµόζουν στο κατασκευαστικό του πρόγραµµα µε δικά 
του έξοδα. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών θα υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι έτσι η 
διάταξη ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί 
συγκέντρωσης ρωγµών ή/και διαχωριστικοί αρµοί (πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη). Για την περίπτωση αυτή τα υλικά συµπλήρωσης, 
σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών θα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
14.3.14.2 Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής µεταξύ κατασκευαστικών αρµών. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί διαφορετικά ο χρόνος µεταξύ του 
καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 
Υπηρεσία προς έγκριση ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµά που θα δείχνει προτάσεις για την σκυροδέτηση όλων των τµηµάτων του έργου, και 
θα συµπεριλαµβάνει τον χρόνο σκυροδέτησης σε όλα τα γειτονικά τµήµατα των διαφόρων κατασκευών. 
14.3.14.3 Η άνω επιφάνεια τοιχείων και (ολόσωµων) βάθρων του κάθε τµήµατος που θα σκυροδετείται πρέπει να είναι οριζόντια εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα σκυροδέτησης που καλουπώνεται θα πρέπει να στηρίζεται επαρκώς 
ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται 
επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλληλων αποστατών.  Οι ξυλότυποι που 
επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζονται από σκυρόδεµα πριν τοποθετηθεί το επόµενο τµήµα 
σκυροδέτησης. 
 
14.3.14.4 Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνονται στην όψη των κατασκευαστικών 
αρµών γενικά όπως φαίνεται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της µελέτης και όπως και όπου απαιτείται από την Επίβλεψη».  
 
3.5.3.25 Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 
 
 «Ειδικότερα για τις εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλοδέσµων τους ισχύει το άρθρο Γ-10 της παρούσας» 
 
3.5.4 Προκατασκευασµένα στοιχεία (Π.Σ.) 
 
3.5.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηµεροµηνία έναρξης της κατασκευής και της έγχυσης για 
κάθε τύπο µέλους. Θα πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία ένα αντίγραφο όλων των αποτελεσµάτων των δοκιµίων ηλικίας 3,7 και 28 ηµερών, 
αµέσως µόλις είναι διαθέσιµα. 
 
3.5.4.2 Για όλα τα προεντεταµένα µέλη ο Ανάδοχος θα στέλνει στην Υπηρεσία  εντός 7 ηµερών µετά την προένταση, ένα πιστοποιητικό που 
θα πρέπει να δείχνει την δύναµη και την επιµήκυνση των τενόντων µετά την αγκύρωσή τους, την αντοχή και την ηλικία των δοκιµίων σύµφωνα 
µε το άρθρο Γ-7 της ΤΣΥ και την ελάχιστη ηλικία του  σκυροδέµατος την ώρα που εφαρµόστηκε η προένταση στο µέλος. 
 
3.5.4.3 Το µήκος, οι διαστάσεις της διατοµής και η ευθύτητα όλων των προεντεταµένων µελών από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα θα 

µετριέται σε 28±2 µέρες µετά τη χύτευση (σκυροδέτηση). Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων δεν θα 
υπερβαίνουν τα ακόλουθα: 
 Μήκος      Απόκλιση 

 έως 3 m     ±3 mm 

 3  έως 4.5m     ±5 mm 

 4.5 έως 6m     ±8mm 

 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6m  ±3mm 
     
 ∆ιατοµή (κάθε διεύθυνση) 

 έως 500mm     ±2mm 

 500 έως  750 mm    ±3mm 

 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 250mm  ±2mm 
 
 Ευθύτητα ή κύρτωση (απόκλιση από την ευθεία) 
 έως 3m    βέλος 3mm 
 3 έως 6m    βέλος 5mm 
 6 έως 12m    βέλος 8mm 
 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6m βέλος 3mm 
 
3.5.4.4 Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιµών, δεν θα στέλνονται Π.Σ. στο Εργοτάξιο που έχουν σχέση µε τις δοκιµές µέχρι να 
ολοκληρωθούν ικανοποιητικά οι δοκιµές. 
 
3.5.4.5 Όλα τα Π.Σ. θα σηµειώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα για να φαίνεται η ένδειξη του µέλους όπως περιγράφεται στα Εγκεκριµένα Σχέδια 
Εφαρµογής της Μελέτης, η γραµµή παραγωγής στην οποία κατασκευάστηκαν, η ηµεροµηνία που χυτεύθηκε το σκυρόδεµα και εάν είναι 
συµµετρικής διατοµής, ο σωστός τους προσανατολισµός στο Έργο. Οι ενδείξεις θα είναι γραµµένες σε τέτοια θέση ώστε να µην φαίνονται 
όταν το µέλος είναι στην µόνιµη θέση του. 
 
3.5.4.6 Κάθε Π.Σ. θα πρέπει να σκυροδετείται σε µία ολοκληρωµένη φάση. Το σκυρόδεµα θα δονείται και οι άνω επιφάνειες θα 
οµαλοποιούνται µε ειδικό πήχυ ή πλάκα διάστρωσης σκυροδέµατος ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια «κλείνει» κανονικά. Οι όψεις των 
Π.Σ. που θα συνδεθούν στην συνέχεια µε άλλες προκατασκευασµένες µονάδες ή που θα είναι σε επαφή µε επί τόπου σκυρόδεµα θα 
υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιµασία σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και την διεθνή πρακτική ανάλογα µε την τεχνολογία που 
έχει προτείνει ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να αντίκειται στους συµβατικούς όρους. 
 
3.5.4.7 Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση των Π.Σ. θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι µονάδες θα ανυψώνονται σε όρθια θέση, µε θέσεις ανάρτησης µέσα στα όρια που φαίνονται 
στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της Μελέτης ή σε θέσεις που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα µεταφέρονται και τοποθετούνται 
στη θέση τους µε προσοχή χωρίς προσκρούσεις. 
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3.5.4.8 Τα Π.Σ. δεν θα ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα την απαιτούµενη αντοχή, που θα είναι 
γενικά µία οριακή αντοχή σε θλίψη και που δεν θα είναι µικρότερη από το διπλάσιο των τάσεων που παρουσιάζεται κατά την ανύψωση και 
αποθήκευση. Εάν κριθεί αναγκαίο θα παρασκευάζονται πρόσθετα δοκίµια σκυροδέµατος και θα υποβάλλονται σε δοκιµές πριν από την 
ανύψωση των µονάδων. 
 
3.5.4.9 Τα αποθηκευµένα Π.Σ. θα στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τάσεις που εµφανίζονται είναι πάντα 
µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις σχεδιασµού. Η αποθήκευση θα γίνει ώστε τα Π.Σ. να µπορούν να χρησιµοποιούνται κατά ηλικία. Η 
συσσώρευση εγκλωνισµένου νερού και βλαβερών σωµάτων στα Π.Σ. θα πρέπει να αποφεύγεται. Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την 
αποφυγή της σκουριάς και της εξάνθησης του σκυροδέµατος. 
 
3.5.4.10 Τα Π.Σ. δεν θα αποµακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους µέχρι να περάσουν 21 ηµέρες από την ηµέρα σκυροδέτησης 
τους και µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα µια ελάχιστη αντοχή ίση µε το 95% της απαιτούµενης αντοχής των 28 ηµερών. Τα Π.Σ. δεν θα 
χρησιµοποιούνται στο έργο µέχρι τα αποτελέσµατα των δοκιµίων των 28 ηµερών να κριθούν ότι είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφόµενες 
απαιτήσεις και να έχει γίνει επιθεώρηση των Π.Σ. από την Επίβλεψη και επιτραπεί η τοποθέτησή τους στο έργο. 
 
3.5.4.11 Τα Π.Σ. δεν θα πρέπει να µετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του επί τόπου σκυροδέµατος. 
 
3.5.5 Επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος 
 
3.5.5.1 Γενικά 
 
α. Τα επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος διακρίνονται σε: 
 
- Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων 
 
- Τελειώµατα επιφανειών πλαστικού σκυροδέµατος τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή µε 
ξυλότυπους και στις οποίες η επεξεργασία που τυχόν γίνεται εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεµα είναι ακόµη «πλαστικό» 
 
β. Η επίτευξη των προδιαγραφόµενων ορατών επιφανειών / επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος προϋποθέτει κατάλληλη 
µελέτη, επίβλεψη και µέσα και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 
 
γ. Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των 
ξυλοτύπων: 
 
 -     Τελειώµατα τύπου Α 
 -     Τελειώµατα τύπου Β 
 -     Τελειώµατα τύπου Γ 
 -     Τελειώµατα τύπου ∆ 
 -     Τελειώµατα τύπου Ε 
 
Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του ξυλότυπου και του τρόπου εργασίας µε 
τον οποίο προβλέπεται να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες, αναπτύσσονται στις παραγράφους 3.5.5.2 µέχρι 3.5.5.6 του παρόντος 
άρθρου. 
 
Για την περίπτωση που προβλέπεται να παραµείνει το σκυρόδεµα ανεπίχριστο ανακύπτουν διάφορες απαιτήσεις επιλογής τελειώµατος ως 
άνω σε συνδυασµό µε την θέση της επιφάνειας και µε άλλους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω. 
Μπορούν να προβλεφθούν και άλλοι τύποι επιφανειακών τελειωµάτων για ανεπίχριστα σκυροδέµατα, οι οποίοι θα προδιαγράφονται ιδιαίτερα 
σε κάθε περίπτωση. 
 
δ. Η εκλογή του επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους είναι σε µεγάλο βαθµό υποκειµενική, αλλά κατά 
την επιλογή παίρνεται υπόψη: 
 
- Το κόστος τελειώµατος 
- Η ευκολία επίτευξης τελειώµατος υψηλής στάθµης 
- Η αλλαγή της εµφάνισης όταν επιδράσουν οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος, ή η χρήση 
- Η ευκολία συντήρησης   
  
 Το είδος των επιφανειακών τελειωµάτων καθορίζεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιου καθορισµού, 
ορίζεται από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 
 
ε. Ιδανικά, οποιοδήποτε τελείωµα πρέπει να µη έχει ανεπιθύµητες εναλλαγές χρώµατος ή φυσικές ασυνέχειες. Αυτός ο βαθµός 
τελειότητας δεν µπορεί ποτέ να επιτευχθεί. Ελαττώµατα στην επιφάνεια από την διάστρωση και συµπύκνωση έχουν αποφασιστική σηµασία 
στην επίτευξη υψηλής ποιότητας επιφανειακού σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα πρέπει να παράγεται έτσι ώστε να ελαττώνεται η δυνατότητα 
δηµιουργίας επιφανειακών κηλίδων. Τούτο απαιτεί προσοχή που πρέπει να δοθεί σε διάφορες φάσεις της παραγωγής του σκυροδέµατος, 
πρόσθετα µε εκείνες που έχουν σχέση µε την παραγωγή σκυροδέµατος καλής αντοχής και ανθεκτικότητας. 
 
στ. Η απορρόφηση της επιφανείας του ξυλότυπου επηρεάζει το βάθος και την οµοιοµορφία του χρώµατος του σκυροδέµατος. Η 
επιφάνεια του ξυλότυπου, ανάλογα προς την ποιότητα του τελειώµατος του σκυροδέµατος, δεν πρέπει να λεκιάζει το σκυρόδεµα ή να αντιδρά 
χηµικά µαζί του. Πριν από την διάστρωση πρέπει να επαλείφεται µε λεπτή, οµοιόµορφη στρώση, από ένα κατάλληλο υλικό, για να 
αποκολλάται από το σκυρόδεµα. Οι αρµοί των καλουπιών πρέπει να κλείνουν υδατοστεγανά. 
 
