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Σελ. 2 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, σύµφωνα µε την Αποφ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273, 

όπως αυτές δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ B’ 2221/30.07.2012.  

 

α/α 
 

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 

Tίτλος ΕΤΕΠ 

      
  01 

  01-01 Παραγωγή σκυροδέµατος - εργασίες σκυροδέτησης 

1 01-01-01-00  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

2 01-01-02-00  ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 

3 01-01-03-00  Συντήρηση σκυροδέµατος 

4 01-01-04-00  Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

5 01-01-05-00  ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

6 01-01-06-00  Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα 

7 01-01-07-00  Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

  01-02 Σιδηροί Οπλισµοί Σκυροδεµάτων 

8 01-02-01-00  Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 

9 01-02-02-00  Προένταση σκυροδέµατος 

  01-03 κλπ  Ικριώµατα - καλούπια 

10 01-03-00-00  Ικριώµατα 

11 01-04-00-00  Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

12 01-05-00-00  

Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέ-
µατος 

      

  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  02-01 Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωµατουργικών 

13 02-01-01-00  

Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη ε-
κτέλεσης των εργασιών 

14 02-01-02-00  Αφαίρεση επιφανειακού στρώµατος εδαφικού υλικού 

  02-02 κλπ Εκσκαφές 

15 02-02-01-00  Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

16 02-03-00-00  Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

17 02-04-00-00  Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 

18 02-05-00-00  

∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση απο-
θεσιοθαλάµων 

19 02-06-00-00  

Ανάπτυξη - εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλά-
µων 

  02-07 Επιχώµατα / Επενδύσεις 

20 02-07-01-00  

Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκα-
φών ή δανειοθαλάµων 

21 02-07-02-00  Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων 

22 02-07-03-00  Μεταβατικά επιχώµατα 

23 02-07-04-00  Οπλισµένα επιχώµατα 

24 02-07-05-00  Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γή 

25 02-07-06-00  Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 

  02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών 

26 02-08-00-00  Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

  02-09 Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών 

27 02-09-01-00  

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών µε εφαρµογή 
υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιµέντου και ασβε-
στούχου ιπτάµενης τέφρας 

      

  03 ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

  03-02 Τοιχοδοµές 
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28 03-02-01-00  Λιθόκτιστοι τοίχοι 

29 03-02-02-00  Τοίχοι από οπτόπλινθους 

  03-03 Επιχρίσµατα 

30 03-03-01-00  

Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί 
τόπου 

  03-04 Μεταλλικές κατασκευές 

31 03-04-05-00  Σφράγιση αρµών κτιρίων 

  03-05 Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις 

32 03-05-01-00  Επικεραµώσεις στεγών 

33 03-05-02-01  Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα 

34 03-05-02-03  

Επιστεγάσεις µε χαλυβδόφυλλα µε τραπεζοειδείς νευ-
ρώσεις προς τα άνω χωρίς θερµοµόνωση 

35 03-05-03-00  

Επιστεγάσεις µε χαλυβδόφυλλα µε τραπεζοειδείς νευ-
ρώσεις προς τα κάτω και θερµοµονωτικές και στεγανο-
ποιητικές στρώσεις 

  03-06 Μονώσεις 

36 03-06-01-01  

Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές 
µεµβράνες 

37 03-06-01-02  

Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες 
PVC 

38 03-06-02-01  Θερµοµονώσεις δωµάτων 

39 03-06-02-02  Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων 

40 03-06-02-03  Θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγών 

41 03-06-02-04  

Συστήµατα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου µε 
διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα συνθετι-
κά επιχρίσµατα 

  03-07 Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές 

42 03-07-01-01  Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 

43 03-07-01-02  Ξύλινα κολλητά δάπεδα 

44 03-07-02-00  

Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξω-
τερικές 

45 03-07-03-00  Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 

46 03-07-04-00  

Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και 
φυσικών λίθων 

47 03-07-06-01  ∆άπεδα µε µοκέτα 

48 03-07-06-02  Βινυλικά δάπεδα 

49 03-07-08-00  Υπερυψωµένα δάπεδα 

50 03-07-10-01  Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες 

51 03-07-10-02  Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 

52 03-07-10-03  Ψευδοροφές µε ινοτσιµεντοσανίδες 

  03-08 Κουφώµατα -υαλουργικά 

53 03-08-01-00  Ξύλινα κουφώµατα 

54 03-08-02-00  Σιδηρά κουφώµατα 

55 03-08-03-00  Κουφώµατα Αλουµινίου(Αναστολή) 

56 03-08-04-00  Κουφώµατα από συνθετικά υλικά 
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57 03-08-07-01  Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

58 03-08-07-02  ∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό 

59 03-08-07-03  

Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι µε υαλό-
τουβλα 

60 03-08-09-00  Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 

  03-09 Ξυλουργικές Εργασίες 

61 03-09-01-00  Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα 

  03-10 Χρωµατισµοί 

62 03-10-01-00  Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος 

63 03-10-02-00  Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων 

64 03-10-03-00  

Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών ε-
πιφανειών 

65 03-10-05-00  Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 

      

  04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  04-01 ∆ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 

66 04-01-01-00  

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυ-
βδοσωλήνες µε ραφή 

67 04-01-02-00  

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυ-
βδοσωλήνες άνευ ραφής 

68 04-01-03-00  

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλ-
κοσωλήνες 

69 04-01-04-01  

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε σω-
λήνες πολυπροπυλενίου 

70 04-01-04-02  

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε εύκα-
µπτους ενισχυµένους πλαστικούς σωλήνες 

71 04-01-05-00  

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυ-
βδοσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή 

72 04-01-06-00  

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλυ-
βδοσωλήνες γαλβανισµένους άνευ ραφής 

73 04-01-07-00  

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε ανο-
ξείδωτους χαλυβδοσωλήνες 

  04-02 Βαρυτικά ∆ίκτυα Υγρών 

74 04-02-01-01  

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων µε ευθύγραµµους 
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής 

  04-04 Αποχέτευση 

75 04-04-01-01  

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών α-
ποβλήτων 

76 04-04-01-02  

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων µη οικιακών υγρών 
αποβλήτων 

77 04-04-03-01  Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 

78 04-04-03-02  

Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόµων µε Μειωµένη Κινητικότη-
τα (ΑΜΚ) 

79 04-04-03-03  Βοηθητικός εξοπλισµός χώρων υγιεινής 

80 04-04-04-01  ∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου µε οσµοπαγίδα 

81 04-04-04-02  ∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσµοπαγίδα 



Σελ. 5 

82 04-04-05-01  

Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής 
ροής) 

83 04-04-05-02  

Στόµια ελέγχου - καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευ-
σης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 

  4-05 Πυρόσβεση 

84 04-05-01-01  Πυροσβεστικές φωλέες 

85 04-05-06-01  

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου 
του άνθρακα 

86 04-05-07-01  Αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

87 04-05-08-00  Πυροσβεστικοί σταθµοί 

  04-07 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού - Αερισµού/ Αεραγωγοί 

88 04-07-01-01  ∆ίκτυα αεραγωγών µε µεταλλικά φύλλα 

89 04-07-02-01  

Μονώσεις αεραγωγών µε υαλοβάµβακα ή πετροβάµβα-
κα 

90 04-07-02-02  Μονώσεις αεραγωγών µε αφρώδη ελαστοµερή υλικά 

  04-09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 

91 04-09-02-00  Εγκατάσταση Χαλυβδίνων  Λεβήτων 

  04-20 
Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκατα-
στάσεων 

92 04-20-01-01  Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

93 04-20-01-02  Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

94 04-20-01-03  Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 

95 04-20-01-06  Πλαστικά κανάλια καλωδίων 

96 04-20-02-01  Αγωγοί - καλώδια διανοµής ενέργειας 

  04-23 
Ηλεκτροστάσια -Υποσταθµοί Υποβιβασµού Μέσης 
Τάσης 

97 04-23-05-00  Συστήµατα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 

  04-50 Συστήµατα Αντικεραυνικής Προστασίας 

98 04-50-01-00  

Συλλεκτήριο σύστηµα συστηµάτων αντικεραυνικής 
προστασίας 

099 04-50-02-00  

Αγωγοί καθόδου συστηµάτων αντικεραυνικής προστα-
σίας 

      

  05 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

  05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 

100 05-01-02-01  Προκατασκευασµένες προεντεταµένες δοκοί 

101 05-01-02-02  

Προβολοδόµηση γεφυρών µε σπονδύλους σκυροδέµα-
τος επί τόπου 

102 05-01-02-03  

Κατασκευή φορέων γεφυρών µε προκατασκευασµένους 
σπονδύλους 

103 05-01-05-01  Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα 

104 05-01-06-00  Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών 

105 05-01-07-01  

Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών µε συνθετικές  
µεµβράνες 

106 05-01-08-00  Σύστηµα αποχέτευσης γεφυρών 
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107 05-01-09-02  

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού 
επί γεφυρών ή τοίχων 

  05-02 Λοιπά τεχνικά έργα 

108 05-02-01-00  

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος 
οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα 

109 05-02-02-00  

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλα-
τειών 

110 05-02-03-00  Αντιρρυπαντική επάλειψη 

111 05-02-04-00  Ηχοπετάσµατα οδών 

112 05-02-05-00  Αντιθαµβωτικές διατάξεις οδών 

113 05-02-06-00  

Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροής 
αυτών 

114 05-02-07-00  Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 

  05-03 Οδοστρώµατα 

115 05-03-01-00  

Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά 
υλικά 

116 05-03-02-01  

Στρώση έδρασης οδοστρώµατος και επιχωµάτων από 
σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε υδράσβεστο 

117 05-03-02-02  

Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από σταθεροποιηµένα 
εδαφικά υλικά µε τσιµέντο και τσιµεντόδετα κοκκώδη 
υλικά 

118 05-03-03-00  Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

119 05-03-05-01  

Στρώσεις οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο αµµοχάλικο 
(ΚΘΑ) 

120 05-03-07-00  Οδόστρωµα από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα 

121 05-03-08-00  

Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών 
και φυτικής γής 

122 05-03-11-01  Ασφαλτική προεπάλειψη 

123 05-03-11-04  Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

124 05-03-12-01  Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος 

125 05-03-12-04  Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυροµαστίχη 

126 05-03-14-00  Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 

127 05-03-16-00  

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώµατος µε βαθειά ψυ-
χρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου 
(CIR) 

128 05-03-17-00  

Στρώσεις οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο ανακυκλω-
µένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και υποκείµε-
νων στρώσεων οδοστρωσίας 

129 05-03-18-01  

Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιηµένων 
στρώσεων οδοστρώµατος 

  05-04 Σήµανση 

130 05-04-01-00  Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 

131 05-04-03-00  Ανακλαστήρες οδοστρώµατος 

132 05-04-04-00  Οριοδείκτες οδού 

133 05-04-05-00  

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήµανσης, 
ή/και επανατοποθέτηση αυτών 
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134 05-04-07-00  ∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 

135 05-04-08-00  Πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (ΠΜΜ) 

  05-05 Ασφάλιση οδών 

136 05-05-05-00  ∆είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης 

137 05-05-06-00  Μόνιµη περίφραξη οδών 

   05-07 Οδοφωτισµός κλπ 

138 05-07-01-00  Υποδοµή οδοφωτισµού 

139 05-07-02-00  Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 

140 05-07-04-00  Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 

      

  06 ΕΡΓΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

  06-01 ∆άπεδα αεροδροµίων 

141 06-01-01-00  ∆άπεδα αεροδροµίων από σκυρόδεµα 

  06-02 Αρµοί δαπέδων αεροδροµίων 

142 06-02-01-00  Αρµοί δαπέδων αεροδροµίων από σκυρόδεµα 

  06-04 Υποδοµή σήµανσης αεροδροµίων 

143 06-04-01-00  

Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόµου υψηλής φω-
τιστικής έντασης 

144 06-04-02-00  Υπερυψωµένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόµου 

  06-05 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθµών 

145 06-05-01-00  Ευθύγραµµες µεταφορικές ταινίες αεροσταθµών 

146 06-05-02-00  Μεταφορικές ταινίες αεροσταθµών κλειστού βρόχου 

      

  07 ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  07-01 Ειδικά θέµατα χαράξεων γραµµής 

147 07-01-01-10  Χάραξη σιδηροδροµικής γραµµής 

  07-02 Ειδικές τοπογραφικές εργασίες γραµµής 

148 07-02-03-10  

Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδη-
ροδροµικής γραµµής και των ορίων απαλλοτρίωσης 

  07-03 Στρώση Γραµµών 

149 07-03-01-10  

Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδροµικών γραµ-
µών - Γεωµετρικές ανοχές - Τυπικές διατοµές 

150 07-03-01-20  Επιδοµή σιδηροδροµικής γραµµής 

151 07-03-01-50  

Οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίηση γραµ-
µών µε βαρέα µηχανήµατα γραµµής 

152 07-03-01-80  

Έλεγχος χαρακτηριστικών γραµµής µε καταγραφικό ό-
χηµα 

153 07-03-02-10  

Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδροµικής γραµµής 
µε αρµούς 

154 07-03-03-10  

Στρώση συνεχώς συγκολληµένων σιδηροτροχιών 
(Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων 

155 07-03-03-50  

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολληµένων σιδη-
ροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 
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156 07-03-03-52  

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολληµένων σιδη-
ροτροχιών (Σ.Σ.Σ) µε τη χρησιµοποίηση συσκευής θέρ-
µανσης 

157 07-03-03-54  

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολληµένων σιδη-
ροτροχιών (Σ.Σ.Σ) µε τη χρησιµοποίηση υδραυλικών 
εντατήρων 

  07-04 Επίβλεψη, επιθεώρηση γραµµών 

158 07-04-03-10  

Επίβλεψη γραµµών µε συνεχώς συγκολληµένες σιδηρο-
τροχιές (Σ.Σ.Σ) 

  07-05 Συντήρηση Γραµµών 

159 07-05-03-10  

Συντήρηση γραµµών µε συνεχώς συγκολληµένες σιδη-
ροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 

  07-06 Συσκευές γραµµής 

160 07-06-03-30  

Ρύθµιση συσκευών διαστολής γραµµών µε συνεχώς 
συγκολληµένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 

  07-07 Συγκολλήσεις - αναγοµώσεις σιδηροτροχιών 

161 07-07-01-10  Αλουµινοθερµικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών 

162 07-07-02-10  

Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τρο-
χών (πατιναρίσµατα), µε ηλεκτρόδια αναγόµωσης 

163 07-07-03-10  

Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς 
συγκολληµένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 

164 07-07-04-10  

Αναγόµωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηρο-
τροχιών 

  07-08 Υλικά γραµµής 

165 07-08-03-10  Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου «Κ» 

166 07-08-03-20  Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου «RN» 

167 07-08-03-22  

Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου «NABLA» 
και «SIMPLEX» 

168 07-08-03-30  

Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου «KS» 
(SKL12) 

169 07-08-03-34  

Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου «W14» 
(SKL14) 

170 07-08-05-10  Κολλητοί µονωτικοί αρµοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» 

  07-14 Υγιεινή και Ασφάλεια 

171 07-14-01-00  

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας 
του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδο-
µής 

      

  08 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  08-01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 

172 08-01-01-00  Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 

173 08-01-02-00  

Καθαρισµός και εκβάθυνση κοίτης ποταµών, ρεµάτων 
και αποχετευτικών τάφρων 

174 08-01-03-01  Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

175 08-01-03-02  Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
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176 08-01-04-01  

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγ-
µατος µε εφαρµογή µεθόδων εκτόπισης του εδαφικού 
υλικού 

177 08-01-04-02  

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγ-
µατος µε εφαρµογή µεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού 
υλικού 

  08-02 Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών 

178 08-02-01-00  

Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχω-
µάτων (Serasanetti) 

179 08-02-02-00  

Λιθοριππές επί γεωϋφασµάτων για την προστασία κοί-
της και πρανών 

  08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 

180 08-03-02-00  Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή 

181 08-03-03-00  Γεωϋφάσµατα στραγγιστηρίων 

182 08-03-04-00  

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επεν-
δεδυµένων µε σκυρόδεµα 

183 08-03-06-00  Αποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά φύλλα 

  08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεµα 

184 08-04-01-00  

Πορώδες σκυρόδεµα υποδοµής επενδύσεων διωρύγων 
και δεξαµενών 

185 08-04-02-00  

Σκυροδετήσεις γραµµικών στοιχείων µε χρήση µηχανι-
κού εξοπλισµού 

186 08-04-03-00  

Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα µε αυ-
ξηµένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε 
επιφανειακή φθορά και χηµικές προσβολές 

  08-05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 

187 08-05-01-02  

Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλ-
τικές µεµβράνες 

188 08-05-01-04  

Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων µε τσιµεντο-
κονία ή έτοιµα κονιάµατα 