ζ. Το µίγµα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι ικανοποιητικά συνεκτικό ώστε να ελαττώνεται η κίνηση του νερού ως προς τα  στερεά 
συστατικά, Τα χρώµατα των συστατικών, η διαβάθµιση των αδρανών και οι αναλογίες µίξης µπορεί αν εξαρτώνται άµεσα από την 
απαιτούµενη εµφάνιση. 
 
η. Οι µέθοδοι µεταφοράς, διάστρωσης και συµπύκνωσης, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ελαττώνεται  η απόµιξη και εξασφαλίζεται 
αποτελεσµατική συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να συµπυκνώνεται συνεχώς καθώς διαστρώνεται, µε εσωτερικό 
δονητή, που να έχει επαρκή ισχύ, και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εγκλείεται αέρας από το σκυρόδεµα που θα συµπυκνωθεί από πάνω. 
 
θ. Το σκυρόδεµα πρέπει να συντηρείται κατά σταθερό και όµοιο τρόπο και πρέπει να προστατεύεται από µηχανικές βλάβες (πχ. από 
κρούση) ή από λέκιασµα (πχ από προεξέχουσες ράβδους) 
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ι. Υψηλής προστασίας επιφάνειες µπορούν να επιτευχθούν µόνο από ευσυνείδητους πεπειραµένους τεχνίτες µε επαρκή επιτήρηση 
και επίβλεψη. Θα πρέπει κατά συνέπεια ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί µε ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να αποδοθούν, όπου προδιαγράφονται σχετικά, οι απαιτούµενες υψηλής ποιότητας επιφάνειας ανεπίχριστου σκυροδέµατος. 
 
ια. Προβλέπονται γενικά δύο τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε επαφή µε ξυλότυπους: 
 
-     Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ 
-     Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ 
 
ιβ. Για τις επιφάνειες του σκυροδέµατος που βρίσκονται µέσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να επιχωθούν θα ακολουθούνται οι 
κατασκευαστικές µορφές των εγκεκριµένων σχεδίων. Σε ορισµένες περιπτώσεις θα είναι δυνατή η παράλειψη χρησιµοποίησης ξυλότυπου και 
η σκυροδέτηση των έργων σε απευθείας επαφή µε το έδαφος, αν το προβλέπει η µελέτη, ή αν το εγκρίνει η Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του 
Αναδόχου. 
 
3.5.5.2 Απαιτήσεις για επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους 
 
α. Θέση εφαρµογής και είδος τελειώµατος 
 
Ι Ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος που θα απαιτηθεί για σκυρόδεµα σε επαφή µε ξυλότυπους εξαρτάται από το  είδος του 
δοµικού στοιχείου (στύλος, δοκός, πλάκα πατώµατος, τοιχείο, κλιµακοστάσιο) την θέση του στην κατασκευή και το εάν προβλέπεται να δεχθεί 
πρόσθετο τελείωµα, όπως  κονίαµα, πλακάκια, χρωµατισµό κλπ. 
 
ΙΙ Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος θα προδιαγράφεται µε σαφήνεια  
 
ΙΙΙ Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην τιµή µονάδας κατασκευής σκυροδεµάτων της παρούσας 
προδιαγραφής, θα περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη που απαιτείται για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος σε 
επαφή µε ξυλότυπους τύπου Α. 
 
β. Έλεγχος χρώµατος 
 
 Όταν απαιτείται οµοιοµορφία χρώµατος της επιφανείας του σκυροδέµατος  κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό πρέπει να λαµβάνεται 
σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, τσιµέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να έχει εξασφαλίσει την 
δυνατότητα να προµηθευτεί από την ίδια πηγή όλες τις ποσότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι 
ανθεκτικά σε διάρκεια και απαλλαγµένα από ρυπάνσεις που µπορούν να προκαλέσουν κηλίδες. Οι αναλογίες µίξης και η κοκκοµέτρηση 
ιδιαίτερα των λεπτών αδρανών, πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Σε µεγάλα «πανώ» ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση 
τµηµάτων από κόντρα-πλακέ µε ξύλο και αντίστροφα. Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οµοιοµορφία της συντήρησης γιατί 
µπορεί να επηρεασθεί το χρώµα. 
 
γ. ∆ιευκολυντικά αποξήλωσης (υλικά αποκόλλησης) ξυλοτύπων 
 
 Τα διευκολυντικά αποξήλωσης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για τον σκοπό που καλούνται να επιτύχουν. Σε 
ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο διευκολυντικό αποξήλωσης ξυλοτύπων. Η επάλειψη του διευκολυντικού της 
αποκόλλησης υλικού πρέπει να είναι οµοιόµορφη και πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του µε οπλισµό ή τους τένοντες προέντασης. Αν η 
επιφάνεια του σκυροδέµατος προορίζεται να δεχθεί και πρόσθετο τελείωµα (µε κονίαµα, χρωµατισµό κλπ) θα πρέπει να εξασφαλίζεται το 
συµβατό του διευκολυντικού αποξήλωσης µε το είδος της επίστρωσης. 
 
δ. Συντήρηση σκυροδέµατος 
 
 Η υφή, το χρώµα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέµατος επηρεάζονται από την συντήρηση. Όπου η εµφάνιση αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα, η µέθοδος συντήρησης συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου αφαίρεσης των ξυλοτύπων πρέπει να προσέχονται 
ιδιαίτερα και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα, πρέπει να έχουν την 
ίδια συντήρηση. 
 
 
 
ε. Προστασία των τελειωµάτων 
 
 Επιφανειακά τελειώµατα υψηλής ποιότητας είναι ευαίσθητα σε τραυµατισµό µετά την αφαίρεση του ξυλότυπου και χρειάζονται ειδική 
προστασία σε περιοχές που είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο τραυµατισµού. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία τέτοιοι 
κίνδυνοι τραυµατισµού, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει από τον Ανάδοχο να λάβει ειδικά πρόσθετα µέτρα, χωρίς από τον λόγο αυτό να 
προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας. 
 
 
 
 
 
3.5.5.3 Περιγραφή τύπων επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους  
 
α. Τελείωµα τύπου Α 
 
 Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλότυπου από σανίδες πριστής ξυλείας µε κλειστούς αρµούς. Στην 
επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώµατα των νερών της πριστής ξυλείας και των αρµών. Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες 
(κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις 
περιοχές και µεγάλες ατέλειες 
 
 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώµατα καλουπωµένων επιφανειών οι οποίες δεν είναι ορατές και συνεπώς ενδεχόµενη 
τραχύτητα δεν είναι ανεπιθύµητη. Η επιφάνεια τότε γενικά δεν χρειάζεται άλλη επεξεργασία µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από 
επιδιόρθωση ελαττωµατικού σκυροδέµατος, γέµισµα των οπών των συνδέσµων των ξυλοτύπων και την καθορισµένη συντήρηση. 
 
β. Τελείωµα τύπου Β 
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 Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλότυπου από πλανισµένες σανίδες. Στην επιφάνεια θα 
φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των νερών της ξυλείας και των αρµών. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σιδηρότυπος ή τύπος από 
άλλο κατάλληλο υλικό, Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η  
επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες 
 
 Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλότυπου έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας 
του σκυροδέµατος, το  σε εσοχή  εκτεθειµένο άκρο του τµήµατος του συνδέσµου του ξυλότυπου που παραµένει στο σκυρόδεµα πρέπει να 
υποβληθεί σε ειδική κατεργασία. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου  δεν έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν 
χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη 
δηµοπράτησης), οι κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου πρέπει να γεµίζονται µε τον τρόπο που 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.5.5.5 για τις επιδιορθώσεις των άλλων οπών και ελαττωµάτων. 
 
 Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α εκτός από το ότι το κονίαµα είναι 
δυνατόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να περιέχει και λίγο λευκό τσιµέντο ώστε το τελικό χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να 
είναι ίδιο µε αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την υφή του τµήµατος. Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην κατασκευή πρέπει 
να φτιαχτούν δοκιµαστικά µίγµατα κονιάµατος και λευκού τσιµέντου και να αφεθούν να ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό χρώµα που 
θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα. 
 
γ. Τελειώµατα τύπου Γ 
 

 Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρησιµοποίηση σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικής αντοχής fck≥/15Mpα (150 
χγρ/εκ2) και κατάλληλα µορφωµένο ξυλότυπο µε σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες µε ακριβείς 
και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ µικρές επιφανειακές ατέλειες είναι ανεκτές και αποκλείεται  η εµφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του χρώµατος 
από τα διευκολυντικά αφαίρεσης των ξυλοτύπων 
 Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλότυπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β. 
 
 Για τα ορατά µέρη του έργου προβλέπεται επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ τουλάχιστον (ή και ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή τύπου ∆ ή 
Ε) 
 
δ. Τελείωµα τύπου ∆ 
 
 Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Β σε επιµελώς συµπυκνωµένο σκυρόδεµα υψηλής 

ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής fck≥/25Mpα (250 χγρ/εκ2) διαστρωµένο σε κατάλληλα µορφωµένους ξυλότυπους. Ακολουθεί βελτιωτική 
επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. 
 
 Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώµα του σκυροδέµατος. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή 
στην εκλογή του διευκολυντικού αφαίρεσης των ξυλότυπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγµένη κηλίδων ή χρωµατικών 
αλλοιώσεων 
 
 Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β 
 
ε. Τελείωµα τύπου Ε 
 
 Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Γ και στη συνέχεια  και ενώ ακόµα το σκυρόδεµα είναι 
νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές, Πρέπει 
να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώµα του σκυροδέµατος. Μετά την κατάλληλη συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να 
τριφτεί, όπου είναι αναγκαίο και να παραχθεί επιφάνεια λεία και οµαλή.  
  
 Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β 
 
3.5.5.4 Καθορισµός των τύπων των τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους για τα διάφορα τµήµατα του έργου. 
 
α. Όπως έχει προαναφερθεί, η επιλογή των τύπων των τελειωµάτων για τα διάφορα τµήµατα του έργου αποτελεί ευθύνη του 
Αναδόχου και καθορίζεται στην µελέτη προσφοράς υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στους προδιαγραφόµενους συµβατικούς όρους. 
 