189 08-05-02-01  Αρµοκοπές σε πλάκες σκυροδέµατος 

190 08-05-02-02  

Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών από σκυρόδε-
µα (Waterstops) 

191 08-05-02-03  Πλήρωση διάκενου αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα 

192 08-05-02-04  

Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε α-
σφαλτικές µαστίχες 

193 08-05-02-05  

Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελα-
στοµερή υλικά 

194 08-05-03-01  

Υπόστρωµα στεγανοποίησης λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ 
από αργιλικά υλικά 

195 08-05-03-02  

Υπόστρωµα στεγανοποιητικής µεµβράνης λιµνοδεξαµε-
νών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθµισµένο υλικό 

196 08-05-03-03  

Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών 
µεµβρανών στεγανοποίησης µε αµµοχαλικώδες δια-
βαθµισµένο υλικό 
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197 08-05-03-04  

Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες πο-
λυαιθυλενίου (HDPE) 

198 08-05-03-05  

Κυλινδρικά σώµατα επιφόρτισης - στερέωσης στεγανο-
ποιητικής µεµβράνης λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ 

199 08-05-03-06  

Εξαεριστικά στοιχεία µεµβρανών επένδυσης λιµνοδεξα-
µενών και ΧΥΤΑ 

  08-06 Σωληνώσεις - ∆ίκτυα 

200 08-06-02-01  ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 

201 08-06-02-02  ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 

202 08-06-06-01  

∆ίκτυα από σωλήνες υαλοπλισµένου πολυµερούς κα-
τασκευασµένους µε περιέλιξη του υαλονήµατος (FW-
GRP) 

203 08-06-06-02  

∆ίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιµέ-
ντου 

204 08-06-07-02  ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

205 08-06-07-03  ∆ικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 

206 08-06-07-05  Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών 

207 08-06-07-06  Αντιπληγµατικές βαλβίδες 

208 08-06-07-07  Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

209 08-06-07-10  Αρδευτικοί κρουνοί 

210 08-06-08-01  Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων 

211 08-06-08-03  

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων 

212 08-06-08-04  

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων 

213 08-06-08-06  Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα 

214 08-06-08-07  

Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδε-
µα 

  08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 

215 08-07-01-01  Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 

216 08-07-01-02  

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλη-
τές 

217 08-07-01-03  

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαρι-
στές 

218 08-07-01-04  Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 

219 08-07-01-05  Βαθµίδες φρεατίων 

220 08-07-01-06  

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής προέ-
λευσης 

221 08-07-02-01  

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλι-
κών έργων 

222 08-07-02-03  

Εγκατάσταση συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών 
διώρυγων 

223 08-07-03-01  

Προκατασκευασµένοι µεταλλικοί αγωγοί από κυµατοει-
δή γαλβανισµένη λαµαρίνα 

  08-08 Αντλιοστάσια 

224 08-08-01-00  Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 
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225 08-08-02-00  

Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης 

226 08-08-03-00  Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 

227 08-08-04-00  Αεροφυλάκια αντλιοστασίων 

228 08-08-05-00  Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 

  08-09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 

229 08-09-01-00  ∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεων 

230 08-09-04-00  Αντλητικά συγκροτήµατα υδρογεωτρήσεων 

231 08-09-05-00  Καθαρισµός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης 

232 08-09-06-00  ∆οκιµαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης 

  08-10 Αντλήσεις 

233 08-10-01-00  Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων 

234 08-10-02-00  Αντλήσεις βορβόρου - λυµάτων 

235 08-10-03-00  

Αντλήσεις υποβιβασµού υδροφόρου ορίζοντα µε well 
points 

      

  09 

  09-02 Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης 

236 09-02-01-00  Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

237 09-02-02-00  Υποθαλάσσιες εκσκαφές µε χρήση εκρηκτικών υλών 

  09-03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 

238 09-03-01-00  Εξυγίανση θαλασσίου πυθµένα µε αµµοχαλικώδη υλικά 

239 09-03-02-00  Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 

240 09-03-03-00  Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασµάτων 

241 09-03-04-00  Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγµάτων 

242 09-03-05-00  Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 

  09-04 Ύφαλες επιχώσεις 

243 09-04-01-00  

Ύφαλες επιχώσεις µε κοκκώδη υλικά δανειοθαλάµων ή 
λατοµείου 

244 09-04-02-00  

Ύφαλες επιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα βυθοκορή-
σεων 

245 09-04-03-00  

Τεχνητή αναπλήρωση ακτών µε επιλεγµένα αµµοχαλι-
κώδη υλικά 

  09-05 Λιθορριπές 

246 09-05-01-00  

Πρίσµατα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για 
την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας 

247 09-05-02-00  Λιθόριππος πυρήνας λιµενικών έργων βαρύτητας 

248 09-05-03-00  Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσµατος λιµενικών έργων 

249 09-05-04-01  

Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιµενικών έρ-
γων µε λιθορροπή 

250 09-05-04-02  

Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιµενικών έργων 
µε λιθορριπή 

  09-06 Φυσικοί Ογκόλιθοι 

251 09-06-01-00  

Θωρακίσεις πρανών λιµενικών έργων και έργων προ-
στασίας ακτών 
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  09-07 Τεχνητοί Ογκόλιθοι 

252 09-07-01-00  Συµπαγείς ογκόλιθοι λιµενικών έργων από σκυρόδεµα 

253 09-07-02-00  

Κυψελωτοί και ειδικής µορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιµενι-
κών έργων από σκυρόδεµα 

254 09-07-03-00  

Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιµενικών έργων από 
σκυρόδεµα 

255 09-07-04-00  

Προκατασκευασµένα στοιχεία λιµενικών έργων από ο-
πλισµένο σκυρόδεµα 

  09-08 Κυψελωτά κιβώτια (caissons) 

256 09-08-00-00  Κυψελωτά κιβώτια λιµενικών έργων από σκυρόδεµα 

  09-09 Ανωδοµές Λιµενικών Έργων 

257 09-09-01-00  

Ανωδοµές λιµενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς ο-
πλισµένο σκυρόδεµα 

258 09-09-02-00  Ανωδοµές λιµενικών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα 

259 09-09-03-00  Αρµοί διαστολής ανωδοµών λιµενικών έργων 

  09-10 Ύφαλες σκυροδετήσεις 

260 09-10-01-00  Λιµενικά έργα βαρύτητας µε ύφαλη σκυροδέτηση 

261 09-10-02-00  

Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολί-
θων ή/και λιµενικών κατασκευών µε ύφαλη σκυροδέτη-
ση 

262 09-10-03-00  

Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάµενων λιµενικών 
έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατοµής τους 
µε ύφαλη σκυροδέτηση 

  09-11 
Πάσσαλοι - Πασσαλοσανίδες Λιµενικών - Θαλασσί-
ων Έργων 

263 09-11-02-00  Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιµενικών έργων 

  09-13 Εξοπλισµοί ανωδοµών λιµενικών έργων 

264 09-13-01-00  

Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης 
πλοίων/σκαφών 

265 09-13-02-00  

Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήµατα 
κρηπιδωµάτων 

  09-14 ∆άπεδα Λιµενικών Έργων 

266 09-14-01-00  

∆άπεδα λιµενικών έργων από άοπλο ή οπλισµένο σκυ-
ρόδεµα 

267 09-14-02-00  ∆άπεδα λιµενικών έργων από ινοπλισµένο σκυρόδεµα 

268 09-14-03-00  

∆άπεδα λιµενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέµα-
τος 

269 09-14-04-00  Αρµοί δαπέδων από σκυρόδεµα λιµενικών έργων 

    Πλωτές Κατασκευές Λιµενικών Έργων 

270 09-15-01-00  Πλωτοί προβλήτες  / Κυµατοθραύστες 

  09-17 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί 

271 09-17-01-00  Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 

272 09-17-02-00  Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισµένο σκυρόδεµα 

273 09-17-03-00  

Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυ-
κνότητας (HDPE) 
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274 09-17-04-00  

Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισµένα πολυµερή 
(GRP) 

  09-19 

275 09-19-01-00  

Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και µέτρα προστασίας Περι-
βάλλοντος κατά την κατασκευή Λιµενικών έργων 

      

  10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  10-02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών 

276 10-02-02-01  Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

277 10-02-02-02  Κάδοι απορριµµάτων 

278 10-02-02-03  Εξοπλισµός παιδικής χαράς 

  10-05 Εγκατάσταση Πρασίνου 

279 10-05-01-00  Φυτεύσεις δέντρων - θάµνων 

280 10-05-02-01  Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 

281 10-05-02-02  Εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα 

282 10-05-02-03  Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων 

283 10-05-03-00  Εγκατάσταση µεσηµβριάνθεµου (µπουζίου) 

284 10-05-04-00  Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών 

285 10-05-05-00  

Κορµοδέµατα - κορµοπλέγµατα - κλαδοδέµατα - ξυλο-
φράκτες - κλαδοπλέγµατα 

286 10-05-06-00  Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου 

287 10-05-07-00  Φύτευση πολυετών, µονοετών και βολβωδών φυτών 

288 10-05-08-00  Μεταφυτεύσεις εγκατεστηµένων δένδρων - θάµνων 

289 10-05-09-00  Υποστύλωση δένδρων 

  10-06 Συντήρηση Πρασίνου 

290 10-06-01-00  Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 

291 10-06-02-01  Άρδευση φυτών 

292 10-06-02-02  

Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης - χλοοτά-
πητα πρανών 

293 10-06-03-00  Χρήση λιπασµάτων 

294 10-06-04-01  Κλάδεµα δένδρων 

295 10-06-04-02  Κλάδεµα θάµνων 

296 10-06-04-03  Κούρεµα χλοοτάπητα 

297 10-06-05-00  Φυτοπροστασία 

298 10-06-06-00  Καταπολέµηση ζιζανίων 

299 10-06-07-00  Καθαρισµός χώρων πρασίνου 

300 10-06-08-00  Βελτίωση χλοοτάπητα 

301 10-06-10-00  Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων 

  10-07 ∆ιάφορες Εργασίες 

302 10-07-01-00  Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάµνων 

  10-08 Αρδευτικά δίκτυα 

303 10-08-01-00  Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 

  10-09 Υλικά Έργων Πρασίνου 

304 10-09-01-00  Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού 
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  11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  11-01 Βαθιές Θεµελιώσεις 

305 11-01-01-00  Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι) 

306 11-01-02-00  Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εµπηγνυόµενοι πάσσαλοι) 

307 11-01-03-00  Μικροπάσσαλοι 

  11-02 Έργα Αντιστηρίξεων 

308 11-02-02-00  Τοίχοι αντιστηρίξεως από µεταλλικές πασσαλοσανίδες 

309 11-02-03-00  ∆ιαφραγµατικοί τοίχοι 

310 11-02-04-00  Προεντεταµένες Αγκυρώσεις 

311 11-02-05-00  Έργα αντιστηρίξεως από οπλισµένη γη 

  11-03 Βελτίωση Εδάφους 

312 11-03-01-00  ∆υναµική συµπύκνωση εδαφών 

313 11-03-02-00  ∆ονητική συµπύκνωση εδαφών 

314 11-03-03-00  

∆ονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή χαλικο-
πασσάλων) 

315 11-03-04-00  

Εδαφοπάσσαλοι µε ενεµάτωση υψηλής πίεσης (jet 
grouting) 

316 11-03-05-00  Ενεµατώσεις εδάφους 

317 11-03-06-00  Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια 

      

  12 ΣΗΡΑΓΓΕΣ 

  12-01 

318 12-01-01-00  Εργοταξιακός αερισµός σηράγγων 

319 12-01-02-00  Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισµός σηράγγων 

  12-02 Χωµατουργικά Σηράγγων 

320 12-02-01-01  Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων µε συµβατικά µέσα 

321 12-02-01-02  

Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων µε µηχανικά µέσα ολοµέ-
τωπης ή σηµειακής κοπής 

322 12-02-02-00  

Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των 
σηράγγων 

  12-03 Υποστήριξη Σηράγγων 

323 12-03-01-01  

Ολόσωµα µεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης ση-
ράγγων 

324 12-03-01-02  

∆ικτυωτά µεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης ση-
ράγγων 

325 12-03-01-03  

Ρυθµιζόµενα (ολισθαίνοντα) µεταλλικά πλαίσια αρχικής 
υποστήριξης σηράγγων 

326 12-03-02-00  

Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα υπογείων έργων και σηράγ-
γων 

327 12-03-03-00  Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων 

328 12-03-03-01  

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σηµειακής πάκτωσης 
µε µηχανισµό διαστελλόµενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) 

329 12-03-03-02  

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σηµειακής πάκτωσης 
µέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ) 
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330 12-03-03-03  

Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (α-
γκύρια SN Perfo) 

331 12-03-03-04  

Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πά-
κτωσης (αγκύρια SN) 

332 12-03-03-05  

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύ-
ρια SWX) 

333 12-03-03-06  

Απλά αυτοδιατρυόµενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 
(αγκύρια SDBr) 

334 12-03-03-07  

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης 
µε σφηνούµενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) 

335 12-03-04-00  

Υποστήριξη σηράγγων µε προεντεταµένες αγκυρώσεις 
εδάφους (αγκύρια PSA) 

336 12-03-05-00  ∆οκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου 

337 12-03-06-00  ∆οκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου 

338 12-03-07-00  Μικροπάσσαλοι σηράγγων 

339 12-03-08-00  

Πλέγµατα οπλισµού εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ση-
ράγγων 

  12-04 Μόνιµη Επένδυση Σηράγγων 

340 12-04-01-00  

Μόνιµη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεµα 

341 12-04-03-00  

Μόνιµη επένδυση µε προκατασκευασµένα στοιχεία από 
οπλισµένο σκυρόδεµα 

  12-05 Στεγάνωση Σηράγγων 

342 12-05-01-00  

Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων µε συνθετικές µεµ-
βράνες 

343 12-05-02-00  

Γεωϋφάσµατα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανο-
ποιητικών µεµβρανών επένδυσης σηράγγων 

  12-07 ∆ιατρήσεις - Τσιµεντενέσεις 

344 12-07-01-00  

∆ιατρήµατα σηράγγων για τσιµεντενέσεις, τοποθέτηση 
αγκυρίων, οργάνων κλπ 

345 12-07-02-00  Τσιµεντενέσεις σηράγγων 

346 12-07-03-01  Εξαρτήµατα οπών τσιµεντενέσεων σηράγγων 

347 12-07-03-02  Εξαρτήµατα οπών αποστράγγισης σηράγγων 

  12-08 Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης 

348 12-08-01-00  

Σύστηµα µέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυ-
σης σηράγγων 

349 12-08-02-00  ∆ιατάξεις µέτρησης παραµορφώσεων 

      

  13  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

  13-01 

350 13-01-01-00  

Αδιαπέρατος πυρήνας χωµατίνων και λιθορρίπτων 
φραγµάτων 

351 13-01-02-00  

Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωµατίνων και λιθορρίπτων 
φραγµάτων 

352 13-01-03-00  

Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου χωµατί-
νων και λιθορρίπτων φραγµάτων 
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353 13-01-04-01  

Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµά-
των από αµµοχάλικα 

354 13-01-04-02  

Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµά-
των από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

355 13-01-04-03  

Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµά-
των από µη διαβαθµισµένα υλικά 

356 13-01-05-01  

Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωµατίνων και 
λιθορρίπτων φραγµάτων 

357 13-01-05-02  

Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωµατίνων και 
λιθορρίπτων φραγµάτων 

  13-02 

358 13-02-01-00  

Ειδικό φίλτρο φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµα-
τος 

359 13-02-02-00  Φίλτρο φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος 

360 13-02-03-00  

Μεταβατική ζώνη φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυρο-
δέµατος 

361 13-02-04-01  

Σώµατα στήριξης φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυρο-
δέµατος από αµµοχάλικα 

362 13-02-04-02  

Σώµατα στήριξης φραγµάτων µε ανάντη πλάκα σκυρο-
δέµατος από βραχώδη υλικά 

363 13-02-05-00  

Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγµάτων µε 
ανάντη πλάκα σκυροδέµατος 

364 13-02-06-00  

Αδιαπέρατη επίχωση φραγµάτων µε ανάντη πλάκα 
σκυροδέµατος 

365 13-02-07-00  

Επίχωση από µη διαβαθµισµένα υλικά φραγµάτων µε 
ανάντη πλάκα σκυροδέµατος 

366 13-02-08-01  Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέµατος φραγµάτων 

367 13-02-08-02  

Στεγάνωση αρµών ανάντη πλάκας σκυροδέµατος 
φραγµάτων µε ελαστικές ταινίες 

368 13-02-08-03  

Στεγάνωση αρµών ανάντη πλάκας σκυροδέµατος 
φραγµάτων µε µεταλλικές ταινίες 

369 13-02-08-04  

Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέµατος φραγµάτων 
για διακοπή της συνάφειας των αρµών 

370 13-02-08-05  

Πλήρωση διάκενου αρµών ανάντη πλάκας σκυροδέµα-
τος φραγµάτων µε εύκαµπτα υλικά 

371 13-02-08-06  

Σφράγιση και στεγάνωση αρµών ανάντη πλάκας σκυ-
ροδέµατος φραγµάτων 

372 13-02-08-07  

Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέµατος 
φραγµάτων µε επάλειψη στεγανωτικών υλικών 

  13-03 Φράγµατα από σκληρό επίχωµα 

373 13-03-00-00  

Φράγµατα από ισχνό κυλινδρούµενο σκυρόδεµα (Σκλη-
ρό επίχωµα) 

  13-04 Φράγµατα από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα 

374 13-04-00-00  Φράγµατα από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα (Κ.Σ) 

  13-05 

375 13-05-01-00  Κλισιόµετρα 
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376 13-05-02-00  

Μαγνητικά µηκυνσιόµετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα 
IDEL) 

377 13-05-03-00  Βάθρα τριγωνοµετρικών σηµείων 

378 13-05-04-00  Βάθρα µέτρησης επιφανειακών µετακινήσεων 

379 13-05-05-00  Υδραυλικά Καθιζησίµετρα 

380 13-05-06-00  Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων 

381 13-05-07-00  Πιεζόµετρα τύπου παλλόµενης χορδής 

382 13-05-08-00  Πιεζόµετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande) 

383 13-05-09-00  Κυψέλες µέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών 

384 13-05-10-00  Σύστηµα µέτρησης διαρροών 

385 13-05-11-00  Κύτταρα µέτρησης φορτίου αγκυρίων 

386 13-05-12-00  Κύτταρα µέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 

387 13-05-13-00  Σταθερά Μηκυνσιόµετρα εντός γεωτρήσεων 

388 13-05-14-00  

Σύστηµα µέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών µε 
οπτικούς στόχους 

389 13-05-15-00  Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής στοιχείων µέτρησης 

390 13-05-16-00  Τερµατικός οικίσκος οργάνων 

  14 

  14-01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 

391 14-01-01-01  

Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από αποσα-
θρώσεις ή ξένα υλικά 

392 14-01-01-02  

Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος για επεµβάσεις 
επισκευών - ενισχύσεων 

393 14-01-02-01  

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του ο-
πλισµού 

394 14-01-02-02  

Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του 
οπλισµού 

395 14-01-03-01  

∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή 
του υπάρχοντος οπλισµού 

396 14-01-03-02  

∆ιάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέµατος µε αποκοπή 
του υπάρχοντος οπλισµού 

397 14-01-04-00  

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµα-
τος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού 

398 14-01-05-00  

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµα-
τος, µη επεκτεινόµενης στον οπλισµό 

399 14-01-06-00  

Πλήρης αποκατάσταση διατοµής στοιχείου από οπλι-
σµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 

400 14-01-07-01  

Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µικρού εύ-
ρους 

401 14-01-07-02  

Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µεγάλου 
εύρους 

402 14-01-08-01  

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα µε επικόλληση υφασµάτων από ινοπλισµένα 
πολυµερή (FRP υφάσµατα) 
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403 14-01-08-02  

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα µε επικόλληση ελασµάτων από ινοπλισµένα 
πολυµερή (FRP ταινίες)  

404 14-01-09-01  

Καθαρισµός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων 
οπλισµών 

405 14-01-09-04  Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων 

406 14-01-10-01  

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεµα µε συγκολλήσιµο 
οπλισµό µε ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισµού 
επί του υπάρχοντος 

407 14-01-10-02  

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεµα µε συγκολλήσιµο 
υπό προϋποθέσεις οπλισµό µε ηλεκτροσυγκόλληση 
πρόσθετου οπλισµού επί του υπάρχοντος 

408 14-01-11-00  

Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισµού σε υφιστάµενα στοι-
χεία από σκυρόδεµα 

409 14-01-12-01  Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεµα 

410 14-01-12-02  Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεµα 

411 14-01-13-01  

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρό-
δεµα µε επικόλληση χαλύβδινων ελασµάτων 

412 14-01-13-02  

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρό-
δεµα µε εµφάτνωση πλαισίων από δοµικό χάλυβα 

413 14-01-13-03  

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέµατος 
µε περίσφιξη διατοµών δοµικού χάλυβα 

414 14-01-14-00  

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρό-
δεµα µε µανδύα εκτοξευοµένου σκυροδέµατος 

  14-02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 

415 14-02-01-01  Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας 

416 14-02-01-02  Καθαρισµός επιφάνειας τοιχοποιίας 

417 14-02-01-03  ∆ιεύρυνση αρµών τοιχοποιίας 

418 14-02-02-01  Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα 

419 14-02-02-02  Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός 

420 14-02-02-03  Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε θερµικές µεθόδους 

421 14-02-04-00  Αποκατάσταση τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων 

422 14-02-05-01  

Επισκευές µεγάλων ρωγµών τοιχοποιίας µε σποραδική 
αντικατάσταση των λιθοσωµάτων κατά µήκος αυτών 
(λιθοσυρραφή) 

423 14-02-05-02  

Επισκευές µεγάλων ρωγµών τοιχοποιίας µε λεπτές ο-
πλισµένες ζώνες συρραφής 

424 14-02-07-00  

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε την εφαρµογή 
νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισµένου επιχρίσµατος 

425 14-02-08-00  

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε κατασκευή νέας 
επάλληλης τοιχοποιίας 

426 14-02-09-01  

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε µονόπλευρη 
στρώση οπλισµένου σκυροδέµατος 

427 14-02-09-02  

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε αµφίπλευρη 
στρώση οπλισµένου σκυροδέµατος 

  14-03 Επισκευές τοίχων πλήρωσης 
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428 14-03-01-00  

Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργα-
νισµό 

429 14-03-02-00  Αποκατάσταση ρηγµατώσεων τοίχων πλήρωσης 

  15 

  15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών 

430 15-01-01-00  Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε χρήση εκρηκτικών 

431 15-01-02-00  Πλήρεις κατεδαφίσεις µε αιωρούµενο βάρος 

432 15-01-03-00  Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε µηχανικά µέσα 

  15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 

433 15-02-01-01  

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε 
µηχανικά µέσα 

434 15-02-01-02  

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε 
θερµικές µεθόδους 

435 15-02-01-03  Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέµατος µε υδροκοπή 

436 15-02-02-02  

Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθό-
δους 

  15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών 

437 15-03-01-00  Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος 

438 15-03-02-00  Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων 

439 15-03-03-00  Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί εδάφους 

  15-04 

440 15-04-01-00  

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντι-
κής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις 

  

 

 

 

 

Σε περίπτωση που οι ΕΤΕΠ δεν καλύπτουν όλες τις εργασίες του έργου, για τις εργασίες 

αυτές θα ισχύουν οι  ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές.  
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Α. Τεχνική Προδιαγραφή εργασιών εκσκαφής  

1. Αντικείµενο  

Αφορά την εργασία εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων. 

2. Κατηγορίες εδαφών  

Τα προς εκσκαφή εδάφη σύµφωνα και µε την ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές): 

02-02-01-00 “Γενικές Εκσκαφές” διακρίνονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες: 

• "Χαλαρά εδάφη". 

• "Γαιώδη - ηµιβραχώδη εδάφη" κατά την εκσκαφή των οποίων δεν απαιτείται η χρήση 

κρουστικού εξοπλισµού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή εκρηκτικών. 

• "Βραχώδη εδάφη" κατά την εκσκαφή των οποίων απαιτείται η χρήση κρουστικού εξο-

πλισµού ή/και εκρηκτικών. 

1. Γενική Περιγραφή 

Οι εκσκαφές θα γίνουν µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική 

υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε ά-

ντληση.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γί-

νεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.  

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 

και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπε-

ράτωσης αυτών. 

Όταν απαιτείται η εκτέλεση εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος, αυτές θα γίνουν µε χρήση 

διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών). 

Περιλαµβάνονται η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτού-

µενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέ-

µατος, η αναπέταση ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν α-

παραίτητα δάπεδα εργασίας. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες 

µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) εντός του ορύγµατος. 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m 

ανά 20,0 m ορύγµατος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιµο-

λογίου σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης  

Γενικά θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να µην προκληθούν βλάβες σε παρακείµενες 

κατασκευές. 

Σε κάθε περίπτωση θα αποφευχθεί η χαλάρωση ή η µε οποιονδήποτε τρόπο η αδικαιολό-

γητη µείωση της αντοχής του εδάφους. 

∆εν επιτρέπεται να εκτελούνται επιπλέον εκσκαφές, ιδιαίτερα σε θέσεις όπου προβλέπεται 

επένδυση επιφανειών µε σκυρόδεµα. Υπερεκσκαφές, που πραγµατοποιούνται χωρίς να 

έχει δοθεί σχετική εντολή ή έγκριση της Υπηρεσίας, θα πληρούνται µε σκυρόδεµα ή µε 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο ορίσει η Υπηρεσία, που θα εκδώσει και την σχετική µε το θέ-

µα αυτό εντολή.  
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2. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και πέραν των όσων προβλέπονται µε τα ορι-

ζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο θα λαµβάνονται µέτρα ελαχιστοποίησης των δια-

ταραχών και οχλήσεων στο περιβάλλον. Τέτοια µέτρα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

µπορεί να είναι τα εξής: 

•   Μέτρα αντιµετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας. 

•   Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από 

τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στους 

αποδέκτες. 

•  Μέτρα περιορισµού δηµιουργίας σκόνης (κατάβρεγµα µεταφερόµενων υλικών εκσκα-

φής και χρησιµοποιούµενων µη ασφαλτοστρωµένων οδών, συστηµατικός καθαρισµός 

οδοστρωµάτων κ.λπ.) 

•   Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων. 

•   Χρήση µηχανηµάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την µείωση των ρυπογό-

νων εκποµπών όταν οι εργασίες εκτελούνται πλησίον κατοικηµένων περιοχών. 

•  Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών 

από τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και εξοπλισµούς σε γυµνό έδαφος ιδιαίτερα µάλι-

στα σε περιπτώσεις γειτνίασης µε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. 

3. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση γίνεται σε κυβικά µέτρα (m
3
) εκσκαφής όπως ορίζεται από την εφαρµογή 

των Γραµµών Θεωρητικής Εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) της τυπικής διατοµής της εγκεκριµένης 

µελέτης, µε βάση την χωροστάθµηση ή/και την ταχυµετρική αποτύπωση του εδάφους, 

ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 

α. Πυθµένας σκάµµατος 

Τα υψόµετρα του πυθµένα του σκάµµατος είναι τα οριζόµενα στα σχέδια διατοµών της 

εγκεκριµένης µελέτης και ορίζονται ανάλογα µε τον τύπο σκάµµατος και την τυπική δια-

τοµή µε αφετηρία την στάθµη ροής της τάφρου, από την οποία αφαιρείται το πάχος τυ-

χούσας εξυγίανσης, που πραγµατοποιήθηκε µε την έγκριση ή εντολή της Υπηρεσίας, το 

πάχος της εξισωτικής στρώσης από σκυρόδεµα και το πάχος του φορέα της κατασκευής. 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας σχεδίου µηκοτοµής και τυπικής διατοµής υπερισχύει η τυπική 

διατοµή. 

β. Άνω επιφάνεια σκάµµατος 

Ως άνω επιφάνεια η οποία θα ληφθεί υπ’ όψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η 

στάθµη του εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση των υπαρ-

χόντων έργων (π.χ. τελική στάθµη έργων οδοποιίας, εργασιών γενικών εκσκαφών που 

αποζηµιώνεται µε τα οικεία άρθρα).  

γ. «Τυπική διατοµή» 

Η διαµόρφωση των παρειών του σκάµµατος γίνεται όπως προβλέπεται στην µελέτη ή κα-

τόπιν εντολής της υπηρεσίας. Η τυπική διατοµή ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, 

ανάλογα µε το είδος του σκάµµατος.  

Η επιµέτρηση γίνεται µε µέτρηση διατοµών µετά την εκσκαφή. Σε περίπτωση που διαπι-

στωθούν µικρότερες από τις επιβαλλόµενες µε βάση την µελέτη και τα συµβατικά τεύχη 
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διατοµές, τότε µε βάση την απόφαση της Υπηρεσίας είτε υπολογίζονται ως έχουν είτε υ-

ποχρεώνεται ο Ανάδοχος στην διαπλάτυνσή τους. Οι ποσότητες των εκσκαφών υπολογί-

ζονται µε βάση την µέθοδο «ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ 

τους», µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη µέθοδο που θα ε-

γκρίνεται από την Υπηρεσία. 

∆εν προσµετρώνται οι εργασίες για υπερβάσεις σε διαστάσεις ή ανοχές των εκσκαφών, οι 

εργασίες για τις αστοχίες που οφείλονται σε αµέλεια, κακοτεχνία, πληµµελή µέτρα ασφα-

λείας και προστασίας όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα προδιαγραφή είτε αναλύ-

ονται σε γενικού και ειδικούς συµβατικούς όρους.   

Πληρωµή γίνεται ανά κυβικό µέτρο (m
3
) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 

καθορίζονται από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την 

διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
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Β. Τεχνική Προδιαγραφή εργασιών επίχωσης ορυγµάτων  

1. Αντικείµενο  

Αντικείµενο της παρούσας είναι οι επανεπιχώσεις ορυγµάτων, µετά την τοποθέτηση των 

πάσης φύσεως κατασκευών, συµπεριλαµβανοµένης και της στρώσης έδρασής τους, εκτός 

και αν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη. 

Οι εργασίες που καλύπτονται από την προδιαγραφή αυτή προϋποθέτουν την ολοκλήρωση 

σε πρώτη φάση των εργασιών διάνοιξης ορύγµατος και τοποθέτησης της κατασκευής, 

που εκτελούνται µε βάση τα συµβατικά τεύχη και σχέδια και σύµφωνα µε τις σχετικές 

προδιαγραφές. 

2. Υλικά  

Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωσης θα λαµβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής 

ορυγµάτων, και µόνο όταν αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας ή δεν επαρ-

κούν ή δεν είναι διαθέσιµα (λόγω εκτέλεσης των εκσκαφών σε διαφορετικές χρονικές πε-

ριόδους σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών) θα γίνεται δανειοληψία, µετά 

από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Γενικώς η εκτέλεση των πάσης φύσεως προβλεποµένων εκσκαφών θα προγραµµατίζεται 

από τον Ανάδοχο µε τρόπο τέτοιο ώστε τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών να µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για την επανεπίχωση των ορυγµάτων ή σε άλλες κατασκευές του έρ-

γου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. 

Η καταλληλότητα των εδαφικών υλικών για την επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δι-

κτύων εξαρτάται από τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσής τους. 

Η ταξινόµηση των καταλλήλων για την επανασυµπλήρωση σκαµµάτων υλικών µε βάση 

τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσής τους, κατά DIN 18196 

:2004-11 (Earthworks and foundations - Soil classification for civil engineering purposes - 

Εκσκαφές και επιχώσεις - Κατηγοριοποίηση εδαφών) δίδεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1: Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών 

Κατηγορία 

συµπυκνωσιµότητας 
Συνοπτική περιγραφή 

Κατάταξη κατά 

DIN 18196 

V1 
Μη συνεκτικά έως ελαφρώς 
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και 
µικτόκοκκα εδάφη 

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

V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU,  GT,  SU,  ST 

V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, TL 

Η ικανότητα συµπύκνωσης των ανωτέρω κατηγοριών εδάφους εξαρτάται από την δια-

βάθµιση, την µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 

- Για τα υλικά της κατηγορίας V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έ-

χει η διαβάθµιση, η µορφή των υλικών τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό (και 

κατά συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών). 

- Για τα υλικά των κατηγοριών V2 και V3 βαρύνουσα σηµασία έχει η περιεκτικότητα σε 

νερό. 
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- Γενικά, η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπάθειάς 

τους στο νερό και σε φαινόµενα αποσάθρωσης, είναι ευχερέστερη έναντι εδαφών των κα-

τηγοριών V2 και V3. 

Για την επιλογή του καταλληλότερου κατά περίπτωση υλικού θα λαµβάνονται υπόψη και 

τα ακόλουθα: 

- Σε πολύ υγρά, συνεκτικά εδάφη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθ-

µός συµπύκνωσης. 