β. Στις περιπτώσεις όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην κατασκευή των έργων από σκυρόδεµα 
περιλαµβάνεται και το επιφανειακό τελείωµα του σκυροδέµατος, σαν τελείωµα τύπου Α 
 
 Μεγάλες ατέλειες, όπως προαναφέρθηκε, µπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της  κατασκευής του σκυροδέµατος. Για τις 
µικρότερες ατέλειες όµως και για την εξασφάλιση της αντοχής σε διάρκεια θα γίνονται διορθώσεις αυτών των ατελειών µε τον τρόπο που 
αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο 3.5.5.5. Στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου θα περιλαµβάνονται ανηγµένα, αν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, η κατασκευή επιφανειακού τελειώµατος τύπου Α 
 
γ. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην περίπτωση τεχνικών έργων οδοποιίας και συναφών άλλων τεχνικών 
έργων, η γραµµή διαχωρισµού των επιφανειών µε τελείωµα τύπου Α από τις τυχόν απαιτούµενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες µε 
τελειώµατα τύπου Β έως και Ε και άλλα) θα βρίσκεται 0.50µ κάτω από τη γραµµή του εδάφους, όπως πρόκειται αυτή να διαµορφωθεί µε τα 
έργα της υπόψη εργολαβίας. Οι γραµµές αυτές αποτελούν και τα όρια της επιµέτρησης των επιφανειών υψηλής ποιότητας, που 
χρησιµοποιούνται για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική αµοιβή αυτών (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) 
 
δ. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται κατασκευή επιφανειακών τελειωµάτων υψηλής ποιότητας, γίνεται ειδική προδιαγραφή της 
έκτασης και του είδους των χαρακτηριστικών του κάθε τύπου τελειώµατος και καθορίζονται κατά περίπτωση τα απαιτούµενα υλικά κατασκευής 
των ξυλοτύπων ή/και τα χαρακτηριστικά του τελειώµατος µε µεθόδους και κριτήρια αποδοχής που προδιαγράφονται αναλυτικά. 
 
 Οι τιµές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιµετρούνται και πληρώνονται ιδιαίτερα, εκτός αν άλλως προδιαγράφεται 
στους όρους δηµοπράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τίθενται σαν πρόσθετο κριτήριο στον έλεγχο συµµόρφωσης και στην συµµόρφωση 
κατασκευής και η συµφωνία του τύπου του επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος προς τα προδιαγραφόµενα στους ειδικούς τύπους 
επιφανειών, οπότε σε περίπτωση µη αποδοχής των ορατών επιφανειών θα µπορεί να ζητηθεί η καθαίρεση ολόκληρης της κατασκευής και η 
ανακατασκευή αυτής µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ώστε να συµφωνήσει µε τους όρους της σύµβασης ή να επιβληθεί άλλη ποινή 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
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3.5.5.5 ∆ιόρθωση µικρών ατελειών σε επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α 
 
 Αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώµαλες προεξοχές στις επιφάνειες του σκυροδέµατος θα αφαιρεθούν. Τυχόν 
υπάρχοντα κενά ή οπές που θα είναι σχηµατισµένες µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων θα καθαριστούν, θα διαποτιστούν πλήρως, 
τουλάχιστον επί 3 ώρες µε νερό και θα γεµίσουν µε προσοχή µε ισχυρή τσιµεντοκονία. 
 
 Πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 
 
 Η τσιµεντοκονία αυτή πρέπει να περιέχει τσιµέντο και λεπτή άµµο διερχόµενη από κόσκινο 0.65 χλστ. στις αναλογίες που 
χρησιµοποιήθηκαν και για το σκυρόδεµα που υποβάλλεται σε τελείωµα, καθώς επίσης και νερό αρκετό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή και 
συνεκτική. Το κονίαµα πρέπει να προσυσταλεί  µε το να αναµιχθεί τουλάχιστον µία ώρα πριν από την χρησιµοποίηση του και να 
ξανααναµιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αµέσως πριν από την χρησιµοποίηση του. 
 
 Στη συνέχεια ενόσω το εφαρµοσµένο κονίαµα είναι ακόµη πλαστικό, θα γίνει συστηµατικό τρίψιµο µε λινάτσα, µε κονίαµα από 
τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Το µίγµα τσιµέντου και λεπτού αδρανούς θα έχει τα ίδια συστατικά µε αυτό που περιγράφηκε παραπάνω εκτός 
από το ότι δεν πρέπει να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό τρίψιµο πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε τα γεµισµένα κενά να έρθουν στο ίδιο 
επίπεδο (περασιά) µε την επιφάνεια του γειτονικού σκυροδέµατος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει οµοιόµορφη υφή και χρωµατισµό. 
Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθορισµένα. 
 
 Μικρής έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες (µεγάλης έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες συνιστούν λόγο απόρριψης της κατασκευής) 
θα επισκευάζονται µε καθαίρεση του ελαττωµατικού τµήµατος και τοποθέτηση νέου σκυροδέµατος και σύνδεση αυτού  µε το υπάρχον σε 
σχήµα «κλείδος», «χελιδονουράς» ή «άγκιστρου». Το σκυρόδεµα για την επισκευή (µπαλώµατα) θα είναι ξηρότερο από το συνηθισµένο και θα 
κοπανίζεται πλήρως, θα ληφθεί δε πρόνοια ώστε πριν από κάθε τελική επεξεργασία να έχει αποµακρυνθεί κάθε πλεόνασµα νερού. 
 
 Η συντήρηση του σκυροδέµατος των παραπάνω επισκευών, η επεξεργασία των επιφανειών, πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 
10 του Κ.Τ.Σ. ‘97 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 3.5.3.12 και 3.5.3.13 του παρόντος. Οι αρµοί διαστολής πρέπει να είναι 
καθαροί από τσιµεντοκονίαµα. 
 
3.5.5.6 Ατέλειες επιφανειακών τελειωµάτων µετά την αφαίρεση των ξυλότυπων 
 
α. Σε βάθος 40χλστ από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος απαγορεύεται να υπάρχουν σιδηρούχα µεταλλικά 
αντικείµενα, εκτός από τα απαιτούµενα είδη που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. 
 
β. ∆εν πρέπει να γίνονται προσπάθειες να διορθωθούν τυχόν ατέλειες ή να γίνει το τελείωµα καλουπωµένων επιφανειών 
σκυροδέµατος µέχρι να επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία, Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει ιδιαίτερα τις περιοχές που παρουσιάζουν 
κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται 
σύµφωνα µε τις µεθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
 
γ. Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων πρέπει να καθαρίζονται µε επιµέλεια και να προετοιµάζονται µε ακµές περίπου 
κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, να τρίβονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση µε τσιµεντοπολτό, και να γεµίζονται µε 
τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του σκυροδέµατος που επιδιορθώνεται. Το κονίαµα πρέπει να συµπιεστεί καλά ώστε 
να γεµίσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή και µορφή ίδια µε αυτή των γειτονικών επιφανειών. 
 
δ. Τυχόν εξανθήµατα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να αποµακρυνθούν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε 
διάλυµα υδροχλωρικού οξέος  10% και να ξεπλυθεί η περιοχή επιµελώς µε νερό από µάνικα αµέσως µόλις η επιφάνεια του νερού παύσει να 
αφρίζει. 
 
3.5.5.7 ∆ιαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων πλαστικού σκυροδέµατος 
 
α. Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ  
 
Ι. Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν εφάπτονται σε τύπους και διαµορφώνονται µε τελείωµα τύπου ΠΑ θα διαµορφώνονται στις 
προβλεπόµενες από τα σχέδια µορφές και σχήµατα, µε την συνήθη επιπεδότητα που προκύπτει από τη µόρφωση της επιφανείας του 
σκυροδέµατος µετά την συµπύκνωση του και αφού τυπανθεί µε κατάλληλο πήχυ σκυροδέτησης µε ευθείες ακµές. Ο έλεγχος επιπεδότητας 
που θα γίνεται µε πήχυ τριών (3) µέτρων δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ανωµαλίες µεγαλύτερες από 10 χλστ. Η µετακίνηση του πήχυ για τον 
έλεγχο της επιπεδότητας θα γίνεται το πολύ κατά το µισό του µήκος για το έλεγχο της επιπεδότητας σε νέα θέση . 
 
ΙΙ. Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης οι επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν µε υλικό κάλυψης 
(διαµόρφωση δαπέδου ή κάλυψη µε χώµατα σκυροδέµατος κλπ) µε την εξαίρεση της κατασκευής στεγανωτικών στρώσεων, τότε στην τιµή 
του σκυροδέµατος περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για επιφανειακά τελειώµατα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ. 
 
β. Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (τελείωµα µε λείανση) 
 
 Γενικώς όπου προβλέπεται να υπάρξουν επιφάνειες για τις οποίες θα απαιτηθεί τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος µε 
λείανση (τύπου ΠΒ). 
 
3.5.6 Ποιοτικός έλεγχος 
 
3.5.6.1 Γενικά  
 
α. Όλες οι εργασίες σκυροδέµατος υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας της οποίας το έργο θα πρέπει να διευκολύνεται από τον 
Ανάδοχο. Ο έλεγχος αυτός θα ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς Όρους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι 
θα εκδίδουν και τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα καθορίζεται στη Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε 
όλα τα µέρη της κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κλπ. 
 
β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε το 
έργο. 
 
γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων θα γίνονται από τον Ανάδοχο, 
ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνιση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια του κατασκευαζόµενου έργου. Όλες οι 
δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. 
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δ. Οι έλεγχοι που θα κάνει η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη 
του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. 
 
ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και αναφέρονται στην παρούσα 
προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κλπ 
κατασκευή του έργου. 
 
στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να σταµατά κάθε εργασία σκυροδέµατος, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους όρους της 
παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν σε κάθε έργο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και τις 
συγκεκριµένες, για κάθε έργο οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας. 
 
ζ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάσσει την κατεδάφιση οποιουδήποτε τµήµατος, έργου από σκυρόδεµα, το οποίο δεν ήθελε 
κατασκευασθεί σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δηµοπράτησης, ή ήθελε αποδειχθεί από τους προδιαγραφόµενους 
ελέγχους και δοκιµασίες όχι σύµφωνο προς τις απαιτήσεις της µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, 
ή χρήσης ελαττωµατικών υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κλπ. Αυτή η κατεδάφιση θα γίνεται ακόµη κι αν η 
ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου . 
 
η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από αυτή τη κατεδάφιση βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση της ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει 
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να τροποποιούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 
 
θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο που 
εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε τον σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η εργασία και οι κατασκευές τους από την Υπηρεσία. 
 
ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του 
Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια δυνατότητα πχ αναφέρεται σε 
περιπτώσεις που ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο εξοπλισµένο εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό κλπ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί , κατά την απόλυτη κρίση της ότι τα αποτελέσµατα 
των δοκιµών και µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο. 
 
ια. Επισηµαίνεται και πάλι ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος δηλαδή για την αντοχή 
του, τη συµπεριφορά του στο χρόνο, την ανθεκτικότητά του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές 
 και γενικά για όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΤΣΥ καθώς και στην  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
3.5.6.2 Ενέργειες Ποιοτικού ελέγχου 
 
α. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των 
τελειωµένων προϊόντων. 
 
Ι. Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης 
 
-    δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, 
- έλεγχοι διαστάσεων ξυλότυπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κλπ 
 
ΙΙ. Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) 
 
- αναγνώριση των υλικών 
- εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης 
- έλεγχος της αντιστοίχισης των µετρήσεων προς την µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 
- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού 
- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κλπ 
 
β. Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει γίνει αναφορά στα επί µέρους 
κεφάλαια αυτής της προδιαγραφής. Συµπληρωµατικά θα πρέπει να τηρούνται και τα παρακάτω που εντάσσονται στις ενέργειες του ποιοτικού 
ελέγχου. 
 