- Σε ξηρά συνεκτικά εδάφη, η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση µπορεί να επι-

τευχθεί µόνο µετά από έργο συµπύκνωσης σηµαντικώς µεγαλύτερο έναντι αυτού που α-

ντιστοιχεί σε συνθήκες βέλτιστης υγρασίας. 

Επισηµαίνεται ότι για την αποφυγή των συνιζήσεων της επανεπίχωσης, και ιδιαίτερα ε-

ντός πόλεων ή εντός του καταστρώµατος οδών, θα χρησιµοποιούνται για την επαναπλή-

ρωση των τάφρων κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και µόνο 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών θα χρησιµο-

ποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. 

2.1 Υλικά επανεπίχωσης ζώνης αγωγών 

Η διαµόρφωση της ζώνης αυτής αποσκοπεί στην οµοιόµορφη κατανοµή των κινητών και 

µόνιµων φορτίων επί του αγωγού. Ως εκ τούτου θα χρησιµοποιούνται αµµοχάλικα (κοκ-

κώδη υλικά), κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, ανάλογα µε το υλικό κατασκευής 

του αγωγού και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. 

Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη, το υλικό της ζώνης α-

γωγών θα έχει την ακόλουθη διαβάθµιση: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κοκκοµετρική διαβάθµιση υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών 

Ονοµαστικό άνοιγµα κόσκινου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
933.2 [mm] 

∆ιερχόµενα κατά βάρος [%] 

40 100 

31.5 85 ÷ 100 

16 50 ÷ 87 

8 35 ÷ 80 

4 25 ÷ 70 

0.063 <10 

Το υλικό θα είναι οµαλής κοκκοµετρικής διαβάθµισης και θα ισχύει: 

D60 / D10 ≥ 5 

όπου: 

D60: Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλι-

κού 

D10: Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλι-

κού 

Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο 0,063mm είναι 

10%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ ≤ 10%. 
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2.2 Υλικά επανεπίχωσης υπό τα πεζοδρόµια 

Θα χρησιµοποιούνται κοκκώδη υλικά µε κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων του 

παρακάτω πίνακα 4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κοκκοµετρική διαβάθµιση υλικού επανεπιχώσεων υπό πεζοδρόµια 

Ονοµαστικό άνοιγµα κόσκινου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
933.2 [mm] 

∆ιερχόµενα κατά βάρος [%] 

31.5 90 ÷ 99 

16 55 ÷ 85 

8 35 ÷ 68 

4 22 ÷ 60 

2 16 ÷ 47 

1 9 ÷ 40 

0.5 5 ÷ 35 

0.063 0 ÷ 10 

3. Μέθοδος κατασκευής 

Ο καθορισµός της µεθόδου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων εξαρτάται από 

τον χρησιµοποιούµενο µηχανικό εξοπλισµό και από την κατηγορία των χρησιµοποιουµέ-

νων εδαφικών υλικών. 

Στον παρακάτω πίνακα 5 παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες των στρώ-

σεων επίχωσης σε συνάρτηση µε τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και την κατηγορία 

του υλικού επίχωσης. 

Πίνακας 5. Συνιστώµενες διαδικασίες συµπύκνωσης 

Είδος µηχανήµατος 

Υπηρεσιακό βάρος [kg] 

Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους 

V1 V2 V3 

Καταλληλότητα 

Πάχος 

στρώσης 

(cm) 

Καταλληλότητα 

Πάχος 

στρώσης 

(cm) 

Καταλληλότητα 

Πάχος 

στρώσης 

(cm) 

Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού) 

∆ονητικός 

συµπιεστής 

Ελαφρός 

Μέσος 

έως 

25 

25-60 

+ 

+ 

έως 15 

20-40 

+ 

+ 

έως 15 

15-30 

+ 

+ 

έως 10 

10-30 

∆ονητής 

εκρήξεων 
Ελαφρός 

έως 

100 
ο 20-30 + 15-20 + 20-30 

∆ονητικές 

πλάκες 

Ελαφρές 

Μέσες 

έως 

100 

100- 

300 

+ 

+ 

έως 20 

20-30 

ο 

ο 

έως 15 

15-20 
  

∆ονητικός 

κύλινδρος 
Ελαφρός 

έως 

600 
+ 20-30 ο 15-20   
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Είδος µηχανήµατος 

Υπηρεσιακό βάρος [kg] 

Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους 

V1 V2 V3 

Καταλληλότητα 

Πάχος 

στρώσης 

(cm) 

Καταλληλότητα 

Πάχος 

στρώσης 

(cm) 

Καταλληλότητα 

Πάχος 

στρώσης 

(cm) 

Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης (πάνω από την ζώνη αγωγού) 

∆ονητικός 

συµπιεστής 

Μέσος 

Βαρύς 

25-
60 

60- 

200 

+ 

+ 

25-40 

40-50 

+ 

+ 

15-30 

20-40 

+ 

+ 

10-30 

20-30 

∆ονητής 

εκρήξεων 

Μέσος 

Βαρύς 

100- 

500 

500 

ο 

ο 

20-40 

30-50 

+ 

+ 

25-35 

30-50 

+ 

+ 

20-30 

30-40 

∆ονητικές 

πλάκες 

Μέσες 

Βαριές 

300- 

750 

750 

+ 

+ 

30-50 

40-70 

ο 

ο 

20-40 

30-50 

  

∆ονητικοί 

κύλινδροι 
 

600- 

8000 
+ 20-50 + 20-40   

+ = Συνίσταται 

0 = Ως επί το πλείστον κατάλληλο 

Η εργασία της επανεπίχωσης θα γίνεται στο σύνολό της εν ξηρώ. Με ευθύνη του Αναδό-

χου το όρυγµα θα προστατεύεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά σύµφωνα µε τα προ-

βλεπόµενα στην ΕΤΕΠ 08-01-03-01: «Εκσκαφές Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων». 

Η υγρασία του υλικού πλήρωσης θα είναι τέτοια ώστε να µπορεί να επιτευχθεί η απαι-

τούµενη συµπύκνωση. Υλικά που εµφανίζουν αυξηµένη υγρασία δεν θα χρησιµοποιού-

νται για επαναπλήρωση και θα αφήνονται να στεγνώσουν. 

Ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης έναντι της βέλτιστης εργα-

στηριακής συµπύκνωσης κατά Proctor καθορίζεται κατά περίπτωση στα επόµενα εδάφια. 

Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν θα είναι µικρότερος από µία δοκιµή ανά 

100 m µήκους ορύγµατος και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή µικρότε-

ρος από µία δοκιµή ανά 500 m3 διαστρωνόµενου υλικού. 

Αν οι τιµές του βαθµού συµπύκνωσης που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους εί-

ναι µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες θα µεταβάλλεται ο τρόπος εργασίας ώστε να 

καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις, σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια της παρούσας. 

Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης, και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπύκνωσης 

που εκτελούνται όπως ορίζεται παραπάνω αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία, τότε η 

Υπηρεσία έχει την δυνατότητα, µετά από αίτηση του Αναδόχου, να εγκρίνει τον περιορι-

σµό των εκτελούµενων δοκιµών συµπύκνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτο-

µερής παρακολούθηση του πάχους των στρώσεων που συµπυκνώνονται και του τρόπου 

εκτέλεσης της εργασίας (χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και κατηγορίες ενσωµατούµε-

νων υλικών). 

Στην περιοχή ζώνης οχετού η χαλάρωση του τελικού πυθµένα της τάφρου σε κάθε περί-

πτωση θα αποφεύγεται κατά την εκσκαφή. Τυχόν χαλαρά υλικά θα αφαιρούνται πριν από 
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την τοποθέτηση του αγωγού ή την κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης αυτού και θα 

αντικαθίστανται µε µη συνεκτικό υλικό (κοκκώδες), το οποίο θα συµπυκνώνεται µε µη-

χανικά µέσα. 

Η επίχωση στην ζώνη αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση οµοιόµορφης κατανοµής των κι-

νητών και µονίµων φορτίων στον αγωγό και στην αποφυγή γραµµικής σηµειακής στήρι-

ξής τους. 

Σχετικά ισχύουν οι προδιαγραφές των διαφόρων τύπων σωληνώσεων κατασκευής δικτύ-

ων. 

Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχονται επισταµένως τυχόν αλλαγές συνθηκών έδρασης κατά 

µήκος του ορύγµατος, ιδιαιτέρως όταν οι αγωγοί είναι άκαµπτοι. 

Μέτρα που µπορούν να ληφθούν στις περιπτώσεις αυτές είναι η έδραση του αγωγού σε 

αµµώδες υπόστρωµα, η χρήση µη άκαµπτων συνδέσµων και η χρησιµοποίηση µικρών 

αγωγών για το συγκεκριµένο τµήµα. 

Μετά την αποπεράτωση της διάνοιξης του ορύγµατος και την µόρφωση και τον έλεγχο 

του πυθµένα θα ακολουθεί η έδραση του αγωγού και η επίχωσή του µε το προβλεπόµενο 

από την µελέτη υλικό στο ύψος πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού, το οποίο ορίζεται 

στα αντίστοιχα σχέδια τυπικών διατοµών. 

Το υλικό εγκιβωτισµού θα διαστρώνεται, θα διαβρέχεται και θα συµπυκνώνεται κατά ο-

µοιόµορφες στρώσεις µε ιδιαίτερη φροντίδα, µε χρήση ελαφρού εξοπλισµού συµπύκνω-

σης, ώστε να µην προκληθεί φθορά στους σωλήνες και στην εξωτερική τους προστασία. 

Στο στάδιο αυτό της επίχωσης οι περιοχές συνδέσεων των σωλήνων θα µένουν ελεύθερες 

για την εκτέλεση των δοκιµών στεγανότητας των σωληνώσεων. Οι περιοχές των συνδέ-

σεων θα καλύπτονται µετά την εκτέλεση των προβλεποµένων κατά περίπτωση δοκιµών. 

Σε περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη, η έδραση του αγωγού 

θα γίνεται σε υπόστρωµα πάχους 100 mm σε εδάφη γαιώδη και 150 mm σε βραχώδη ή 

σκληρά εδάφη, και η επικάλυψή του θα εκτείνεται κατά 30 cm πάνω από το εξωρράχιο. 

Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε όλο το πλάτος του σκάµµατος. Το πάχος για την έδραση 

και την επικάλυψη των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον όσο αναγράφεται στα σχέδια της 

µελέτης. 

Συµπύκνωση 

Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων καθορίζονται ως εξής: 

• 100% της Standard Proctor σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της 

Standard Proctor σε υλικό κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196. 

• 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3. 

Κάθε στρώση πλήρωσης θα συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Η συµπύκνωση θα γίνεται από 

την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η συµπύκνωση του 

υλικού πλήρωσης θα γίνονται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού για την 

αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό θα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν 

υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν (π.χ. πλαστικοί σωλήνες µεγάλων 

διατοµών). 

Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m η ζώνη του αγωγού θα 

επιχώνεται και θα συµπυκνώνεται σε τουλάχιστον δύο φάσεις (δύο στρώσεις). 
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Στην περιοχή πάνω από τη ζώνη οχετού το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επι-

λεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το µηχάνηµα συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι 

σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσης µε τον αναγκαίο αριθµό 

διελεύσεων. 

Συµπύκνωση 

Σε περίπτωση αγωγού υπό το οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω 

από την κατώτατη επιφάνεια της οδοστρωσίας θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 

- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της 

Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196. 

- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 

Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την προηγούµενη και µέχρι την ζώνη του αγωγού θα συ-

µπυκνώνεται σε ποσοστό: 

- 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της 

Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196). 

- 95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας 

V2 και V3. 

Σε περίπτωση αγωγού εκτός οδοστρώµατος το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια 

του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι την ζώνη του αγωγού θα 

συµπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 

Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή φορτίσεων επί του αγωγού κατά την διάρ-

κεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον επιχωθέντα αγω-

γό), πριν την ολοκλήρωση της επίχωσης. 

4. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα λαµβάνει όλα τα µέτρα ώστε 

να ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές και οχλήσεις στο περιβάλλον, όπως ενδεικτικά: 

• Μέτρα αντιµετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας. 

• Μέτρα µείωσης του θορύβου στα αποδεκτά από τις ισχύουσες διατάξεις όρια. 

• Μέτρα περιορισµού δηµιουργίας σκόνης όπως κατάβρεγµα µεταφερόµενων υλικών επί-

χωσης, συστηµατικός καθαρισµός οδοστρωµάτων κ.λπ. 

• Χρήση µηχανηµάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την µείωση των ρυπογό-

νων εκποµπών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες περί µηχανικού εξοπλι-

σµού. 

5. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Οι εργασίες διαχωρίζονται ως προς την επιµέτρηση µε βάση τα χρησιµοποιούµενα υλικά 

επίχωσης. 

Για την επιµέτρηση έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα για τις εκσκαφές του ορύγµατος 

(βλ. ΕΤΕΠ 08-01-01-00 «Εκσκαφές Τάφρων και ∆ιωρύγων». Επιχώσεις που αντιστοι-

χούν σε εκσκαφές της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθµένα τάφρου ή κλίσεις 

πρανών κ.λπ., σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη, δεν επιµετρώ-

νται προς πληρωµή. 
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Γ. Τεχνική Προδιαγραφή κατασκευής αδιαπέρατου πυρήνα χωµάτινων και λιθορρί-
πτων φραγµάτων  

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή συµπυκνωµένης στρώσης αργί-

λου πάνω σε στρώση ισοπέδωσης του υλικού εναπόθεσης. 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις ελάχιστες 

απαιτήσεις για τα υλικά και τη µέθοδο εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του πυρήνα 

χωµάτινων και λιθορρίπτων φραγµάτων µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά. Τα 

αναφερόµενα στην παρούσα Προδιαγραφή έχουν εφαρµογή µε την προϋπόθεση ότι δεν 

αντιβαίνουν προς τις απαιτήσεις της µελέτης.  

2. Υλικά 

Τα υλικά (εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά από τη µελέτη) θα πληρούν τις ακό-

λουθες απαιτήσεις: 

• το ποσοστό των λεπτόκοκκων (διερχόµενα από το κόσκινο προς ανοίγµατος οπής 

0,063 mm), θα είναι τουλάχιστον 20% (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 

933.02). 

• το όριο υδαρότητας (LL), δεν θα υπερβαίνει το 50% ενώ ο δείκτης πλαστικότητας 

(PL) θα είναι τουλάχιστον 7% (πρότυπο ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17892.12). 

• η περιεκτικότητά τους σε οργανικά θα είναι µικρότερη από 2% και θα είναι απαλ-

λαγµένα από ρίζες και εν γένει φυτικό υλικό. 

• Η περιεκτικότητα σε υγρασία των υλικών προς διάστρωση θα είναι οµοιόµορφη 

για ολόκληρη την παρτίδα που αντιστοιχεί σε µία στρώση και δεν θα υφίσταται 

περισσότερο από +3% και -2% της βέλτιστης υγρασίας (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

13286.02).   

3. Χώροι απόληψης υλικού 

Τα υλικά για την υπό µελέτη εργασία θα προέρχονται από εγκεκριµένους από την Υπη-

ρεσία ή προβλεπόµενους από τη µελέτη δανειοθαλάµους ή από κατάλληλα προϊόντα «α-

παιτούµενων εκσκαφών.  

Οι εκσκαφές των δανειοθαλάµων θα γίνονται κατά τρόπο που να επέρχεται ανάµιξη των 

υλικών και κάποια οµογενοποίηση οµοιοµορφία. Για το λόγο αυτό αντενδεικνύεται η 

χρήση χωµατοσυλλεκτών (scrapers) διότι δεν εξασφαλίζουν ανάµιξη του υλικού. 

Εάν η περιεκτικότητα των υλικών σε υγρασία είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη για 

την επίτευξη βέλτιστης συµπύκνωσης, τα υλικά θα αναµοχλεύονται και θα εναποτίθενται 

σε σωρούς για τη σταδιακή αφύγρανσή τους και δεν θα µεταφέρονται προς διάστρωση. 

Για να επιτευχθεί η απαίτηση το υλικό να είναι απαλλαγµένο από χονδρόκοκκα κλάσµατα 

µεγαλύτερα των 76 mm (3΄΄) σε ποσοστό µεγαλύτερο του 1%, θα απαιτείται ενδεχοµένως 

κοσκίνισµα του υλικού ή επεξεργασία του µε µηχανικά ελκόµενες τσουγκράνες.  
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Εάν η περιεκτικότητα των υλικών σε υγρασία είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη για 

την επίτευξη βέλτιστης συµπύκνωσης (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286.02), τα υλικά θα ανα-

µοχλεύονται και θα εναποτίθενται σε σωρούς για τη σταδιακή αφύγρανσή τους δε µετα-

φέρονται προς διάστρωση. 

4. ∆οκιµαστικό επίχωµα 

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα κατασκευαστεί δοκιµαστικό επίχωµα 

στη θέση που θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά από συνεννόηση µε τον Ανά-

δοχο. 

Το δοκιµαστικό τµήµα θα κατασκευαστεί µε τα υλικά του εγκεκριµένου δανειοθαλάµου 

και επ’ αυτών θα δοκιµαστούν οι τεχνικές συµπύκνωσης που προτείνονται από τον Ανά-

δοχο, θα εξεταστεί η καταλληλότητα του µηχανικού εξοπλισµού και προσωπικού που δι-

ατίθεται και θα προσδιορισθεί το πάχος στρώσης, ο απαιτούµενος αριθµός διελεύσεων 

και η ταχύτητα κίνησης (για κάθε κατηγορία και τύπο µηχανηµάτων) για την επίτευξη της 

προδιαγραφόµενης από τη µελέτη συµπύκνωσης για το συγκεκριµένο υλικό.  

Επί του δοκιµαστικού επιχώµατος θα δοκιµάζεται και ο ελαφρύς εξοπλισµός (πεζού χει-

ριστή) που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί στις δυσπρόσιτες, για το βαρύ εξοπλισµό, ζώ-

νες. 

Με βάση τα συµπεράσµατα από την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος θα εκτελε-

στούν οι εργασίες, µε τον εξοπλισµό που κρίθηκε ως κατάλληλος και µε το συνδυασµό 

αριθµού διελεύσεων, ταχύτητας κίνησης και πάχους στρώσεων που οδήγησαν σε ικανο-

ποιητικά αποτελέσµατα κατά τις δοκιµές.    

5. Προετοιµασία επιφάνειας θεµελίωσης 

Η επιφάνεια θεµελίωσης της ζώνης 1 θα είναι απαλλαγµένη από λιµνάζοντα νερά και χα-

λαρά υλικά πάσης φύσεως και όταν πρόκειται περί χαλαρών σχηµατισµών θα συµπυκνώ-

νεται σε ποσοστό τουλάχιστον 95% της βέλτιστης για το συγκεκριµένο έδαφος συµπύ-

κνωσης, σύµφωνα µε την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor σε βάθος τουλάχιστον 0,30 m 

από την τελική επιφάνεια. 

Η συµπύκνωση θα ελέγχεται µε τουλάχιστον µία δειγµατοληψία ανά 500 m² κάτοψης. 

Μακροσκοπικό κριτήριο επιτυχούς συµπύκνωσης είναι ο περιορισµός της υψοµετρικής 

διαφοράς µεταξύ δύο διαδοχικών ζωνών διέλευσης του εξοπλισµού συµπύκνωσης στα 2 

mm. Συνήθως επιτυγχάνεται µε 8 διελεύσεις βαρέως Εξοπλισµού συµπύκνωσης (π.χ. δο-

νητικοί συµπυκνωτές γραµµικού φορτίου κυλίνδρου τουλάχιστον 40 kg/cm).    

6. Εξοπλισµός συµπύκνωσης 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µηχανικού εξοπλισµού και ο τρόπος χρησιµοποίησής του 

αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από τη µελέτη 

βαθµού συµπύκνωσης σε ολόκληρη τη µάζα της ζώνης. 
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Το απαιτούµενο έργο συµπύκνωσης για την επίτευξη του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του διαστρωµένου υλικού και το πάχος των στρώσεων, 

αποτελεί δε συνάρτηση του βάρους και των λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών του εξο-

πλισµού καθώς και του αριθµού των διελεύσεων.  

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η εκτέλεση δοκιµών (κατασκευή δοκιµαστικού τµήµα-

τος) για τον καθορισµό των ως άνω παραµέτρων που θα αποτελέσουν τη βάση της µεθο-

δολογίας συµπύκνωσης που θα εφαρµοσθεί στο έργο. 

Κατάλληλος εξοπλισµός για τη συµπύκνωση των αργιλικών υλικών είναι: 

- οδοντοφόροι στατικοί συµπυκνωτές πολλαπλών τυµπάνων 

- αυτοκινούµενοι συµπυκνωτές µονού οδοντωτού τυµπάνου 

- ελαχιστοφόροι συµπυκνωτές 

- σε δυσπρόσιτες θέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπυκνωτές πεζού χειριστή 

διπλού τυµπάνου ή αναπηδώντες πεζού χειριστή.  

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

- η αντίσταση σε συµπύκνωση των αργιλικών υλικών είναι σηµαντικά µεγαλύτερη 

εκείνης των µη συνεκτικών (κοκκωδών), λόγω της συνεκτικότητας που εµφανί-

σουν. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη χρησιµοποίησης βαρέως τύπου εξοπλισµού 

συµπύκνωσης και ελάττωση του πάχους των στρώσεων 

- πέραν του ανωτέρω µηχανικού εξοπλισµού, ο οποίος είναι ο πλέον δεδοµένος, τα 

τελευταία χρόνια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µηχανήµατα παλαιότερης τε-

χνολογίας (όπως ρυµουλκούµενοι στατικοί ή δονητικοί κύλινδροι µε οδωντώσεις, 

κατσικοπόδαρα), αρκεί να αποδειχθεί η καταλληλότητά τους κατά την κατασκευή 

του δοκιµαστικού επιχώµατος) 

- λόγω του ότι η συµπυκνωσιµότητα των αργιλικών υλικών (αυτών που περιέχουν 

καθαρή άργιλο σε ποσοστό άνω του 15%) ποικίλει, δεν είναι δυνατό να προκαθο-

ριστεί ο απαιτούµενος αριθµός διελεύσεων ανά τύπο εξοπλισµού µε αποδεκτή α-

κρίβεια. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η κατασκευή δοκιµα-

στικού τµήµατος.   

7. ∆ιάστρωση – συµπύκνωση  

Τα υλικά θα διαστρώνονται και θα συµπυκνώνονται σε συνεχείς οριζόντιες στρώσεις κα-

τά µήκος του άξονα του φράγµατος. 

Κατ’ εξαίρεση στη στάθµη θεµελίωσης πλησίον του αντερείσµατος ή/και πλησίον κατα-

σκευών από σκυρόδεµα η συµπύκνωση µπορεί να γίνεται και κάθετα προς τον άξονα του 

φράγµατος (τοπικά). 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από τη µελέτη, η διάστρωση θα γίνεται σε πάχος 

0,20 m ούτως ώστε το συµπυκνωµένο πάχος να µην υπερβαίνεται τα 0,15 m. 
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Η διακίνηση των οχηµάτων µεταφοράς των υλικών επί συµπυκνωµένης στρώσεως θα γί-

νεται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαδροµές και τα ίχνη των τροχών επί της 

επιφάνειας (π.χ. τα οχήµατα δεν πρέπει να διέρχονται από την ίδια τροχιά). 

Οι εργασίες διάστρωσης – συµπύκνωσης θα διακόπτονται κατά τη διάρκεια βροχοπτώ-

σεως, εάν η έντασή της δηµιουργεί πρόβληµα στην κατασκευή, καθώς και µετά από ισχυ-

ρές βροχοπτώσεις, εάν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο να αφεθεί η επιφά-

νεια να στεγνώσει. Επίσης οι εργασίες οα διακόπτονται όταν η θερµοκρασία του περι-

βάλλοντος πέσει κάτω από 0°C ή όταν επικρατεί παγετός. 

Η περιεκτικότητα σε υγρασία των προσκοµιζόµενων υλικών προς διάστρωση θα είναι 

οµοιόµορφη για ολόκληρη την παρτίδα που αντιστοιχεί σε µία στρώση και δεν θα αφί-

σταται περισσότερο από +3% και -2% της βέλτιστης υγρασίας (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

13286.02). Κατ’ εξαίρεση για το τµήµα θεµελίωσης ύψους έως 3,0 m, οι επιτρεπόµενες 

αποκλίσεις από τη βέλτιστη υγρασία καθορίζονται στην περιοχή +5% έως -2%. 

Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η διάστρωση νέου υλικού όταν η υγρασία της υποκεί-

µενης συµπυκνωµένης στρώσης είναι µεγαλύτερη από +3% της βέλτιστης εργαστηρια-

κής. Στην περίπτωση αυτή η υποκείµενη στρώση θα αναµοχλεύεται µε δισκοσβάρνα για 

να αερισθεί και να στεγνώσει και θα επανασυµπυκνώνεται στον προβλεπόµενο βαθµό 

συµπύκνωσης. 

Εάν το προσκοµιζόµενο υλικό είναι στεγνό θα διαβρέχεται µε βυτίο εφοδιασµένο µε κα-

ταβρεχτήρα ελεγχόµενης παροχής και θα αναµοχλεύεται για την εξασφάλιση οµοιόµορ-

φης κατανοµής της υγρασίας µε δισκοσβάρνα ή άλλο εξοπλισµό της εγκρίσεως της Υπη-

ρεσίας. 

Επισηµαίνεται ότι υλικό που έχει διαβραχεί υπέρ το δέον δεν θα γίνεται αποδεκτό προς 

συµπύκνωση και θα αφαιρείται και θα αποµακρύνεται ή θα στεγνώνεται µε διαδικασίες 

που θα ορίσει η Υπηρεσία.  

Κατά την αναµόχλευση των υλικών για στέγνωµα ή οµογενοποίηση οι δίσκοι της σβάρ-

νας θα εισχωρούν και εντός της υποκείµενης συµπυκνωµένης στρώσης για την εξασφάλι-

ση επαρκούς σύνδεσης των υλικών των διαδοχικών στρώσεων. 

Επισηµαίνεται ότι η δισκοσβάρνα κατά τη λειτουργία της δεν πρέπει να προκαλεί διαχω-

ρισµό του υλικού. Κατάλληλες δισκοσβάρνες για το σκοπό αυτό είναι οι υδραυλικά ελεγ-

χόµενες, µε απόσταση µεταξύ των δίσκων 30-35 cm και διάµετρο δίσκων τουλάχιστον 75 

cm.  

Η συµπύκνωση θα διενεργείται αφού εξασφαλισθεί, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η 

εργαστηριακώς προσδιοριζόµενη υγρασία του υλικού (για τον εκάστοτε τύπο υλικού). 

Θα χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός που εγκρίθηκε από τη Υπηρεσία κατά την κατασκευή 

του δοκιµαστικού τµήµατος και θα εφαρµόζεται π αριθµός διελεύσεων που προσδιορί-

σθηκε κατά τις δοκιµές αυτές. Ως διέλευση θεωρείται η κάθε απλή διάβαση του εξοπλι-

σµού (µετάβαση και επιστροφή  = 2 διελεύσεις).  
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Η τελειωµένη επιφάνεια των στρώσεων θα διαµορφώνεται µε εγκάρσια κλίση της τάξης 

του 2% για την ευχερή αποστράγγιση των οµβρίων. 

Εάν η υποκείµενη στρώση έχει στερεοποιηθεί (σχηµατισµός κρούστας) θα αναµοχλεύεται 

σε βάθος τουλάχιστον 5 cm για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική πρόσφυση της νέας 

στρώσης. 

8. ∆οκιµές 

Οι εκτελούµενες εργασίες θα ελέγχονται συνεχώς κατά το στάδιο εκτέλεσής τους. 

Σε κάθε συµπυκνωµένη στρώση, ή ανά 1.000 m³ διαστρωθέντος υλικού (όποιο είναι µι-

κρότερο) ή/και όταν διαπιστώνονται διαφορές στα χαρακτηριστικά προσκοµιζόµενων υ-

λικών θα εκτελούνται δύο (ή όσες καθορίζει η µελέτη) δειγµατοληψίες για τον εργαστη-

ριακό προσδιορισµό του βαθµού συµπύκνωσης, των ορίων Atterberg και της κοκκοµετρι-

κής διαβάθµισης του υλικού (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13286.02, ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 

17892.12 και ΕΛΟΤ ΕΝ 933.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 933.02). 

Η µέση ξηρή πυκνότητα θα είναι ίση τουλάχιστον µε το 98% της µέσης ξηρής πυκνότη-

τας σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο Proctor (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286.02). Οι ελάχι-

στες τιµές πυκνότητας δεν θα υπολείπονται του 96%, ενώ το συνολικό ποσοστό αποτελε-

σµάτων στην περιοχή τιµών 96% - 98% δεν θα υπερβαίνει το 5%.      

9.  Τρόπος επιµέτρησης 

 Η επιµέτρηση. Όταν απαιτείται, γίνεται σε κυβικά µέτρα (m³) συµπυκνωµένου υλικού, 

κατασκευασµένου σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα Προδιαγραφή και τη µε-

λέτη του έργου. Ως γραµµές του επιµετρούµενου περιγράµµατος θα λαµβάνονται οι τελι-

κές στάθµες θεµελίωσης (προσδιοριζόµενες µε τοπογραφική αποτύπωση που θα γίνεται 

από συνεργείο του Αναδόχου υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας και τα θεωρητικά περι-

γράµµατα της ζώνης (κλίσεις, εύρος ανά διατοµή και υψόµετρο) που καθορίζονται από τη 

µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

∆εν επιµετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες κα-

θώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ε-

νέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και 

έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας κατασκευής επιχωµάτων µε κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων.  
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∆. Τεχνική Προδιαγραφή κατασκευής επιχωµάτων  

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή επιχωµάτων δρόµου πρόσβασης 

για τις ανάγκες της παρούσας. 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στους όρους 

τους οποίους πρέπει να πληρούν τα υλικά κατασκευής των επιχωµάτων και ο τρόπος µε-

ταφοράς τους επί τόπου της κατασκευής, ο τρόπος κατασκευής αυτών και κάθε σχετική 

εργασία που αφορά στην κατασκευή νέων επιχωµάτων ή συµπλήρωση υφισταµένων. 

2. Υλικά 

Για την κατασκευή επιχωµάτων θα χρησιµοποιηθούν γαιώδη υλικά από τα προϊόντα εκ-

σκαφής ορυγµάτων. 

Προτιµητέα για χρήση ως υλικά επιχωµάτων είναι αυτά που κατατάσσονται στις κατηγο-

ρίες Α-1, Α-2-4, Α-5 και Α-3, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-2 (βλ. Πί-

νακα 3). 

Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες ποσότητες των ανωτέρω υλικών, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν υλικά κατηγορίας Α-2-6, Α-2-7, Α-4. 

Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες ποσότητες και των ανωτέρω υλικών, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν υλικά κατηγορίας Α-6 και Α-7. 

Τέλος, σε περίπτωση έλλειψης επαρκών ποσοτήτων υλικών όλων των ανωτέρω κατηγο-

ριών, υλικά της κατηγορίας Α-5 µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνον µετά από την σύ-

νταξη ειδικής µελέτης.  

Η κατασκευή του επιχώµατος και ειδικότερα ο τρόπος συµπύκνωσης καθορίζονται από 

την µελέτη, ανάλογα µε το είδος του υλικού που χρησιµοποιείται για το σώµα του επιχώ-

µατος.  

3. Εκτέλεση εργασιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαµβάνει 

µέτρα, ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να µπορεί να χρησιµοποι-

ηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 

Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους, απ’ όπου αργό-

τερα, θα µεταφέρονται στις καθορισµένες θέσεις (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-

05-00-00).  

Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση 

των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µε 

δικές του δαπάνες αντίστοιχες ποσότητες δανείων. 

3.1  Κατασκευή επιχωµάτων 

Η κατασκευή των επιχωµάτων περιλαµβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα στάδια/διεργασίες: 
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1. Προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης του επιχώµατος 

2. Κατασκευή ∆οκιµαστικού Τµήµατος 

3. ∆ιάστρωση υλικών επιχωµάτων 

4. Συµπύκνωση κατά στρώσεις 

3.1.1 Προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης γαιωδών επιχωµάτων 

Πριν από τη διάστρωση και συµπύκνωση των υλικών των επιχωµάτων θα γίνεται ο καθα-

ρισµός, η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακατάλληλων υλικών ή φυτι-

κής γης (θάµνοι, ρίζες, ριζόχωµα, φυτική γη µε υψηλό ποσοστό οργανικών κλπ.) σ’ όλο 

το βάθος που απαιτείται και θα κατασκευάζεται µέρος του θεµελίου του επιχώµατος, από 

κατάλληλα υλικά σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή. 