3.5.6.3 Παραλαβή εργοστασιακού σκυροδέµατος 
 
Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
α. Πριν από την έγχυση του εργοστασιακού σκυροδέµατος το εργοστάσιο παρασκευής θα πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο 
αποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέµατος που πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 
- Το όνοµα του εργοστασίου παραγωγής 
- Τον χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής 
- Την ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού 
- Το όνοµα του Αναδόχου ( ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας) 
- Το έργο και την τοποθεσία της εργασίας και/ή το όνοµα του τεχνικού έργου 
- Την ποσότητα σκυροδέµατος σε κυβικά µέτρα 
- Τον χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα 
- Την χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή) 
- Την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m 3 παραγωγής 
- Την κάθιση του σκυροδέµατος (ή άλλο στοιχείο µέτρησης της εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα τεύχη 
δηµοπράτησης) 
- Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί  
- Για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα τον λόγο νερού/τσιµέντου (συντελεστής Ν/Τ) 
 
β. Επίσης κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή θα πρέπει να δίνονται και τα ακόλουθα στοιχεία 
 
- Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
- Η µέγιστη διάµετρος αδρανών 



 39

- Η χρήση και ο τρόπος προσθήκης πρόσθετων 
 
γ. Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο και τα εξής: 
 
- Ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
- Ώρα συµπλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος. 
 
3.5.6.4 Παραλαβή προκατασκευασµένων στοιχείων 
 
 Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασµένα στοιχεία παρασκευάζονται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή από ειδικό υπεργολάβο / 
εργοστάσιο για λογαριασµό του, θα υπάρχει δελτίο αποστολής. Το δελτίο αποστολής πρέπει να πιστοποιεί ότι η κατασκευή έχει γίνει 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγγελίας. Πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες: 
 
-   Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής 
-  Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία 
 
 
 
 
3.5.6.5 Έλεγχος µεθόδου συντήρησης (µε δοκίµια) 
 
 Για όσες περιπτώσεις επιθυµεί η Υπηρεσία, όπως επίσης και όταν προδιαγράφεται ειδικά στα τεύχη δηµοπράτησης, θα µπορούν να 
παρθούν «δοκίµια του έργου» σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του Κ.Τ.Σ. ‘97 για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της 
µεθόδου συντήρησης. 
 
 Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Τα δοκίµια αυτά θα κατασκευάζονται και θα συντηρούνται  ως δίδυµα των 
δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). 
 
3.5.6.6 Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης (µε δοκίµια) 
 
α. Για όλες τις περιπτώσεις κατασκευής προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως επίσης και για τις περιπτώσεις δυσµενών 
κλιµατολογικών συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας) θα παίρνονται «δοκίµια του έργου» (σύµφωνα µε την παράγραφο 10.4 του 
Κ.Τ.Σ. ‘97 αυτής της προδιαγραφής) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατος σε ηλικίες που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές 
φάσεις της κατασκευής. 
 
β. Ειδικά σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι: 
 
-     Η αφαίρεση των ξυλοτύπων 
-     Η επιβολή µερικής προέντασης 
-     Η επιβολή της ολικής προέντασης 
-     Η φόρτιση  
 
γ. Τέτοιες δοκιµές είναι επίσης χρήσιµες όταν, κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις 
οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
 
δ. Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρκεια της κατεργασίας του 
σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος στις αντίστοιχες προς τις φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, θα 
παίρνονται και θα δοκιµάζονται τα ακόλουθα δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά παρτίδα σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά 
σηµαντική φάση κατά την διάρκεια της κατασκευής): 
 
 ∆οκίµια µε ίσο αριθµό και ως δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων σύµφωνα µε τις παραγράφους 13.3 ή 13.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97, εκτός αν ο 
αριθµός τους προδιαγράφεται διαφορετικός στην ΕΣΥ και στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
ε. Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση κατασκευής συνίσταται να παίρνονται 
τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµιών του έργου» σε ίσο αριθµό και ως δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του 
Κ.Τ.Σ. ΄97. 
 
 Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία σκυροδέµατος του εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή και αν ο πρώτος 
έλεγχος αντοχής δεν έδωσε τα απαιτούµενα αποτελέσµατα θα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε επόµενη χρονική στιγµή. 
 
στ. Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό της αντοχής της παρτίδας σκυροδέµατος, για τη δεδοµένη ηλικία παίρνεται υπόψη ο µέσος 
όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, θα πρέπει όµως να συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που 
αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαστάσεις των δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον αντίστοιχο των 
δοκιµίων, πχ λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα. 
 
3.5.6.7 Έλεγχος αντοχής σκυροδέµατος για την ενωρίτερη πληρωµή του Αναδόχου 
 
 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται 
σχετικά στους όρους δηµοπράτησης, θα παίρνονται και δοκίµια που θα ελέγχονται σε  στις 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DIN 1048) 
ίσα στον αριθµό και από τα ίδια τα µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. 
 
3.5.6.8 Ηµερολόγιο εργασιών 
 
 Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται ένα ηµερολόγιο εργασιών (το ηµερολόγιο ανήκει στις χωρίς αµοιβή ειδικές υποχρεώσεις του 
Αναδόχου), που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 
 
 
- Μετρήσεις θερµοκρασίας αέρα 
- Ηµεροµηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλοτύπων 
- Αποδοχή υλικών και συστατικών 
- Αποτελέσµατα δοκιµών και µετρήσεων όλων των διαφορετικών χρονικών περιόδων  
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- Την σύνθεση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται (τύπο τσιµέντου και αδρανών) 
- Επιθεωρήσεις και ελέγχους τοποθέτησης των οπλισµών και των τενόντων 
- Την θερµοκρασία του σκυροδέµατος (όταν η σκυροδέτηση γίνεται µε πολύ ψυχρό καιρό) 
- Τις σηµαντικές οδηγίες που ελήφθησαν στο εργοτάξιο 
- Την περιγραφή συµβάντων. 
 
3.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
3.6.1 Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες  
 
3.6.1.1 Άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 (κοιτοστρώσεις, εξοµαλυντικές στρώσεις) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή µη οπλισµένων στοιχείων κατασκευών κοιτοστρώσεων, 
εξοµαλυντικών στρώσεων θεµελίων κλπ 
 
3.6.1.2 Άοπλο ή και ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας  C12/15 (τοίχοι, βάθρα, πτερυγότοιχοι) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή θεµελίων και ανωδοµής άοπλων τοίχων αντιστήριξης, βάθρων 
πλακοσκεπών οχετών και άοπλων πτερυγότοιχων όπως επίσης και για την κατασκευή των βάσεων τσιγκοσκεπών κτισµάτων. 
 
3.6.1.3 Άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 ( ρείθρα, κρασπεδόρειθρα, τάφροι) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε 
είδους. 
 
3.6.1.4 Άοπλο ή και ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα C8/10 (περιβλήµατα οχετών) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή περιβληµάτων σωληνωτών οχετών ή αγωγών (προκατασκευασµένοι 
τσιµεντοσωλήνες, αποχετεύσεις, αµιαντοτσιµεντοσωλήνες, πλαστικοί σωλήνες διέλευσης καλωδίων ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ, σιδηροσωλήνες κάθε 
είδους κλπ), όπως επίσης και έδρασης σωλήνων αποστράγγισης 
 
3.6.1.5 Άοπλο ή και  οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (βάθρα, τοίχοι, πτερυγότοιχοι, ρείθρα, τάφροι, 
πλάκες πρόσβασης) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 
 
α. ολόσωµων ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγια τους 
 
β. πλακών προσβάσεων, κρασπέδων, ρείθρων, στερεών εγκιβωτισµού,  επενδεδυµένων τάφρων, διαµόρφωσης πυθµένα φρεατίων 
για την εξασφάλιση οµαλής ροής, διαµόρφωσης στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, κοιτοστρώσεων επένδυσης κοίτης ρεµµάτων 
σκυροδέµατος µόρφωσης κλίσεων και προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
 
γ. τάφρων, κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδόρειθρων κλπ που κατασκευάζονται µε χρήση ειδικών µηχανηµάτων κατασκευής (πχ 
κυλιόµενου µεταλλότυπου ή αναλόγου). 
 
δ. της βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισµού ύψους ίσου ή µεγαλυτέρου  από 20µ 
 
ε. τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) που δεν ανήκουν στην κατηγορία των «λεπτότοιχων» διατοµών. 
 
3.6.1.6 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (λεπτότοιχοι τοίχοι, επένδυση πασσαλοστοιχιών κλπ) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή : 
 
α. λεπτότοιχων οπλισµένων τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) οποιουδήποτε ύψους. Υπενθυµίζεται ότι λεπτότοιχοι θεωρούνται οι τοίχοι 
που αρχίζουν µε πάχος π στη  στέψη το ανώτατο 0,50µ µε οµαλή µεταβολή και µε πάχος στη βάση µικρότερο από D=0.07 Χ Η+π όπου Η το 
ύψος του τοίχου σε µέτρα 
 
β. επένδυσης της όψης πασσαλοστοιχιών. 
 
3.6.1.7 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (πλάκες πλήρεις, ολόσωµα µεσόβαθρα, κιβωτοειδείς 
οχετοί κλπ οποιουδήποτε ύψους) 
 
Χρησιµοποιείται  για την κατασκευή: 
 
α. οριζοντίων φορέων αµφιέρειστων γεφυρών ή οχετών 
 
β. κιβωτοειδών οχετών µε ευθύγραµµο ή καµπύλο άξονα όπου περιλαµβάνεται το σκυρόδεµα ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής 
(πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώµατα και πλάκα θεµελίωσης) 
 
γ. πλαισιωτών γεφυρών µε θεµελίωση σε πέδιλα (ανοικτό πλαίσιο) ή σε πλάκα θεµελίωσης (κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαµβάνεται το 
σκυρόδεµα του οριζόντιου φορέα των πλευρικών τοιχωµάτων και των θεµελίων (ή πλάκες θεµελίωσης) 
 
δ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσσαλοστοιχιών όπου περιλαµβάνεται ο οριζόντιος φορέας µε τις δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά 
τοιχώµατα µέχρι την κεφαλή των πασσάλων 
 
ε. στις παραπάνω περιπτώσεις β, γ, και δ, των συνεχόµενων πτερυγοτοίχων που είναι συνδεδεµένοι µε τη γέφυρα ( ή τον οχετό) των 
τύµπανων της γέφυρας (ή του οχετού) και τις κορωνίδας (πλίνθος) 
 
στ. ολόσωµων µεσόβαθρων και κατακόρυφων υποστυλωµάτων (µεσόβαθρων και ακροβάθρων) γεφυρών µε την τυχόν οριζόντια δοκό 
σύνδεσής τους  
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ζ. των θεµελίων και της τυχόν κοιτόστρωσης που κατασκευάζονται οπλισµένα και συµµετέχουν στην στατική λειτουργία θολωτών 
γεφυρών (θεωρητικού ανοίγµατος µεγαλυτέρου από 6,00µ) και για οποιοδήποτε ύψος του φορέα από την επιφάνεια του εδάφους. 
 
 
3.6.1.8 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (θολωτοί οχετοί) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 
 
α. θολωτών οχετών κάθε είδους σε ευθυγραµµία  ή και σε καµπύλες   
 
β. οχετών που υπολογίζονται σαν κλειστοί καµπυλόµορφοι φορείς (περιλαµβάνεται και η πλάκα έδρασης που θα κατασκευάζεται 
οπλισµένη και θα συµµετέχει στην στατική λειτουργία του οχετού) µε πάχη τοιχωµάτων το πολύ ίσα προς L/5 για την κοιτόστρωση  και L/7 για 
τα βάθρα και το τόξο (µε ελάχιστο δοµικό πάχος 0,35µ) όπου L θα είναι το ελεύθερο  άνοιγµα των οχετών στη στάθµη της επίχωσης. 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το οποιοδήποτε στοιχείο του θολωτού οχετού υπερβαίνει το παραπάνω πάχος, τότε το στοιχείο αυτό θα 
περιλαµβάνεται στις εργασίες της ως άνω 3.6.5 παραγράφου. 
 
γ. οχετών ωοειδούς ή / και σκουφοειδούς διατοµής. 
 
3.6.1.9 Άοπλο ή και οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (µικροκατασκευές, φρεάτια, ορθογωνικές 
τάφροι κλπ)  
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 
 
α. των καλυµµάτων, του πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων κάθε είδους αγωγών( αποχέτευσης, ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ) ορθογωνικών 
τάφρων και λοιπών µικροκατασκευών 
 
β. επενδύσεων πρανών που γίνονται στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών και οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου 
σκυροδέτηση είτε µε δοκιµή προκατασκευασµένων στοιχείων από σκυρόδεµα. 
 
3.6.1.10 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (καλύµµατα φρεατίων) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή καλυµµάτων φρεατίων  κάθε είδους αγωγών (αποχέτευση, 
Ο.Τ.Ε, ∆.Ε.Η. κ.λ.π.) 
 
3.6.1.11 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (ολόσωµα ακρόβαθρα, θωράκια, προσκεφάλαια, δοκοί 
έδρασης γεφυρών πεζοδρόµια γεφυρών και τοίχοι) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 
 
α. θωρακίων, προσκεφαλαίων, κεφαλοδέσµων και δοκών έδρασης γεφυρών και «πλακών τριβής» για την στήριξη στηθαίων τύπου 
ΣΤΕ-1. 
 
β. ολόσωµων ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµές)οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγια τους, πλάκες πρόσβασης. 
 
γ. πεζοδροµίων γεφυρών και τοίχων . 
 
 
3.6.1.12 Οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (πλάκες πλήρεις οποιουδήποτε 
ύψους, ολόσωµα µεσόβαθρα κλπ) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 
 
α. οριζοντίων φορέων αµφιέρειστων γεφυρών 
 
β. πλαισιωτών γεφυρών µε θεµελίωση σε πέδιλα (ανοικτό πλαίσιο) ή σε πλάκα θεµελίωσης (κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαµβάνεται το 
σκυρόδεµα του οριζόντιου φορέα, των πλευρικών τοιχωµάτων και των θεµελίων (ή πλάκες θεµελίωσης). 
 
 
γ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσαλοστοιχιών, όπου περιλαµβάνεται ο οριζόντιος φορέας µε τις δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά 
τοιχώµατα µέχρι την κεφαλή των πασσάλων. 
 
δ. των συνεχόµενων πτερυγότοιχων στις παραπάνω περιπτώσεις β και γ που είναι συνδεδεµένοι µε την γέφυρα των τύµπανων της 
γέφυρας και τη κορωνίδας (πλίνθου) 
 
ε. ολόσωµων, µεσόβαθρων και κατακόρυφων υποστυλωµάτων οποιασδήποτε διατοµής (µεσόβαθρων και ακροβάθρων) γεφυρών µε 
την τυχόν οριζόντια δοκό σύνδεσης τους και τα τυχόν πεζοδρόµια  
 
3.6.1.13 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (βάθρα οποιασδήποτε διατοµής µε χρήση 
ολισθαίνοντος ή αναρριχοµένου ξυλότυπου) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή κορµών βάθρων ολόσωµης ή κιβωτιόµορφης ή άλλης 
διατοµής µε καθ΄ ύψος σταθερά ή µεταβαλλόµενα χαρακτηριστικά για οποιοδήποτε ύψη από το έδαφος µε χρήση ολισθαίνοντος ή 
αναρριχόµενου ξυλότυπου. 
 
3.6.1.14 Οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 (πλάκες µε διάκενα 
κατασκευαζόµενες σε οιοδήποτε ύψος από το επίπεδο αναφοράς)   
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 
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α. του οριζόντιου φορέα µορφής πλάκας µε διάκενα (κιβωτοειδούς ή/και κυκλικής διατοµής) ή πλακοδοκών, ανεξαρτήτως της 
µεθοδολογίας κατασκευής του οριζόντιου φορέα για οποιοδήποτε ύψος (Η) του κάτω πέλµατος του φορέα) από την επιφάνεια του εδάφους. 
 
β. των κεκλιµένων υποστυλωµάτων γεφυρών µορφών «V» ύψους Η για οποιοδήποτε ύψος Η από την επιφάνεια του εδάφους. 
 
3.6.1.15 Οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 (βάθρα οποιασδήποτε διατοµής µε 
χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχώµενου ξυλότυπου, δοκού έδρασης κλπ) 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 
 
α. βάθρων γεφυρών οποιαδήποτε διατοµής, µε συνεχή σκυροδέτηση, µε χρήση ολισθαίνοντος 
ξυλότυπου. 
β. ∆οκών έδρασης γεφυρών οποιασδήποτε διατοµής. 
 
3.6.1.16 Προεντεταµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C40/50 για την κατασκευή φορέων γεφυρών ή άλλων 
προεντεταµένων στοιχείων 
 
 Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 
 
α. των οριζοντίων τµηµάτων του φορέα γεφυρών οποιαδήποτε διατοµής. 
 
β. Οποιωνδήποτε οριζοντίων ή κατακόρυφων στοιχείων οποιασδήποτε διατοµής 
 
 
3.6.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν: 
 
α. Την προµήθεια των κάθε φύσης απαιτούµενων υλικών και τα µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση (αδρανή οποιασδήποτε 
διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν 
απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου 
σκυροδέµατος ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει σε εργάσιµη κατάσταση όπως και οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα µάζης σκυροδέµατος) 
 
β. Την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώµατα, προστατευτικά κιγκλιδώµατα, ολισθαίνοντα 
φορεία ανωδοµών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι βάθρων, φορεία και λοιπές συσκευές για δόµηση εν προβόλω, προκατασκευές, 
µεταφορά και τοποθέτηση των προκατασκευασµένων στοιχείων στο έργο) 
 
γ. Την ανάµιξη του σκυροδέµατος, την µεταφορά στο εργοτάξιο, την διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρησή του. 
 
δ. Την σύνταξη µελέτης σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την έναρξη παρασκευής 
σκυροδεµάτων. 
 
ε. Τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο παρόν άρθρο. 
 
στ. Τα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο 3.5.5.3.α για επιφάνειες σε επαφή µε ξυλότυπο. 
 
ζ. Την επιδιόρθωση των τυχών ατελειών σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 3.5.5.5 
 
η. Την µόρφωση τελειωµάτων πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ (µε λείανση) για τις επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή µε 
ξυλότυπο 
 
θ. Την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν υπάρχουσας προσπέλασης (τόσο για τις 
εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες) 
 
ι. Την µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων στοιχείων του έργου ή την κατασκευή τους απ΄ ευθείας 
στην τελική τους θέση 
 
ια Την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη αποπεράτωση των 
εργασιών 
 
ιβ.  Την εργασία και τα υλικά των κυλινδρικών ή άλλου σχήµατος ενθέτων για την κατασκευή ειδικών διατοµών (πχ πλάκες µε διάκενα) 
διαµέτρου ή διατοµής  σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό που να µην επηρεάζει δυσµενώς το σκυρόδεµα της έγκρισης της 
Υπηρεσίας και µε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενικότερα, ώστε να µην υφίσταται καµία παραµόρφωση από την υγρασία, τις κάθε είδους 
στατικές και δυναµικές επιβαρύνσεις κλπ µέχρι πλήρους πήξης του σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωµάτων µε 
διαφράγµατα, µε τοποθέτηση των σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και µε την ολική απώλεια που θα θεωρηθεί ότι παραµένουν 
ενσωµατωµένα µονίµως στο σκυρόδεµα ή αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
ιγ. Την εργασία και υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και τοίχων αντιστήριξης όπως καθορίζεται 
στη µελέτη κάθε έργου. 
 
ιδ Την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί για την µόρφωση αρµών. 
 
 
 
 
 
 
3.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
3.7.1 Επιµέτρηση 
 
α.  Η επιµέτρηση των σκυροδεµάτων θα γίνεται για κάθε είδος εργασιών σκυροδεµάτων και για κάθε κατηγορία αυτών σε µ3 
πραγµατικού όγκου, όπως αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων του έργου, σύµφωνα µε τα συµβατικά σχέδια, τους 
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όρους δηµοπράτησης τις ΠΤΠ των ειδικών εργασιών στις οποίες χρησιµοποιούνται τα κάθε είδους σκυροδέµατα κλπ, αφαιρουµένων των 
οποιονδήποτε κενών. 
 
 ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθµη αυτού νοείται όπως 
διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδεµάτων. 
 
β. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρησιµοποίηση ξυλοτύπων, θα γίνει µε βάση τις διαστάσεις 
των σχεδίων χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος του τυχόν διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλότυπων. 
 
γ. Από τον όγκο του σκυροδέµατος θα αφαιρείται ο όγκος των περικλειοµένων κενών, που διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα 
σώµατα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη µελέτη. 
 
δ. ∆εν θα αφαιρείται  ο όγκος των λοξοτµηµένων ή στρογγυλευµένων γωνιών ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που 
ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. Επίσης δεν θα αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα του βάθρου 
ή των τοίχων αντιστήριξης για την αποστράγγιση και προστασία αυτών. 
 
 
3.7.2 Πληρωµή 
 
α. Η πληρωµή θα προσδιορισθεί µε βάση τα µ3 που θα προκύψουν από την επιµέτρηση, όπως ορίζεται παραπάνω επί την αντίστοιχη 
τιµή για κάθε είδους εργασίες σκυροδεµάτων 
 
β. Στην τιµή µονάδος για κάθε είδος εργασίες σκυροδεµάτων περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 3.6.2 αυτού. 
 
γ. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται επίσης: 
 
Ι. Η ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, 
συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κλπ, συστηµάτων θέρµανσης ή και άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε 
ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη δαπάνη σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για 
σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό).  
 
ΙΙ. Οι ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κλπ από 
αιτίες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από την τεχνική µελέτη του έργου 
λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που παρουσιάζονται  στα σχέδια 
 
ΙΙΙ Οι δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και 
ξυλοτύπων. 
 
IV  Οι δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών , οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε είδους όπως επίσης και του 
επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί γα την πλήρη εργασία και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν 
περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
δ. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και 
άλλα κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους δηµοπράτησης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγµατοληψίες, δοκιµές, µελέτες, 
δοκιµαστικές φορτίσεις κλπ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης στα κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους 
πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανακατασκευάσει το τµήµα ή την κατασκευή  σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ 
παραλλήλου η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της θα µπορεί να ζητήσει και τις επαπειλούµενες από την σύµβαση ποινικές ρήτρες ή και 
την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που θα ήθελε προκύψει (σχετική η παράγραφος 13.7 του Κ.Τ.Σ. ΄97). 
 