Ως κατάλληλα επιφανειακά υλικά, τα οποία πρέπει να αποµακρύνονται πριν από τη διά-

στρωση των υλικών του επιχώµατος, θεωρούνται τα ακόλουθα: 

• Εδαφικά υλικά που περιέχουν οργανικά υλικά σε ποσοστό µεγαλύτερο από 5 κ.β. 

• Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) 

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

• Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) 

Η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος θα συµπυκνώνεται επιµελώς σε πυκνότητα ίση κατ’ 

ελάχιστο προς το 90% της µέγιστης πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιη-

µένη δοκιµή συµπύκνωσης (Proctor modified): ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε105-86 Μέθοδος 11 Πρότυ-

πο ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2. 

Η συµπύκνωση αυτή θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm και σε πλάτος 2 m πέραν 

από το πόδι του επιχώµατος, ή µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όταν υπάρχουν ειδικοί πε-

ριορισµοί πλάτους. 

3.2  ∆ιάστρωση επιχωµάτων 

 Με την προετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης ακολουθεί η διάστρωση των στρώσεων 

του επιχώµατος µε τα κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα κεφά-

λαια της παρούσας. 

Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την άνω επιφάνεια του επιχώµατος και 

οµοιόµορφου πάχους, τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο α-

παιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το πάχος. 

Τα διάφορα υλικά που προορίζονται για την κατασκευή επιχωµάτων θα αξιολογούνται, 

ώστε τα καλύτερης ποιότητας υλικά να διαστρώνονται στις ανώτερες στρώσεις των επι-

χωµάτων και ιδιαίτερα στη στρώση έδρασης. 

Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος διατιθέµενων υλικών και µέσων 

συµπύκνωσης, θα είναι δε για τα γαιώδη υλικά µικρότερο των 30 cm. Είναι δυνατό, µετά 

την έγκριση της Υπηρεσίας, να επιτραπεί και µεγαλύτερο πάχος στρώσεων, εφόσον δια-

τίθενται τα κατάλληλα µηχανήµατα για την επίτευξη οµοιόµορφης πυκνότητας σε όλο το 

πάχος της στρώσης και µε την προϋπόθεση ότι έχει κατασκευαστεί επιτυχώς δοκιµαστικό 

τµήµα. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η επιφάνεια των στρώσεων θα είναι επίπεδη και θα έχει 

την απαραίτητη εγκάρσια κλίση (4% κατ’ ελάχιστο) για την εξασφάλιση της απορροής 
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των νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώ-

µατος (εν γένει παράλληλη ανύψωση ως προς την επίκληση της στέψης του επιχώµατος). 

3.3  Συµπύκνωση επιχωµάτων 

Για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων κατά τη διαδικασία συµπύκνωσης επιχωµά-

των πρέπει να εξασφαλίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Συµπύκνωση του υλικού σε ισοπαχείς στρώσεις, για οµοιόµορφη τελική συµπεριφο-

ρά του επιχώµατος 

2. Κατάλληλη κοκκοµετρία του υλικού (συστηµατική αφαίρεση υπερµεγεθών κόκκων 

από το προσκοµιζόµενο υλικό, πριν από την συµπύκνωση της στρώσης). 

3. Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού συµπύκνωσης, ως προς το βάρος, πλάτος, τις 

δυνατότητες εφαρµογής δόνησης και καθαρισµός βάσει των στοιχείων αυτών, του 

αριθµού διελεύσεων που απαιτούνται για την προβλεπόµενη συµπύκνωση. 

Ο τύπος των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη του απαιτούµενου 

βαθµού συµπύκνωσης εξαρτάται από την κατηγορία του προς συµπύκνωση εδάφους. Ο 

αριθµός διελεύσεων εξαρτάται από τον τύπο του µηχανήµατος, την ικανότητα αυτού και 

το πάχος της προς συµπύκνωση στρώσης. 

Η συµπύκνωση γίνεται µε διάφορες µεθόδους ανάλογα µε το υλικό. Για άµµους και χαλί-

κια η συµπύκνωση µπορεί να γίνει µε δόνηση, διαβροχή ή κυλίνδρωση. Για µετρίως συ-

νεκτικά εδάφη µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπυκνωτές µε αεροθαλάµους ή µε δόντια 

(κατσικοπόδαρα). Η συµπύκνωση της αργίλου είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εάν η φυσική υ-

γρασία της είναι µεγαλύτερη από τη βέλτιστη (η οποία βρίσκεται κοντά στο όριο πλαστι-

κότητας). Τα καλύτερα αποτελέσµατα δίνουν οι συµπυκνωτές µε δόντια, κυρίως όταν η 

φυσική υγρασία είναι ελαφρώς µεγαλύτερη από το όριο πλαστικότητας. Για φυσικά αµ-

µώδη µη συνεκτικά εδάφη η συµπύκνωση µπορεί να γίνει µε δονητικό συµπυκνωτή ή µε 

δυναµική συµπύκνωση.  

Η συµπύκνωση θα αρχίσει παράλληλα προς τον άξονα της οδού και στα µεν ευθύγραµµα 

τµήµατα από έξω προς τα µέσα, ενώ στις καµπύλες (µε επίκληση) από την χαµηλότερη 

προς την υψηλότερη στάθµη. Σε κάθε διαδροµή του οδοστρωτήρα οι οπίσθιοι τροχοί θα 

πρέπει να επικαλύπτον πλήρως το ίχνος της προηγούµενης διέλευσής τους.  

Κατά το τελευταίο στάδιο της συµπύκνωσης της ανώτερης στρώσης απαιτούνται συµπυ-

κνωτές µε λείους κυλίνδρους. 

Η συµπύκνωση των υλικών (συνεκτικών ή µη) θα γίνεται υπό ποσοστό περιεχόµενης υ-

γρασίας ελαφρώς χαµηλότερο της βέλτιστης. Για το λόγο αυτό θα λαµβάνονται µέτρα 

προσαρµοζόµενα προς τις εκάστοτε κλιµατολογικές και καιρικές συνθήκες.   

4.  Τρόπος επιµέτρησης 

 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται µε βάση επιµετρικά σχέδια και πίνακες, λαµβανοµέ-

νων υπόψη των στοιχείων της µελέτης. 

Η κατασκευή επιχώµατος επιµετράται σε κυβικά µέτρα (m³) έτοιµης κατασκευής συµπυ-

κνωµένου επιχώµατος µε λήψη στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών. 

∆εν επιµετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες κα-

θώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ε-

νέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και 
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έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας κατασκευής επιχωµάτων µε κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων.  

Επισηµαίνεται ότι η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών που προέρχονται από εργασίες 

στο ίδιο το έργο, συµπεριλαµβάνεται στα άρθρα των γενικών εκσκαφών και ως εκ τούτου 

δεν επιµετράται ιδιαιτέρως. Για την επιµέτρηση οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού έργου 

ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη. 
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Ε. Τεχνική Προδιαγραφή κατασκευής ξυλοτύπων 

1. Αντικείµενο  

Αντικείµενο της παρούσας είναι ο σχεδιασµός και η κατασκευή καλουπιών που χρησι-

µεύουν για την χύτευση του νωπού σκυροδέµατος στην µορφή και τις διαστάσεις που α-

παιτεί η µελέτη του έργου. 

Η όλη κατασκευή αποτελείται: 

α) από τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα και διαµορφώνουν την επιφά-

νεια του σκυροδέµατος µε την µορφή και τις διαστάσεις που πρέπει να έχει η τελική κα-

τασκευή. Η κατασκευή αυτή ονοµάζεται σανίδωµα ή πέτσωµα. 

β) από τους συνδέσµους και τους φορείς που συγκρατούν τις επιφάνειες αυτές µεταξύ 

τους και µεταφέρουν, τελικά, τα φορτία στο ικρίωµα. 

Τα καλούπια στηρίζονται στην φέρουσα κατασκευή που αναλαµβάνει τα κατακόρυφα 

φορτία των καλουπιών και του σκυροδέµατος, αλλά εξασφαλίζει και τη γενική ευστάθεια 

έναντι οριζόντιων φορτίων και δράσεων (λ.χ. άνεµος, σεισµός κλπ.). Η κατασκευή αυτή 

ονοµάζεται ικρίωµα ή σκαλωσιά και υπάγεται στην ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ". 

2. Υλικά  

Για την διαµόρφωση της επιφάνειας των καλουπιών χρησιµοποιούνται συνήθως υλικά, 

όπως: 

α) ξυλεία: (συνήθως λευκή ξυλεία διαφόρων ειδών πεύκου) 

β) τεχνητή ξυλεία: (επικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ), µοριοσανίδες (hardboard), ινοσα-

νίδες) 

γ) µέταλλο: (χαλύβδινα φύλλα, φύλλα ψευδαργύρου, φύλλα αλουµινίου) 

δ) συνθετικά υλικά (φύλλα ενισχυµένων πλαστικών) 

ε) βοηθητικά υλικά όπως µεταλλικοί σύνδεσµοι, ήλοι, κοχλίες κ.ά. 

Τα υλικά αυτά πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που τίθενται στην παρ.3.1 και τους ει-

δικούς Κανονισµούς των υλικών αυτών. 

3. Μέθοδος κατασκευής  

3.1 Είδη καλουπιών  

Τα καλούπια που χρησιµοποιούνται µπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες γενικές κα-

τηγορίες: 

α. Κοινά καλούπια. Τα κοινά καλούπια συνίστανται από ξύλινα στοιχεία (τάβλες, καδρό-

νια, 

µαδέρια, πλάκες τεχνητής ξυλείας κλπ) τα οποία κόπτονται και συναρµολογούνται επί 

τόπου και στηρίζονται στο δάπεδο εργασίας µε ξύλινα ή µεταλλικά ικριώµατα σωληνοει-

δούς διατοµής (πύργοι, πλαίσια, στύλοι κλπ). 

β. Τυποποιηµένα και προκατασκευασµένα καλούπια. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι 

πλαστικότυποι, οι σιδηρότυποι, προκατασκευασµένοι ξυλότυποι τυποποιηµένων διατο-
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µών, σιδηρότυποι τοιχείων ή τοιχωµάτων και σιδηροδοκοί ή πλαίσια δικτυωτής µορφής 

για την υποστήριξη συµβατικών ξυλοτύπων. 

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης προκατασκευασµένων καλουπιών θα εφαρµόζονται, εκτός 

από τις απαιτήσεις της παρ.3.2 και όλες οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του προ-

µηθευτή των καλουπιών. 

γ. Ειδικά καλούπια και ικριώµατα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα καλούπια και ικριώ-

µατα που χρησιµοποιούνται στις µηχανοποιηµένες µεθόδους κατασκευής µεγάλων έργων 

και φορέων γεφυρών όπως π.χ. µέθοδος προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών, µέθοδος 

προβολοδόµησης, µέθοδος σταδιακής προώθησης, µέθοδος προκατασκευασµένων δοκών. 

Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να προσκοµίσει αναλυτι-

κή µελέτη για την όλη κατασκευή πριν από την εφαρµογή της. Στην κατηγορία αυτή ανή-

κουν και τα ολισθαίνοντα και αναρριχώµενα καλούπια. 

3.2 Γενικές απαιτήσεις  

1. Στην περίπτωση που από τη φύση του έργου και τις σχετικές απαιτήσεις, αναφορικά µε 

τη χρήση καλουπιών προκύπτει η ανάγκη να περιλαµβάνεται µελέτη καλουπιών στην µε-

λέτη του έργου, τότε την µελέτη αυτή συντάσσει Πολ. Μηχανικός του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση συνήθων απλών κατασκευών η διαµόρφωση των καλουπιών µπορεί να 

γίνει µε την εφαρµογή εµπειρικών κανόνων πάντοτε όµως µε την ευθύνη του Αναδόχου. 

2. Στην περίπτωση τυποποιηµένων και προκατασκευασµένων τύπων (ξύλινων, µεταλλι-

κών ή πλαστικών) θα πρέπει να τηρούνται και οι οδηγίες του κατασκευαστή των τύπων. 

3. Τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα πρέπει να είναι χηµικώς συµβατά µε 

το σκυρόδεµα, ώστε να µην αλλοιώνουν την σύνθεση και την εµφάνισή του ή επηρεάζουν 

την αντοχή του.  

Ειδικά στην περίπτωση ξύλινων επιφανειών δεν πρέπει να απορροφούν το νερό αναµίξε-

ως και γι' αυτό πρέπει να καταβρέχονται καλά πριν από την σκυροδέτηση. 

4. Τα καλούπια, γενικά, πρέπει να είναι στεγανά, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή του λε-

πτόκοκκου υλικού. Ειδική φροντίδα απαιτείται στην περίπτωση των ξύλινων τύπων. Σε 

µερικές περιπτώσεις µπορεί να χρειαστεί η τοποθέτηση αρµοκαλύπτρων. 

5. Τα καλούπια πρέπει να υπολογίζονται, έτσι ώστε να µπορούν να φέρουν µε ασφάλεια: 

α) τα κατακόρυφα φορτία των εργαζοµένων και του σκυροδέµατος. 

β) τις παράπλευρες πιέσεις του σκυροδέµατος. 

γ) τις δονήσεις από την συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 

δ) τυχηµατικές δράσεις (π.χ. σεισµός) που µπορεί να συµβούν κατά την περίοδο που το 

σκυρόδεµα δεν έχει αποκτήσει επαρκή αντοχή. 

ε) οι επιφάνειες των τύπων πρέπει να έχουν την απαιτούµενη δυσκαµψία και να στηρίζο-

νται κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι παραµορφώσεις από τα φορτία που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω να είναι εντός των επιτρεποµένων ανοχών της κατασκευής. 

6. Στην περίπτωση µόνιµων καλουπιών που ενσωµατώνονται στην κατασκευή ή σε περι-

πτώσεις που για τεχνικούς λόγους η αφαίρεσή τους είναι αδύνατη, πρέπει να ελέγχεται ότι 

η ανθεκτικότητά τους στο χρόνο είναι επαρκής και η παρουσία τους στην κατασκευή δεν 

είναι επιβλαβής. 
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7. Τα καλούπια πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορούν να 

αφαιρεθούν χωρίς να προκαλούν οποιαδήποτε ζηµία στην µορφή και την εµφάνιση της 

κατασκευής. 

8. Στην περίπτωση εµφανούς ανεπίχριστου) σκυροδέµατος, τα καλούπια πρέπει να ικανο-

ποιούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις οδηγίες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και να ε-

φαρµόζεται η ΕΤΕΠ 01-05-00-00. 

3.3 Επιφανειακά τελειώµατα  

Εάν στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου προβλέπονται ειδικά επιφανειακά τελειώµα-

τα, είναι σκόπιµο να προηγηθούν δείγµατα, ώστε να βεβαιωθεί ότι η τελική µορφή της ε-

πιφάνειας είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Τα τελειώµατα θα πρέπει να στερεώνονται καλά επάνω στα καλούπια ώστε να παραµέ-

νουν ακλόνητα κατά την σκυροδέτηση και την συµπύκνωση. 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο πραγµατεύεται τα βασικά επιφανειακά τελειώµατα (τύπου Α έως 

Ε). 

3.4 Ενθέµατα και ενσωµατούµενα υλικά 

Τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι: 

α) Προσωρινά ενθέµατα για την συγκράτηση των τύπων στην θέση τους, όπως σύνδε-

σµοι, ράβδοι και παρόµοια στοιχεία που µπορεί, µετά την πήξη του σκυροδέµατος, να 

παραµείνουν ή να αφαιρεθούν. 

β) Ενσωµατούµενα εξαρτήµατα όπως πλάκες αγκύρωσης, αγκύρια, αποστατήρες, ελαφρά 

και αδρανή στοιχεία για την διαµόρφωση πλακών µε διάκενα (Zoellner) ή πλακών τύπου 

"σάντουιτς", καθώς επίσης και σωληνώσεις υδραυλικών, ηλεκτρικών ή άλλων εσωτερι-

κών εγκαταστάσεων. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει: 

• να µην ελαττώνουν την στατική ικανότητα του στοιχείου. 

• να στερεώνονται επαρκώς ώστε να είναι βέβαιο ότι θα διατηρήσουν την προκαθορισµέ-

νη τους θέση κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. 

• να τοποθετούνται έτσι ώστε να µην εισάγουν τυχόν απρόβλεπτες δράσεις στην κατα-

σκευή. 

• να είναι κατασκευασµένα από υλικά που δεν αντιδρούν επιβλαβώς µε το σκυρόδεµα, 

τον οπλισµό ή τον χάλυβα προέντασης. 

• να µην αλλοιώνουν την τελική εµφάνιση του σκυροδέµατος. 

• να µην προκαλούν εξασθένιση της λειτουργικότητας και της αντοχής στον χρόνο του 

κατασκευαστικού µέλους. 