ε. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη δοκιµίων  ηλικίας 28 ηµερών 
και εφόσον βρεθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια 
συµµόρφωσης σκυροδέµατος θα πρέπει να έχουν γίνει και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον έχει βρεθεί ότι 
εκπληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές. 
 
 Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε εκκρεµότητα µέχρι την έκδοση των 
αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 
 
 Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα σκυροδέµατος πριν από τις 28 
ηµέρες, εφόσον παρθούν και δοκίµία ελέγχου της ποιότητας του σκυροδέµατος σε µικρότερη ηλικία, Τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται 
κανονικά όπως και τα δοκίµια των 28 ηµερών, θα κατασκευάζονται σε ίσο αριθµό και από το ίδιο µίγµα µε τα συµβατικά δοκίµια ποιοτικού 
ελέγχου των 28 ηµερών και θα δοκιµάζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει 
να έχει αποκατασταθεί από τη µελέτη σύνθεσης σχέση ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον στις 7 
ηµέρες και 28 ηµέρες. 
 
 Προς τα αποτελέσµατα αυτής της σχέσης ανάπτυξης της αντοχής της µελέτης σύνθεσης θα συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών θλίψης στις 7 και πλέον  ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ΄ αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να 
πραγµατοποιούνται ενωρίτερες πληρωµές. Εν πάση περιπτώσει όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής θα παραµένει πάντοτε ο 
έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά συντηρούµενων. 
 
στ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαµόρφωσης επιφανειακών τελειωµάτων 
επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους υψηλής ποιότητας (τύπων Β,Γ,∆,Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιµετρηθούν και 
θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές του τιµολογίου. 
 
 
  

Γ - 6  ΣΙ∆ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
6.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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Η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση σε σκυροδέµατα σιδηρού οπλισµού διαφόρων διαµέτρων και κατηγορίας χάλυβα. 

 
6.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Εκτός εάν υπάρχουν άλλες οδηγίες, όλος ο οπλισµός θα αποτελείται από ράβδους µε νευρώσεις και θα πληροί  τις απαιτήσεις 
του DIN 488 για ράβδους µε νευρώσεις ποιότητας 42/50 RU ή 42/50RK ,ή 50/55 GK, ή 50/55 PK, ή 50/55  RK, ή τις απαιτήσεις 
του ΕΛΟΤ 959 για ράβδους ποιότητας S500 και S500s, ή για πλέγµατα ράβδων ποιότητας 50/55 GK, ή 50/55 PK ή 50/55 RK. 
Όπου στα σχέδια αναφέρεται ποιότητα οπλισµού STI οι ράβδοι θα έχουν απλή κυκλική διατοµή. Οι µεταλλικές ράβδοι 
οπλισµού θα συµφωνούν µε τα παραπάνω πρότυπα ή ισοδύναµα χρησιµοποιούµενα πρότυπα  και προδιαγραφές, αντί των 
προαναφερθέντων προτύπων και προδιαγραφών, όπως θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

 
6.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 Με την έννοια σιδηροπλισµός νοούνται όλοι εκείνοι οι σιδηροί οπλισµοί που ενσωµατώνονται στη µάζα του σκυροδέµατος για 

την επίτευξη των παρακάτω στόχων :  
 

α) Για την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού. 
β) Για τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού. 
γ) Για τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις  θερµοκρασιακές µεταβολές και την συστολή κατά 

την πήξη. 
δ) Για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων  και  κυρίως για τη µείωση του κινδύνου ψαθηρής 

θραύσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα δοµικού στοιχείου. 
 
6.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
6.4.1    Εκτέλεση εργασίας  
 
 Η εκτέλεση της εργασίας γενικά θα είναι υψηλής ποιότητας και θα γίνεται σύµφωνα µε τις τελευταίες και καλύτερες πρότυπες 

µεθόδους. 
 

6.4.2    Κοπή και κάµψη 
 
 Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη θα γίνεται σύµφωνα µε 

εγκεκριµένη πρότυπη  µέθοδο και µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν θα 
επιτρέπεται, εκτός αν ειδικώς εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 

 
6.4.3    Συνδέσεις 

 
α. Όλες οι συνδέσεις στον οπλισµό θα είναι, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή όπως 

δείχνουν τα πρότυπα, που προτείνει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Υπηρεσία. Σύνδεση ράβδων µε επικάλυψη µπορεί να 
εφαρµόζεται, εφόσον οι ράβδοι συνδέονται γερά κατά τρόπο, που εγκρίνει η Υπηρεσία, ή µπορούν να είναι αρκετά 
αποµακρυσµένα, ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο σκυρόδεµα. 

  
β. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε επικάλυψη, θα επιτρέπεται, µόνον σε ειδικές 

περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η χωρίς συγκόλληση ράβδων κατασκευή, και ύστερα από έγκριση από την 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του τελευταίου ACI Κώδικα 318. Η συγκόλληση θα γίνεται επίσης σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα AWS πρότυπα. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται από τεχνίτες που θα υποβληθούν στις καθιερωµένες 
εξετάσεις, όπως περιγράφεται στα Πρότυπα  Χειριστών του Αµερικάνικου Συνδικάτου Εργαζοµένων. 

 
γ. Για τη συγκόλληση του οπλισµού θα χρησιµοποιούνται ηλεκτρόδια, τύπου χαµηλής περιεκτικότητας υδρογόνου (AWS 

E-7015-16). Όλες οι συγκολλήσεις θα αξιοποιούν ολόκληρη την αντοχή της µικρότερης ράβδου (θα ενισχύουν την 
αντοχή της µικρότερης ράβδου). Οι συγκολλήσεις θα έχουν αρκετή επικάλυψη, για να µεταβιβάσουν την εντατική 
κατάσταση στις ράβδους µέσα από τη σύνδεση. Προσκείµενα φύλλα πλέγµατος οπλισµού θα συνδέονται µε 
επικάλυψη όχι µικρότερη από δέκα πέντε (15) εκατοστά µε τα άκρα επικάλυψης στερεά συνδεδεµένα µεταξύ τους µε 
σύρµα ή συγκρατούµενα µαζί µε πρότυπους συνδετήρες.  

 
6.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6.5.1     Υλικά 
  

Όλος ο χαλύβδινος οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Ο σιδηροπλισµός θα αποθηκεύεται 
πάνω σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται µε άλλο τρόπο από την επαφή του µε το έδαφος. 

  
Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει έξη (6) επικυρωµένα αντίγραφα όλων των εκθέσεων ελέγχων, που έγιναν στα εργαστήρια του 
κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα επικυρωµένα 
αντίγραφα των εκθέσεων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο. 

 
6.5.2    Τοποθέτηση 

 
α.  Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός αν 

καθορίζεται διαφορετικά, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού θα γίνονται στον άξονα των 
ράβδων. Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ των παράλληλων ράβδων δεν θα είναι µικρότερη από µιάµιση φορά (1 ½) τη 
διάµετρο της ράβδου και πάντως όχι µικρότερη από 25 χλστ.  

 
β. Μετά την τοποθέτησή του ο οπλισµός θα ελέγχεται για τη συµφωνία του µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη 

διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλληση, τη θέση και την ποσότητα.   
 
γ. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιονδήποτε 

υποστηριγµάτων µεταλλικών ράβδων, θα καθαρίζονται από την παχειά λεπιοειδή σκουριά, χαλαρές σκουριές, 
ακαθαρσίες, λιπαρές και άλλες ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, είναι απαράδεκτες. 
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  Παχειά λεπιοειδής σκουριά, που µπορεί να αποµακρυνθεί µε γερό  τρίψιµο µε καναβάτσο ή µε παρόµοια επεξεργασία, 
θεωρείται απαράδεκτη. 

  
δ. Μετά την τοποθέτησή τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, ώσπου να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. 

Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η Υπηρεσία και θα συγκρατούνται 
στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της διάστρωσης του σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα 
θα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, 
µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα ικανοποιητικά στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας 
µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα θα έχουν 
επαρκή αντοχή, ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης.    

 
ε. Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) θα χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον αποχρωµατισµό 

ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Όταν είναι αναγκαίο, για να αποφεύγονται άσχηµοι λεκέδες πάνω σε εκτεθειµένες 
επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν 
λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου οπλισµού ως την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή 
άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα σχέδια ή µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 Η από σκυρόδεµα επικάλυψη αναβολέων, ράβδων διαστηµάτων και παρόµοιου δευτερεύοντος οπλισµού µπορεί να 
µικρύνει κατά τη διάµετρο των ράβδων αυτών, αν το εγκρίνει η Υπηρεσία.  

 
6.5.3   Προστασία οπλισµού για µελλοντική χρήση 
 

Εκτεθειµένος οπλισµός, προοριζόµενος για µελλοντική ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα, θα προστατεύεται έναντι της οξείδωσης 
µε παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, όπως ορίζει η Υπηρεσία. Ο προφυλασσόµενος µε τον 
τρόπο αυτό οπλισµός θα καθαρίζεται επιµελώς, πριν ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα. 

 
6.5.4   Εκπόνηση λεπτοµερών σχεδίων ράβδων οπλισµού 

 
6.5.4.1  Κατασκευαστικά σχέδια που θα εκπονήσει ο ανάδοχος  
  
  Ο Ανάδοχος θα εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. 
  Τα σχέδια αυτά θα περιλαµβάνουν όλα τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα 

σχέδια οπλισµού. 
  Τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού θα συνταχθούν µε βάση την Οριστική µελέτη, που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα 

εγκρίνει η Υπηρεσία. Αυτά τα σχέδια οριστικοποιούνται προσαρµοζόµενα προς τις απαντώµενες επί τόπου συνθήκες κατά την 
εκτέλεση της εργασίας. 

 
6.5.4.2  Υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων οπλισµού του Αναδόχου 
 
 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή σχέδια τοποθέτησης ράβδων και 

κάµψης ράβδων, πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν εγκρίνει διαφορετικά η 
Υπηρεσία.  

 
6.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
6.6.1 Oι σιδηροπλισµοί που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες. 
6.6.1.1  Σιδηροί οπλισµοί S 220 (St I) 
6.6.1.2  Σιδηροί οπλισµοί S 400 (St III) 
6.6.1.3  Σιδηροί οπλισµοί S 500- S500s (St IV) 
6.6.1.4  Γαλβανισµένο Σιδηρό πλέγµα. 

 
6.6.2  Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν:  

 
α.  Την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων. 
 
β. Την κοπή, κατεργασία και επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, 

πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε/ή χωρίς παρουσία νερού. 
 
γ.  Την σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5, ή 

µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση 
εγχύτων πασσάλων. 

 
δ.  Την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και άλλου είδους εγκεκριµένων 

ενώσεων. 
 
ε. Την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες) που τυχόν ήθελαν απαιτηθεί. 
 
στ.  Την σύνταξη  και υποβολή στην Υπηρεσία για έγκριση των σχετικών παραστατικών και κατασκευαστικών σχεδίων 

οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού. 
 

6.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

α.  Η επιµέτρηση θα γίνει σε χλγρ. βάση των αναλυτικών πινάκων οπλισµών που θα περιλαµβάνονται στην τεχνική 
µελέτη, ή, εάν δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί βάσει των 
σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και µήκη κάλυψης, 
τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των γερµανικών κανονισµών - τα 
µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεπόµενων οπλισµών κ.λ.π. Θα ελεγχθεί η 
τοποθέτηση οπλισµών στο έργο και θα γίνει η παραλαβή τους πριν από την έναρξη της διάστρωσης. Οι συνταχθέντες 
πίνακες, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. 
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  Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των 
οπλισµών. 