• να µην εµποδίζουν την τοποθέτηση και την συµπύκνωση του νωπού σκυροδέµατος. 

• να έχουν επαρκή αντοχή ώστε να διατηρήσουν αναλλοίωτο το σχήµα τους κατά την 

διάρκεια της σκυροδέτησης. 

• µετά την αφαίρεση των προσωρινών ενθεµάτων, οι τυχόν εσοχές ή οπές που αποµένουν 

πρέπει να επιδιορθώνονται µε υλικό ποιότητας και εµφάνισης παραπλήσιας µε το περι-
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βάλλον σκυρόδεµα, εκτός από την περίπτωση που η λειτουργία του µέλους είναι τέτοια 

που µπορούν να παραµείνουν ανοικτές ή συµφωνείται ή προδιαγράφεται άλλη µέθοδος. 

3.5 Βοηθητικά εξαρτήµατα 

Σύνδεσµοι καλουπιών 

Τα καλούπια, γενικά, αποτελούνται συνήθως από στοιχεία τα οποία συναρµολογούνται 

επι τόπου και συνδέονται µε ειδικούς συνδέσµους. 

α) στην περίπτωση ξύλινων τύπων (ξυλοτύπων), η συνένωση των σανίδων γίνεται µε µι-

κρότερα τεµάχια σανίδων ή δοκών. 

Η σύνδεση των διαφόρων στοιχείων γίνεται µε ήλους ή βίδες. 

Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων πρέπει να καθορισθούν, έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την σκυροδέτηση και 

τις εργασίες συµπύκνωσης του σκυροδέµατος. 

Απαγορεύεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα ή άλλων υλικών που θραύονται κατά 

την αφαίρεσή τους και παραµένουν στο εσωτερικό του σκυροδέµατος. 

Η διάταξη των συνδέσµων πρέπει να είναι οµοιόµορφη και συµµετρική. 

β) στην περίπτωση τυποποιηµένων και προκατασκευασµένων καλουπιών, η σύνδεση των 

διαφόρων στοιχείων µεταξύ τους γίνεται µε τα ειδικά τεµάχια που προβλέπονται από το 

σύστηµα και µε βοηθητικά στοιχεία όπως βίδες, κοχλίες, βλήτρα, σφήνες κ.ά., σύµφωνα 

µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 

Τα καλούπια πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε η αφαίρεση τους να γίνεται χωρίς 

κραδασµούς ή τυχόν ζηµίες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος και, όσο το δυνατόν, λιγό-

τερες φθορές στα διάφορα στοιχεία των καλουπιών, ώστε να µπορούν αυτά να επαναχρη-

σιµοποιηθούν. 

β. Υλικά που διευκολύνουν την αφαίρεση των καλουπιών. 

Πολλές φορές είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών επιφανειακών υλικών που διευκολύνουν 

την αποκόλληση και αφαίρεση των τύπων. 

Τα υλικά αυτά είναι χηµικές ουσίες που ελαττώνουν την συνάφεια του σκυροδέµατος και 

του υλικού των τύπων. 

Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν 

την τελική επιφάνεια ή ποιότητα του σκυροδέµατος. Η χρήση τους στα στοιχεία της ανω-

δοµής θα εξαρτηθεί από το ικανοποιητικό αποτέλεσµα της αρχικής χρησιµοποίησής τους 

στο σκυρόδεµα των θεµελίων. 

γ. Φιλέτα γωνιών ή αυλακών (σκατιών) 

Εάν στην Μελέτη προβλέπονται λοξοτµήσεις ή κατασκευή σκατιών, θα χρησιµοποιού-

νται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα στα µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις 

ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα φιλέτα θα πρέπει 

να στερεώνονται καλά επάνω στην επιφάνεια των τύπων, ώστε να µην µετακινηθούν κα-

τά τις εργασίες σκυροδετήσεως. 

3.6 Κατασκευή και τοποθέτηση 

Τοποθέτηση 



Σελ. 42 

α) Πριν από την έναρξη της κατασκευής πρέπει να ελέγχονται οι χαράξεις και τα υψόµε-

τρα (στάθµες) σύµφωνα µε τα σχέδια. 

β) Τα καλούπια πρέπει να κατασκευάζονται ή συναρµολογούνται έτσι ώστε οι τελικές δι-

αστάσεις του σκυροδέµατος και η τελική µορφή µε όλες τις εγκοπές, ανοίγµατα, υποδο-

χές, να συµφωνούν µε τα σχέδια λεπτοµερειών µέσα στα όρια των επιτρεποµένων απο-

κλίσεων που προδιαγράφονται (βλ. παρ. 4.2). 

γ) Οι αρµοί των καλουπιών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ευθύγραµµοι και να στεγα-

νοποιούνται, ώστε να µην διαρρέει το λεπτόκοκκο υλικό και ο αριθµός των αρµών να δι-

ατηρείται στον ελάχιστο δυνατόν. 

δ) Εάν προβλέπονται, από την Αρχιτεκτονική Μελέτη, λοξοτµήσεις στις ακµές του σκυ-

ροδέµατος θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται καλά, ξύλινα ή πλαστικά φιλέτα, σύµ-

φωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας (βλ. παρ. 3.5.γ). 

ε) Η συναρµολόγηση και κατασκευή των καλουπιών θα γίνεται µε την ευθύνη Πολιτικού 

Μηχανικού του Αναδόχου. 

στ) Τα καλούπια και τα ικριώµατα πρέπει να ελέγχονται και παρακολουθούνται συνεχώς 

κατά την διάρκεια των σκυροδετήσεων και οι εργασίες να διακόπτονται στη περίπτωση 

που εµφανισθούν σηµεία παραµορφώσεως. Η σκυροδέτηση θα συνεχισθεί αφού αποκα-

τασταθεί η ευστάθειά τους και (κατά το δυνατόν) η αρχική τους γεωµετρία. Αν στο µετα-

ξύ προέκυψαν µεταβολές της γεωµετρίας µη αποδεκτές, θα αποφασίζεται µε την σλυµ-

φωνη γνώµη της Υπηρεσίας κατά πόσον θα συνεχιστεί ή όχι η σκυροδέτηση. 

Προσοχή όµως πρέπει να δοθεί, ώστε να µην δηµιουργηθεί, κατά το δυνατόν, αρµός ερ-

γασίας. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες σχετικά µε τους αρ-

µούς εργασίας. 

ζ) Η επαναχρησιµοποίηση των καλουπιών θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας µε-

τά από σχετική επιθεώρηση. 

η) Οι εσωτερικές παρειές των καλουπιών πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς πριν από την 

σκυροδέτηση. Θα πρέπει, επίσης, να προβλέπονται οπές καθαρισµού προπάντων στο πόδι 

των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις των προβόλων και στον πυθµένα των 

καλουπιών δοκών µεγάλου ύψους. 

θ) Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο, για την γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση των κα-

λουπιών, η επάλειψη της εσωτερικής επιφανείας αυτών µε κατάλληλα υλικά που ελαττώ-

νουν την πρόσφυση του σκυροδέµατος και διευκολύνουν την αφαίρεση των καλουπιών. 

Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, 

ώστε να µην αντιδρά µε το σκυρόδεµα, αλλοιώνει την ποιότητα του σκυροδέµατος ή δη-

µιουργεί λεκέδες στην επιφάνειά του (βλ. 3.5.β). 

Το υλικό πρέπει να διαστρώνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις και να χρησιµοποιείται σύµ-

φωνα µε τις οδηγίες χρήσεως του προµηθευτή. 

η) Η αφαίρεση των καλουπιών πρέπει να γίνεται χωρίς χτύπηµα των επιφανειών του σκυ-

ροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµίες στο σκυρόδεµα. 

β. Αφαίρεση καλουπιών 

Σχετικά µε τον χρόνο αφαιρέσεως των καλουπιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της πα-

ραγράφου 20.3.3 του ΕΚΩΣ 2000 και του άρθρου 11 του ΚΤΣ (Κανονισµού Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος). 
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Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τα τµήµατα του έργου τα οποία κατά τον χρόνο αφαι-

ρέσεως των καλουπιών φορτίζονται από πρόσθετα φορτία ή ικριώµατα υπερκειµένων κα-

τασκευών. 

3. Κριτήρια αποδοχής εργασιών 

3.1 Επιθεωρήσεις, έλεγχοι και παραλαβή καλουπιών 

Την αποκλειστική ευθύνη για την ευστάθεια και γεωµετρική ακρίβεια των καλουπιών φέ-

ρει ο Ανάδοχος. 

Η τελική παραλαβή θα γίνει συγχρόνως µε την παραλαβή της τελικής κατασκευής µετά 

την αποξήλωση των καλουπιών. Η παραλαβή της τελικής κατασκευής του σκυροδέµατος 

συνεπάγεται αυτοµάτως και την παραλαβή των καλουπιών. 

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των καλουπιών και πριν από την τοποθέτηση του σι-

δηρού οπλισµού, η Υπηρεσία θα προβεί στην παραλαβή των εργασιών που θα καλυφθούν 

από την σκυροδέτηση: 

α) ενσωµατούµενα στοιχεία 

β) έλεγχος των εσωτερικών συνδέσµων του καλουπιού. 

Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στους ακολούθους ελέγχους, χωρίς οι έλεγχοι αυτοί 

να απαλλάσσουν τον Ανάδοχο της τελικής ευθύνης: 

α) ευστάθεια των καλουπιών. 

β) γεωµετρία των καλουπιών. 

γ) κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του καλουπιού. 

Μετά την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού ακολουθεί από την Υπηρεσία ο έλεγχος και 

η παραλαβή του, σύµφωνα µε την Μελέτη και τις απαιτήσεις του Ελλ. Κανονισµού Οπλι-

σµένου Σκυροδέµατος και του Ελλ. Αντισεισµικού Κανονισµού. 

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

των καλουπιών.  

3.2 Ανοχές 

Οι αποκλίσεις από τις διαστάσεις της µελέτης που τυχόν διαπιστωθούν, κατά την παρα-

λαβή της κατασκευής, µετά την αποξήλωση των καλουπιών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

τις αναφερόµενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο ή στις προδιαγραφές της Μελέτης. Σε περίπτω-

ση διαφορετικών προβλέψεων θα λαµβάνεται υπόψη η µικρότερη ανοχή εκ των δύο.  

4. Επιµέτρηση  

Για τις εργασίες των καλουπιών, για την κατασκευή σκυροδεµάτων τύπου Α (βλ. ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ 1ο), όπως περιγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή, η σχετική δαπάνη πε-

ριλαµβάνεται στις τιµές ανά m3 των σκυροδεµάτων. 

Στην περίπτωση καλουπιών για κατασκευή σκυροδεµάτων µε επιφανειακά τελειώµατα 

ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆, Ε, Παράρτηµα 1ο) µπορεί να προβλεφθεί πρόσθετη 

τιµή, µετρουµένη σε m2 επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

1. Περιγραφή τύπων επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλοτύπους. 

α. Τελείωµα τύπου Α 

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου 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 ατέ-

λειες (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, οπότε ενδεχοµένη τραχύτητα µπορεί να γίνει αποδεκτή. Η επιφάνεια τότε 

γενικά δεν χρειάζεται άλλη επεξεργασία µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από ε-

πιδιόρθωση ελαττωµατικού σκυροδέµατος, γέµισµα των οπών των συνδέσµων των ξυλο-

τύπων και την καθορισµένη συντήρηση. 

β. Τελείωµα τύπου Β 

Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από πλα-

νισµένες σανίδες. Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των νερών της ξυ-

λείας 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 απαλ-

λαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες. 

Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου έχει καθοριστεί να παρα-

µείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος, το σε εσοχή εκτεθειµένο 

άκρο του τµήµατος του συνδέσµου του ξυλοτύπου που παραµένει στο σκυρόδεµα πρέπει 

να υποβληθεί σε ειδική κατεργασία. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του 

ξυλοτύπου δεν έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του 

σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά 

στα τεύχη δηµοπράτησης), οι κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους συνδέσµους του 

ξυλοτύπου πρέπει να γεµίζονται µε τον τρόπο που περιγράφεται στο 3 παρακάτω για τις 

επιδιορθώσεις των άλλων οπών και ελαττωµάτων. 

Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώµατα τύπου 

Α εκτός από το ότι το κονίαµα είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να 

περιέχει και λίγο λευκό τσιµέντο, ώστε το τελικό χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να 

είναι ίδιο µε αυτό της υπόλοιπης επιφανείας. 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 ε-

πιθυµητό χρώµα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέµατος 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα. 

γ. Τελειώµατα τύπου Γ 

Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρησιµοποίηση σκυροδέµατος χαρακτηριστικής αντο-

χής fck≥/15Mpα και κατάλληλα µορφωµένο ξυλότυπο µε σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι 

επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες µε ακριβείς και καθαρές ακµές. Μόνο 

πολύ µικρές επιφανειακές ατέλειες είναι ανεκτές και αποκλείεται η εµφάνιση κηλίδων ή η 

αλλοίωση του χρώµατος από τα διευκολυντικά αφαίρεσης των ξυλοτύπων. 



Σελ. 45 

Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων 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 χαρακτηριστικής αντοχής fck≥/25Mpα διαστρωµένο σε κα-

τάλληλα µορφωµένους ξυλοτύπους. 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 σκυροδέ-

µατος. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκλογή του διευκολυντικού αφαίρεσης των 

ξυλοτύπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγµένη κηλίδων ή χρωµατι-

κών 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 στην συνέ-

χεια και ενώ ακόµα το σκυρόδεµα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφα-

νειακών ατελειών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. 

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώµα του σκυροδέ-

µατος. Μετά την κατάλληλη συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου είναι ανα-

γκαίο και να παραχθεί επιφάνεια λεία και οµαλή. 

Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το 

τελείωµα τύπου Β. 

2. Καθορισµός των τύπων των τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλοτύπους για 

τα διάφορα τµήµατα του έργου. 

α. Όπως έχει προαναφερθεί, η επιλογή των τύπων των τελειωµάτων για τα διάφορα τµή-

µατα του έργου αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου και καθορίζεται στην µελέτη προσφοράς 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στους προδιαγραφοµένους 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 παρ. 3 που ακολουθεί. Στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου θα περι-

λαµβάνονται 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 επιφα-

νειών µε τελείωµα τύπου Α από τις τυχόν απαιτούµενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (ε-

πιφάνειες µε τελειώµατα τύπου Β έως και Ε και άλλα) θα βρίσκεται 0.50 µ κάτω από την 

γραµµή του εδάφους, όπως πρόκειται αυτή να διαµορφωθεί µε τα έργα της υπόψη εργο-

λαβίας. Οι γραµµές αυτές αποτελούν και τα όρια της επιµέτρησης των επιφανειών υψη-



Σελ. 46 

λής ποιότητας, που χρησιµοποιούνται για την τυχόν προβλεποµένη 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 κα-

τασκευής των ξυλοτύπων ή/και τα χαρακτηριστικά του τελειώµατος µε µεθόδους και κρι-

τήρια αποδοχής που προδιαγράφονται αναλυτικά. 

Οι τιµές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιµετρούνται και πληρώνονται ιδιαί-

τερα, εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους δηµοπράτησης. Στις περιπτώσεις αυ-

τές, θα τίθενται σαν πρόσθετο κριτήριο στον έλεγχο συµµόρφωσης και στην συµµόρφω-

ση κατασκευής και η συµφωνία του τύπου του επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέ-

µατος προς τα προδιαγραφόµενα στους ειδικούς τύπους επιφανειών, οπότε σε περίπτωση 

µη αποδοχής των ορατών επιφανειών θα µπορεί να ζητηθεί η καθαίρεση ολόκληρης της 

κατασκευής και η ανακατασκευή αυτής µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ώστε να 

συµφωνήσει µε τους όρους της σύµβασης ή να επιβληθεί άλλη ποινή σύµφωνα µε τους 

όρους δηµοπράτησης. 

3. ∆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 σχηµατι-

σµένες µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων θα καθαριστούν, θα διαποτιστούν 

πλήρως, τουλάχιστον επί 3 ώρες µε νερό και θα γεµίσουν µε προσοχή µε ισχυρή τσιµε-

ντοκονία. 

Πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 

Η τσιµεντοκονία αυτή πρέπει να περιέχει τσιµέντο και λεπτή άµµο διερχοµένη από κό-

σκινο 0.65 χλστ. στις αναλογίες που χρησιµοποιήθηκαν και για το σκυρόδεµα που υπο-

βάλλεται 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 χρησιµοποίησή του και να ξανααναµιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αµέσως 

πριν από την χρησιµοποίησή του. 