   
β.  Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύπων και του 

σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου Γ-5 του παρόντος και της τεχνικής µελέτης (κατηγορία 
χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς (DIN 1015 και συµπληρωµατικές 
εγκύκλιοι, από 18.2.54 Β ∆ιάταγµα “Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων εξ οπλισµένου 
σκυροδέµατος”, το DIN 1045/78, το DIN 4014 (Μέρος 2- προσχέδιο έκδοσης Σεπτέµβριος 1997) και ή ΠΤΠΒ-2).  

 
γ.   Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν και 

ειδικότερα στην παράγραφο 6.6.2 αυτού. 
 
 
  
 
Γ-9 ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 
 
 
 
9.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
9.1.1 Κατασκευή αγωγών οµβρίων από προκατασκευασµένους άοπλους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων. 
 
9.1.2 Κατασκευή αγωγών οµβρίων από προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων 

διαµέτρων. 
 
9.1.3 Κατασκευή αγωγών οµβρίων ή και ακαθάρτων από οπλισµένους δονητικούς ή φυγοκεντρικούς τσιµεντοσωλήνες. 
 
9.1.4 Κατασκευή στραγγιστηρίων από διάτρητους προκατασκευασµένους άοπλους  τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων. 
 
9.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠΤ-110 στον Κ.Τ.Σ ‘97, στην προδιαγραφή 

Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4.4.84 (ΦΕΚ 253Β/84), όπως επίσης και τα άρθρα της ΤΣΥ υπ. αριθµ. Γ-1 ( Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων) Γ-2 (Επανεπιχώσεις αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων), Γ-3 
(Σκυροδέµατα), Γ-6 (Σιδηροί οπλισµοί), Γ-4 (Τσιµέντο), µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις 
αναφέρονται παρακάτω. 

 
9.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 Πρόχυτοι τσιµεντοσωλήνες είναι οι προκατασκευασµένοι άοπλοι ή οπλισµένοι πλήρεις ή διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες, οι 

χρησιµοποιούµενοι για κατασκευή αγωγών οµβρίων ή και ακαθάρτων, όπως επίσης και στραγγιστηρίων (οι διάτρητοι). 
 
9.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Η προµήθεια και/ή παρασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία υπόγειων τσιµέντινων ή και από άλλα υλικά κατασκευασµένων 

αγωγών συνιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη κατασκευή, λόγω και των  καταπονήσεων που υφίστανται οι σωλήνες από την 
επικάλυψη τους και τη φόρτιση της κυκλοφορίας. Γι΄ αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει µε απόλυτη 
ακρίβεια τους κανόνες της Τέχνης και τις Προδιαγραφές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προµήθεια παρασκευή των 
τσιµεντοσωλήνων, την κατάλληλη έδρασή τους την τοποθέτηση τους, και την πλήρωση και επιµελή συµπύκνωση µε τα 
κατάλληλα υλικά, της περιοχής γύρω και πάνω από αυτούς ώστε να επιτευχθεί ο πλήρης εγκιβωτισµός τους και να 
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους. 

 
9.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
9.5.1 Γενικά 
 
 Τα παρακάτω αναφερόµενα ισχύουν για το σύνολο των προχύτων τσιµεντοσωλήνων (άοπλοι, οπλισµένοι κλπ). 
9.5.1.1 Υλικά 

 
α. Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των τσιµεντοσωλήνων θα πρέπει να είναι καθαρό τσιµέντο 

Portland χωρίς θηραϊκή ή άλλες προσµίξεις και να πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ ‘97. 
 
β. Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ’97. 
 
γ. Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούµενες, ανάλογα µε τις διαστάσεις των τσιµεντοσωλήνων, 

κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις και σε κάθε περίπτωση το µέγεθος των κόκκων τους να µην υπερβαίνει τα 20 χλστ. 
 
δ. Για την ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το ποσοστό υγρασίας των 

αδρανών υλικών. 
 

9.5.1.2 Κατασκευή 
 
 Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε όταν οι σωλήνες τοποθετηθούν ο ένας µετά τον άλλο να 

εφαρµόζουν απολύτως και να έχουν συνεχή και λεία εσωτερική επιφάνεια και οι αρµοί τους πρέπει να έχουν τέτοιο σχήµα, 
ώστε να επιτρέπουν σωστή προσαρµογή. 

 
 Οι σωλήνες πρέπει να έχουν ενώσεις κεφαλής, εντορµίας κλπ µεγάλης αντοχής. 
 
 Απαγορεύεται η χρήση ρηγµατωµένων ή φθαρµένων σωλήνων 
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9.5.1.3 Τοποθέτηση 
 

α. Οι τσιµεντοσωλήνες υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετούνται µηκοτοµικά και οριζοντιογραφικά σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη, µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές γραµµές και κλίσεις πέντε (5) χλστ. ανά 
µέτρο αγωγού και µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόλυτη απόκλιση τέσσερα (4) εκ. για κάθε αυτοτελές µήκος αγωγού 
µεταξύ φρεατίων 

 
β. Η τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από το σηµείο εκροής ή από το πιο χαµηλό άκρο του αγωγού 

και µε την «αρσενική» του προς το κατώτερο σηµείο εκροής. 
 
γ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έδραση των σωλήνων που θα γίνει σε όλο το µήκος τους και πάνω στο 

κατάλληλο υλικό, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ελαστικότητα και 
η οµοιοµορφία της έδρασης. Ειδικότερα η έδραση των αγωγών και η επίχωσή τους επάνω, κάτω και γύρω από 
αυτούς θα γίνει σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο Γ-2 της ΤΣΥ. 

 
δ. Το σφράγισµα των αρµών θα γίνεται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα, 650χγρ τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου. 

 
9.5.1.4 Λήψη δοκιµίων 
 

α. Για να επιτραπεί η χρησιµοποίηση των τσιµεντοσωλήνων στο έργο πρέπει προηγουµένως να γίνει ο ποιοτικός 
έλεγχός τους. Ο έλεγχος αυτός θα πραγµατοποιηθεί µε λήψη σχετικών δοκιµίων που θα παρθούν σε ποσοστό 2% για 
κάθε ξεχωριστή διάµετρο τσιµεντοσωλήνων και κατ΄ ελάχιστον 5 τεµάχια ανά διάµετρο , τα οποία θα ελεγχθούν στις 
εγκαταστάσεις  αναγνωρισµένων εργαστηρίων µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου. 

 
β. Τα δοκίµια αυτά θα παίρνονται από το εργοτάξιο κατασκευής του Αναδόχου ή από τους προσκοµισθέντες 

τσιµεντοσωλήνες στο εργοτάξιο (στην περίπτωση που ο Ανάδοχος τους προµηθεύεται από εργοστάσιο παραγωγής 
τσιµεντοσωλήνων) κατά τυχαίο τρόπο, όπως περιγράφεται στην παράγρ, 4.3.1.1.6.1.2.1.Α.5 της ΠΤΠΤ-110. Τα 
δοκίµια αυτά θα διατίθενται δωρεάν από τον Ανάδοχο για πραγµατοποίηση δοκιµών. 

 
9.5.2 Ειδικά 
  
 Πέραν των αναφεροµένων στην παράγρ. 9-5.1 ισχύουν για κάθε τύπο πρόχυτου τσιµεντοσωλήνα και τα ακόλουθα. 

 
 
 

9.5.2.1 Προκατασκευασµένοι άοπλοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες. 
 

α. ∆ιαστασιολόγηση, µορφή και αντοχή 
 
 Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους αντοχής (Σ220) οπότε έχει εφαρµογή 

ο Πίνακας Ι της σελίδας 94 της ΠΤΠΤ-110, είτε εξαιρετικής αντοχής (Σ250), οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙ της σελ 
95 της ΠΤΠΤ-110. 

 
 Τα προβλεπόµενα στους ως άνω πίνακες συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση 

µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην µελέτη του Έργου.  
 
β. Έλεγχος ποιότητας 

 
Ι. Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα γίνονται επικουρικά δοκιµές 

θλίψεως του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.Α3 της ΠΤΠΤ-110, χωρίς 
όµως αυτές οι δοκιµές να αποτελούν κριτήριο αποδοχής τους. 

 
ΙΙ. Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων θα αποτελέσει η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων τσιµεντοσωλήνων που θα 

φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη σύµφωνα µε την µέθοδο των «τριών ακµών» και θα πρέπει να επιτυγχάνονται 
στα δοκίµια οι αντοχές που προβλέπονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων, ανάλογα µε την 
κατηγορία του χρησιµοποιούµενου σκυροδέµατος (πίνακας Ι της σελ. 94 για σκυροδέµατα κατηγορίας Σ220  ή 
πίνακας ΙΙ της σελ. 95 για σκυροδέµατα κατηγορίας Σ250 της ΠΤΠΤ-110. 

 
ΙΙΙ. Οι τσιµεντοσωλήνες θα γίνονται αποδεκτοί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.1.Α1 της 

ΠΤΠΤ-110 (δοκιµές ή επαναδοκιµές) σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM C-14. 
 
IV. Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων, που είναι η αντοχή σε εξωτερικό φορτίο θα ισχύουν 

επικουρικά και τα κριτήρια  υδροαπορροφητικότητας, υδροπερατότητας και υδροστατικών δοκιµών, σύµφωνα µε 
την ΠΤΠΤ-110. 

 
V. Θα ισχύουν τέλος και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων της παραγρ. 

4.3.1.1.6.1.2.1. Β της ΠΤΠΤ-110 (πίνακας ΙΙΙ, σελ 99) 
 
9.5.2.2 Προκατασκευασµένοι οπλισµένοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες 
 

α. Σιδηρούς οπλισµός 
 

 Ο σιδηρούς οπλισµός των τσιµεντοσωλήνων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ και του άρθρου Γ-6 της ΤΣΥ 
(Σιδηρούς οπλισµός). Η τοποθέτηση του οπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παραγρ. 
4.3.1.1.6.1.3.04, 4.3.1.1.6.1.3.05 και 4.3.1.1.6.1.3.06 της ΠΤΠΤ-110. 

 
β. ∆ιαστασιολόγηση, µορφή και αντοχή 
 
 Οι τσιµεντοσωλήνες µπορεί να είναι: 
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Ι. Της σειράς 75 (ως σειρά 75 νοείται η σειρά µε φορτίο θραύσης κατά την αντιδιαµετρική θλίψη µε την µέθοδο 
«τριών ακµών» = 75/Ν/m.mm διαµέτρου), οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας  ΙΙ της σελ 100 της ΠΤΠΤ-110. 

 
ΙΙ. Της σειράς 100, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙ της σελ 101 της ΠΤΠΤ-110. 
 
ΙΙΙ. Της σειράς 150, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙΙ της σελ. 102 της ΠΤΠ-Τ110. 
 
ΙV. Σκυροδέµατος Σ-420, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙV της σελ. 103 της ΠΤΠΤ-110. 

 
Τα προβλεπόµενα στους άνω πίνακες συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη 
ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην µελέτη του έργου. 

 
γ. Έλεγχος ποιότητας 

 
Ι. Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα γίνονται επικουρικά δοκιµές 

θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.2.Α2 της ΠΤΠΤ-110, χωρίς 
όµως αυτές οι δοκιµές να αποτελούν κριτήριο αποδοχής τους. 

 
ΙΙ. Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων θα αποτελέσει η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων τσιµεντοσωλήνων που θα 

φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη σύµφωνα µε την µέθοδο των «τριών ακµών» και θα πρέπει να επιτυγχάνονται 
στα δοκίµια οι αντοχές, οι οποίες προβλέπονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων (πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και 
IV  των σελ. 100, 101, 102 και 103 της ΠΤΠΤ-110). 

 
ΙΙΙ. Οι τσιµεντοσωλήνες θα γίνονται αποδεκτοί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.2.Α1 της 

ΠΤΠΤ-110 (δοκιµές και επαναδοκιµές) σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTU C76 πλην της υδροπερατότητας που 
θα γίνει σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 4035. 

 
IV. Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων που είναι η αντοχή σε εξωτερικό φορτίο θα ισχύουν 

επικουρικά και τα κριτήρια απορροφητικότητας νερού και υδροπερατότητας (υδατοστεγανότητας) σύµφωνα µε την 
ΠΤΠΤ-110. 

 
V. Θα ισχύουν τέλος και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων της παρ. 4.3.1.1.6.1.2.Β 

της ΠΤΠΤ-110. 
 

9.5.2.3 ∆ονητικοί - φυγοκεντρικοί τσιµεντοσωλήνες 
 
 Ισχύει η προδιαγραφή Ε∆ 2α/02/44/Φ.1.1. από 4 Απριλίου 1984 (ΦΕΚ 253Β/84). 
 
9.5.2.4 ∆ιάτρητοι τσιµεντοσωλήνες 

 
α. ∆ιαστασιολόγηση, µορφή και αντοχή     
 
 Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους αντοχής, οπότε έχει εφαρµογή ο 

πίνακας Ι της σελ 178 της ΠΤΠΤ -110 είτε υψηλής αντοχής, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙ της σελ. 179 της ΠΤΠΤ-
110. 

 
 Τα προβλεπόµενα, στους ως άνω πίνακες συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση 

µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στη µελέτη του έργου. 
 
β. Οπές 
 
 Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στην παράγ. 4.4.2.1.10.5.1.2.Β2 σελ 177 της ΠΤΠΤ-110. 
 
γ.  Έλεγχος ποιότητας 
 
 Ισχύουν τα καθοριζόµενα για τους άοπλους τσιµεντοσωλήνες µε προσαρµογή τους στους πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ των σελ 178 

και 179 της ΠΤΠΤ-110. 
 
9.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
9.6.1 Κατασκευή αγωγών οµβρίων από προκατασκευασµένους, άοπλους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες από 

σκυρόδεµα Σ-220 ή Σ-250, διαφόρων διαµέτρων. 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει: 

 
α. Την προµήθεια ή παρασκευή, την µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση του τσιµεντοσωλήνα µέσα στην υπάρχουσα 

τάφρο και σε οποιοδήποτέ βάθος. 
 

β. Τις συνδέσεις των σωλήνων και το σφράγισµα των αρµών τους µε ισχυρή τσιµεντοκονία 650 χλγ τσιµέντου ανά µ3 
ξηράς άµµου. 

  
γ. Τη λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και την διενέργεια των σχετικών δοκιµών ποιότητας. 
 
δ. Την αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπόγειου νερού. 

 
 

9.6.2 Κατασκευή αγωγών οµβρίων ή και ακαθάρτων από οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες διαφόρων κατηγοριών και 
διαµέτρων 

 
 Η εργασία περιλαµβάνει:  
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α. Τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις ως άνω 9.6.1. α, β,γ,και δ παραγράφους. 
 
β. Την προµήθεια κοπή και ενσωµάτωση του σιδηρού οπλισµού, εφόσον παρακσευάζονται επί τόπου του ή τη 

διασφάλιση των προδιαγραφών προκειµένου περί προκατασκευασµένων διάτρητων σωλήνων εµπορίου. 
 

9.6.3 Κατασκευή στραγγιστηρίων από διάτρητους προκατασκευασµένους άοπλους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες 
διαφόρων διαµέτρων. 

 
 Η εργασία περιλαµβάνει: 

 
α. Τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις ως άνω παραγράφους 9.6.1.α, β, γ, και δ. 
 
β. Την διάνοιξη των απαιτούµενων οπών. 

 
9.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
9.7.1 Η επιµέτρηση θα γίνει ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου τσιµεντοσωλήνα αφαιρουµένων των µηκών 

των εσωτερικών διαστάσεων των παρεµβαλλόµενων φρεατίων. 
 
9.7.2 Η πληρωµή θα γίνει αναλόγως της διαµέτρου και του είδους των τσιµεντοσωλήνων (από απλό ή οπλισµένο σκυρόδεµα, 

υψηλής αντοχής, διάτρητοι κλπ). 
 
9.7.3 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και 

ειδικότερα στις παραγρ. 9.6.1. για άοπλους τσιµεντοσωλήνες, 9.6.2 για οπλισµένους και 9.6.3 για διάτρητους. 
 

9.7.4 ∆ιευκρινίζονται και τα ακόλουθα: 
 

α. Στην τιµή µονάδος δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες του τυχόν περιβλήµατος από σκυρόδεµα και των υλικών έδρασης 
και εγκιβωτισµού των αγωγών, που πληρώνονται ιδιαίτερα µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδος του τιµολογίου. 

 
β. Στην τιµή µονάδος του οπλισµένου τσιµεντοσωλήνα περιλαµβάνεται και η δαπάνη προµηθείας, ενσωµάτωσης κλπ 

του απαιτούµενου σιδηρού οπλισµού. 
 
 

 
 
Ε - 1  ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις - 
τροποποιήσεις. 

 
(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του 

άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα 
στη σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 150. 

 
1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα 

µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 150. 

 
 Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

40%. 
 
1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
 
 Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 150 τροποποιούνται ως ακολούθως : 
 

(1) Στάθµη άνω επιφάνειας 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπόβασης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την 

επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες από ± 2,0 cm. 
 
(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας 
 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, παράλληλα και κάθετα προς τον 

άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης 
επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

 
 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας 

κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 
 
 Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται 

επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν 
πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). 

 
 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων 

από τις επιτρεπόµενες. 
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(3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος. 
 
 

 
 
Ε - 2  ΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ    ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 155 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις - 
τροποποιήσεις. 

 
(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του 

άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα 
στη σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 155. 

 
2.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα 

µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 155. 

 
 Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

30%. 
 
2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
 
 Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 155 τροποποιούνται ως ακολούθως : 
 

(1) Στάθµη άνω επιφάνειας 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την 

επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες από ± 2,0 cm. 
 
(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας 
 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, παράλληλα και κάθετα προς τον 

άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης 
επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

 
 Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας 

κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 
 
 Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται 

επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν 
πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). 

 
 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων 

από τις επιτρεπόµενες. 
 
(3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος. 
 
 

 
 

ΣΤ - 2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

(1) Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις - 
τροποποιήσεις. 

 
(2) Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή θα έχουν ισχύ και στα συναφή άρθρα ΣΤ-4 και 

ΣΤ-3 της Τ.Σ.Υ., εφόσον στα εν λόγω άρθρα δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά, οπότε θα ισχύει η τελευταία. 
 
2.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 
 Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών 

στρώσεων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α265 και των συµπληρώσεων του άρθρου ΣΤ-3 σχετικά µε το 
µηχανολογικό εξοπλισµό κατασκευής των στρώσεων µε τις ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές : 

 
(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 28%. 
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(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται 
µεταξύ 140 - 160o C.   

 
2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4 εκ. ούτε µεγαλύτερο από 8 εκ. για 

όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός της διαβάθµισης ∆ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 
7 εκ.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει του κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς δίτροχους µε λείους 
κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση 
πριν το µίγµα κρυώσει. 

 
 Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα 

(ένας κύλινδρος µπροστά και ένας πίσω, βάρους 8 - 10 τόνων). 
 
2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α 265 και στους λοιπούς Όρους 

∆ηµοπράτησης. 
 
 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι 

παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές : 
 
2.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 
 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος.  Η θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι 

κατώτερη από 130ο C. 
 
2.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης 
 
 Κάθε 6000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω 

παράγραφο 1.3 της ΣΤ-1] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 
 

α. το πάχος στρώσης 
 
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
 
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 
 

2.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης 
 
 Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων βαρών των 5 πυρήνων (παρ. ΣΤ-

1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 97% του φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την 
µέθοδο Marshall και κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 

 
2.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 
 
 Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. ΣΤ-1.4.2) κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
 Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιµές προσδιορισµού του ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα 

αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία. 
 
2.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 
 Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να προσδιορίζονται και µε πυρηνικές 

µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα. 
 
2.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
 Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου των 6 εκ. ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους µεγαλύτερου των 30 µ. και µικρότερου των 60 µ., το οποίο µπορεί να 
ενταχθεί στο αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

 
 Στο τµήµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόµιγµα και τα ίδια µηχανήµατα διάστρωσης και συµπύκνωσης που θα 

χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου έργου της εργολαβίας.  Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της 
προηγούµενης παραγράφου 2.4 σε 5 πυρήνες, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας του δοκιµαστικού τµήµατος και 
επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 265 (όπως συµπληρώθηκαν - 
τροποποιήθηκαν µε την παρακάτω παράγραφο ΣΤ-2.6).  Θα γίνει έλεγχος αν, µε τον διατιθέµενο µηχανικό εξοπλισµό, τα 
υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει την ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 
αυτού, της ΠΤΠ Α 265 και των λοιπών όρων ∆ηµοπράτησης.  

 
2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.11 ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 265 
 
 Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 265 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως : 
 
2.6.1 Στάθµη 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο ασφαλτικής στρώσης πρέπει να 

ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 10 
mm. 

 
2.6.2 Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων 



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

Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή: Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεlα της διατομής (άξονας διατομής ή
κεντρικές οριογραμμές και άκρα διατομής) και πρόσθετα τυχόν αναγκαία σημεία σε τρόπο που η μέγιστη απόσταση
μεταξύ των χωροσταθμικών σημείων στη διατομή να μην υπερβαΙνει τα 5,0 μ.

Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών: 1 Ο μ.

2.6.3 Ομαλότητα

Τοπικές ανωμαλΙες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της
οδού.

Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελενχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοΙ
(κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν:

Προκειμένου περί ισοπεδωτικής Ι συνδετικής στρώσης Τα 10 mm

Προκειμένου περί της στρώσης κυκλοφορίας Τα 5 mm

Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο μέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του
πλάτους της Λωρlδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει

Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το πολύ 10 μ.

Η εφαρμογή του 4μετρου πήχυ θα γΙνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυμάνσεων μεγαλύτερων από τις
επιτρεπόμενες.

Οι μεγαλύτερου μήκους κυματισμοΙ και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις σημαντικών έργων θα ελέγχεται με
το ομαλόμετρο τύπου Βumρ-Ιntegratοr ή άλλου διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελένχου ομαλότητας οδοστρωμάτων. Ο δείκτης
ανωμαλιών με τη μέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι μικρότερος από 1.300 mmlk.m .
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