Στην συνέχεια ενόσω το εφαρµοσµένο κονίαµα είναι ακόµη πλαστικό, θα γίνει συστηµα-

τικό τρίψιµο µε λινάτσα, µε κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Το µίγµα τσιµέ-

ντου 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 επι-

φάνεια του γειτονικού σκυροδέµατος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει οµοιόµορ-

φη 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 ελατ-

τωµατικού τµήµατος και τοποθέτηση νέου σκυροδέµατος και σύνδεση αυτού µε το υπάρ-

χον σε σχήµα «κλείδος», «χελιδονουράς» ή «αγκίστρου». Το σκυρόδεµα για την επισκευή 

(µπαλώµατα) θα είναι ξηρότερο από το συνηθισµένο και θα κοπανίζεται πλήρως, θα ληφ-

θεί δε πρόνοια ώστε πριν από κάθε τελική επεξεργασία να έχει αποµακρυνθεί κάθε πλεό-

νασµα νερού. 

Η συντήρηση του σκυροδέµατος των παραπάνω επισκευών, η επεξεργασία των επιφα-

νειών, πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ. και τις σχετικές διατάξεις της 



Σελ. 47 

ΕΤΕΠ 01-01-02-00 ‘’∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος’’. Οι αρµοί διαστολής 

πρέπει να είναι καθαροί από τσιµεντοκονίαµα. 

4. Ατέλειες επιφανειακών τελειωµάτων µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων. 

α. Σε βάθος 40 χλστ από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος απαγορεύεται 

να υπάρχουν σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από τα απαιτούµενα είδη που έ-

χουν κατασκευαστεί ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. 

β. ∆εν πρέπει να γίνονται προσπάθειες να διορθωθούν τυχόν ατέλειες ή να γίνει το τελεί-

ωµα καλουπωµένων επιφανειών σκυροδέµατος µέχρι να επιθεωρηθούν από την Υπηρεσί-

α. Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει ιδιαίτερα τις περιοχές που παρουσιάζουν κυψελώ-

σεις 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 τρί-

βονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση µε τσιµεντοπολτό, και να γεµίζονται µε τσιµεντο-

κονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του σκυροδέµατος που επιδιορθώνονται. 

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, σύµ-

φωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 10% και να ξεπλυ-

θεί η περιοχή επιµελώς µε νερό από µάνικα, αµέσως µόλις η επιφάνεια του νερού παύσει 

να αφρίζει. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (ΑΝΟΧΕΣ) ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ι. Τεχνικά Έργα 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά για ένα συγκεκριµένο έργο (π.χ. επιβάλλοντας συ-

γκεκριµένες ανοχές ή παραπέµποντας στην παράγραφο 5.2 ‘’Ανοχές ∆ιαστάσεων’’ του 

ΕΚΩΣ 2000), για τις ανοχές διαστάσεων τεχνικών έργων ισχύουν τα παρακάτω: 

α) Θεµελιώσεις: 

διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος - 12 mm έως +50χλστ 

στάθµη κορυφής ± 12 mm 

εκκεντρότητα ± 30 mm 

β) Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των βάθρων: 

Στην στέψη της θεµελίωσης ± 8 mm 

Στην στέψη του βάθρου ± 12 mm 

γ) Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επι-

φανειών των τοιχωµάτων βάθρων, µεταξύ στέψης θεµελίωσης και στέψης βάθρου, απο-

κλειοµένων ενδιαµέσων παραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 χλστ από 

την στέψη των θεµελίων µέχρι την στέψη του βάθρου). 

δ) Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων: 
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Στέψη του βάθρου ± 8 mm 

Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων: ± 8 mm 

ε) Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος: 

Πάχη τοιχωµάτων βάθρων - 8 mm έως + 12 mm 

Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 mm έως + 20 mm 

Πάχη δοκών - 8 mm έως + 12 mm 

Πλάκες καταστρώµατος - 3 mm έως + 5 mm 

Συνολικό ύψος φορέα - 5 mm έως + 8 mm 

Συνολικό πλάτος καταστρώµατος ± 20 mm 

στ) ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα: ± 12 mm 

ζ) Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών δια-

τοµών καταστρώµατος: ± 20 mm 

η) Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων 

ή πλευρικών απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος: 1:300 

θ) Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχυ µήκους 4.00 m σε 

κάθε διεύθυνση: 

Τοιχώµατα βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά επίπεδες επιφάνειες 

± 10 mm. 

ΙΙ. Οικοδοµικά Έργα 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά για ένα συγκεκριµένο έργο, για τις ανοχές διαστά-

σεων οικοδοµικών έργων ισχύουν τα διαλαµβανοµένα στην παράγραφο 5.2 ‘’Ανοχές ∆ι-

αστάσεων’’ του ΕΚΩΣ 2000. 
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Ζ. Τεχνική Προδιαγραφή εγκατάστασης σιδηρού οπλισµού και δοµικών πλεγµάτων 

1. Αντικείµενο 

Η προµήθεια, κοπή, διαµόρφωση και τοποθέτηση, σε στοιχεία από σκυρόδεµα, σιδηρού 

οπλισµού διαφόρων κατηγοριών χαλύβων και διαφόρων διαµέτρων, µε στόχο την επίτευ-

ξη ή βελτίωση της στατικής επάρκειας και ανθεκτικότητας του στοιχείου ή/και της κατα-

σκευής ως συνόλου. 

2. Υλικά 

Ως οπλισµός αντοχής φερόντων στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας εκ των κατηγο-

ριών που περιγράφονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2, κατά 

τις απαιτήσεις της στατικής µελέτης και τα αναγραφόµενα στα εγκεκριµένα σχέδια. Οι 

χάλυβες που προδιαγράφονται στα πρότυπα αυτά είναι συγκολλήσιµοι και παραδίδονται 

σε µορφή ράβδων, ρόλων, ευθυγραµµισµένων προϊόντων και φύλλων ηλεκτροσυγκολλη-

µένων πλεγµάτων, καθώς και ηλεκτροσυγκολληµένων δικτυωµάτων. 

Ανοξείδωτοι χάλυβες θα χρησιµοποιηθούν στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, 

όταν η προστασία των οπλισµών από την διάβρωση δεν µπορεί να επιτευχθεί σε ικανο-

ποιητικό βαθµό µε την στρώση επικαλύψεως του σκυροδέµατος. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες 

θα συνοδεύονται από 

Πιστοποιητικά του παραγωγού και του εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την κατηγορία του 

χάλυβα, στην οποία υπάγονται. 

Ολόκληρη η ποσότητα του οπλισµού σκυροδέµατος που θα εισαχθεί στο εργοτάξιο, θα 

αποτελείται από ράβδους κυκλικής ή πρακτικά κυκλικής διατοµής, παραγωγής αναγνωρι-

σµένου εργοστασίου και θα συντίθεται από χάλυβα αχρησιµοποίητο, καθαρό, απαλλαγ-

µένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγµές, παραµορφώσεις, χαλαρές πλάκες 

σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρηµένη διάβρωση. Χρήση οπλισµού παλαιού ή 

εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως. Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος θα προ-

σκοµίζεται στο εργοτάξιο σε ευθύγραµµες ράβδους ή ρόλους (για διαµέτρους µέχρι Φ 

16), ανάλογα µε την διάµετρο, την κατηγορία του και την παραγγελία. Επίσης σε µορφή 

φύλλων πλέγµατος ή διαµορφωµένος (πχ. συνδετήρες) 

Οι ανοξείδωτοι χάλυβες θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά του παραγωγού και του ει-

σαγωγέα που θα βεβαιώνουν την κατηγορία του χάλυβα, στην οποία υπάγονται. 

Έλεγχοι αποδοχής 

Κάθε προσκοµιζόµενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό ∆ελτίο Παράδοσης, που θα 

εκδίδεται από τη βιοµηχανία παραγωγής του χάλυβα και θα περιέχει, πλην των οικονοµι-

κών – φορολογικών στοιχείων (πελάτη, ποσότητα, τόπο αποστολής κλπ.), τα επόµενα χα-

ρακτηριστικά παραγωγής, εγκρίσεως, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών : 

• κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C) 

• ένδειξη της σήµανσης (χώρας, µονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων) 

• διαµέτρους ράβδων 

• περιγραφή της µορφής (ράβδοι, ρόλοι, πλέγµατα) 

• αριθµό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί µέρους ποσότητα 

• αριθµό του Πιστοποιητικού Συµµορφώσεως ή του Πιστοποιητικού ελέγχου του ΕΛΟΤ 
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Επί του ∆ελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι 

ραδιενέργειας (ΚΤΧ 3.7). Σε κάθε δέµα ράβδων θα υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα, µε τις 

ενδείξεις παραγωγού, κατηγορίας, διαµέτρου, µήκους κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού ∆ελ-

τίου Παράδοσης. 

Θα χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός 

(mill test certificate). Για τους χάλυβες που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ 

το Πιστοποιητικό 

Συµµόρφωσης θα εκδίδεται είτε από τον ΕΛΟΤ είτε από τον αντίστοιχο Οργανισµό της 

χώρας τους. 

Για τους χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται 

από τον ΕΛΟΤ. 

Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκοµίσεως των παραπάνω Πιστοποιητικών, η Επί-

βλεψη δικαιούται ανά πάσα στιγµή, ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εµφανίζεται ανη-

συχητική ένδειξη ή αµφιβολία, να ελέγξει την προσκοµισθείσα ποσότητα, όπως προβλέ-

πεται στον ΚΤΧ (παρ.5.5) και αν δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά κριτήρια να την απορρί-

ψει. Η φροντίδα και η δαπάνη των ελέγχων ανήκει στον ανάδοχο του έργου. 

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

Έλεγχος εφελκυσµού: Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η µήκυνση 

στο µέγιστο φορτίο επί του αυτού δοκιµίου, επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο έλεγχος δια-

στάσεων και ανοχών. 

∆οκιµή αναδίπλωσης : Η αναδίπλωση γίνεται µε κάµψη των δοκιµίων κατά 180ο γύρω 

από κυλινδρικά στελέχη κατάλληλης διαµέτρου. ∆εν πρέπει να προκληθεί θραύση του 

δοκιµίου ή να εµφανισθούν ρωγµές στην εφελκυόµενη πλευρά του. 

Έλεγχος χηµικής σύνθεσης (για τους συγκολλήσιµους χάλυβες): Θεωρείται η συγκολλη-

σιµότητα αυταπόδεικτη αν η χηµική σύσταση του κράµατος σε C , P , S και N δεν υπερ-

βαίνει τις τιµές που δίνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και συγχρόνως το ισοδύναµο σε 

άνθρακα δεν υπερβαίνει το 0.53% στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. 

Η επίβλεψη δικαιούται να κρίνει τον βαθµό διαβρώσεως κατά την παρ. 4.2 και τα Σχόλια 

του ΚΤΧ και να απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση µιας ποσότητας χαλύβων, αν κατά 

τον χρόνο προσκοµίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιµοποιήσεώς τους παρουσιά-

ζουν εκτεταµένες δυσµενείς ενδείξεις. 

Η επίβλεψη δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύ-

φου” των ράβδων. Οι νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ 1421 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX 3.1.2). 

3. Απόθεση – αποθήκευση – διαχείριση υλικών 

Κάθε νέα προσκοµιζόµενη στο εργοτάξιο ποσότητα θα αποθηκεύεται µε τρόπο που θα ε-

πιτρέπει τη διάκριση και την άµεση αποµάκρυνσή της, σε περίπτωση που δεν ικανοποιη-

θεί ο έλεγχος αποδοχής που την αφορά. Ο οπλισµός θα αποτίθεται ή θα αποθηκεύεται πά-

νω σε στρωτήρες ή σε επιφάνεια σκυροδέµατος ή άλλη καθαρή επιφάνεια, ώστε να απο-

φεύγεται η επαφή του µε το έδαφος. Κατά την διαχείρισή του πρέπει να αποφεύγονται οι 

µηχανικές βλάβες (εγκοπές) ή πλαστικές παραµορφώσεις, οι θραύσεις συγκολλήσεων των 

πλεγµάτων, οι ρυπάνσεις που βλάπτουν την συνάφεια, οι µειώσεις των διατοµών από διά-

βρωση ή εγκοπή, η απώλεια της δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης των χαλύβων 

κλπ. 
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4. Εκτέλεση εργασίας 

Κατά την χρησιµοποίησή του ο χάλυβας θα είναι καθαρός και απαλλαγµένος ακαθαρ-

σιών, λιπών (π.χ. από το λάδωµα των ξυλοτύπων), χαλαρών σκωριών, κονιών, κονιαµά-

των κλπ. Εν ανάγκη θα καθαρίζεται προς τούτο προ της τοποθετήσεώς του επί των ξυλο-

τύπων ή/και προ της διαστρώσεως του σκυροδέµατος. Το “λάδωµα” των ξυλοτύπων απα-

γορεύεται µετά την τοποθέτηση του σιδηροπλισµού. 

Η εκτέλεση της εργασίας διαµορφώσεως των οπλισµών θα είναι υψηλής ποιότητας και 

σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των σύγχρονων Κανονισµών και τις σηµερινές δυνατότητες 

της τεχνικής. 

Οι ράβδοι οπλισµού θα κόβονται στα απαιτούµενα µήκη µε µηχανικές µεθόδους. Η κοπή 

µε φλόγα οξυγόνου ή ασετυλίνης κλπ. απαγορεύεται. 

Οι κάµψεις των ράβδων θα γίνεται µε τήρηση των ακτίνων καµπυλότητας που απαιτεί ο 

Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και ο Κανονισµός Τε-

χνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ 7.4, ΕΚΩΣ Πιν. 17.1) και το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421. Κάµψη ή 

κοπή ράβδου µε την βοήθεια φλόγας, απαγορεύεται. Οµοίως απαγορεύεται η επανευθυ-

γράµµιση καµφθείσας ράβδου. 

Η διαµόρφωση των οπλισµών θα ακολουθεί τους κανόνες των λεπτοµερειών όπλισης του 

Κεφ. 17 του ΕΚΩΣ και θα είναι σύµφωνη προς τα σχέδια της µελέτης. 

Η τελική µορφή κάθε ράβδου θα προκύπτει από ευθύγραµµο τµήµα, η διαµόρφωσή της 

θα γίνεται στη µηχανή ή στον πάγκο εργασίας του σιδηρουργού και το τελικό σχήµα της 

θα κείται, στην γενική περίπτωση, σε επίπεδο. Η κάµψη των οπλισµών µε πρόχειρα µέσα, 

µετά την τοποθέτησή τους επί του ξυλοτύπου, απαγορεύεται απολύτως. Η καθαρότητα 

των ράβδων θα επανελέγχεται επί του ξυλοτύπου. 

Προσοχή θα δίνεται για την τήρηση των προβλεποµένων από τα κατασκευαστικά σχέδια 

µηκών ράβδων, υπερκαλύψεων, αγκυρώσεων, αναµονών, µορφής κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα δίνεται στην τήρηση των ακριβών διαστάσεων των συνδετήρων (ώστε να εξασφαλίζο-

νται οι απαιτούµενες επικαλύψεις οπλισµών) και στην διαµόρφωση των γάντζων τους. Οι 

ανοχές κοπής και τοποθετήσεως θα είναι οι επιτρεπόµενες από τους Κανονισµούς (ΚΤΧ 

7.8, ΕΚΩΣ 5.2). Τα σκέλη των γάντζων θα έχουν µήκος τουλάχιστον 10 Φ και θα σχηµα-

τίζουν µε την συνεχόµενη πλευρά γωνία 450 το πολύ, και θα εισέρχονται στην µάζα του 

σκυροδέµατος, έτσι ώστε ο συνδετήρας να παραµένει κλειστός µέχρις εξαντλήσεως της 

εφελκυστικής αντοχής των σκελών του. Είναι επιθυµητή η εναλλαγή των γάντζων στις 

γωνίες των στύλων, καθώς και των δοκών υπό στρέψιν. Η διαµόρφωση των γάντζων 

στους οπλισµούς τύπου «µανδύα» θα ελέγχεται µε ιδιαίτερη επιµέλεια. 

Στην εφαρµογή συνδετήρων τύπου «θώρακα», θα γίνεται δέσιµο µε σύρµα σε κάθε δια-

σταύρωση διαµήκους και εγκαρσίας ράβδου, µε προσπάθεια εξασφαλίσεως πλήρους ε-

παφής τους. 

Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα επιλογής του συστήµατος διαµορφώσεως των συνδετή-

ρων που θα εφαρµόσει (µεµονωµένων, «µανδύα», «θώρακα» κλπ.), υπό την προϋπόθεση 

εγκρίσεώς του από την επίβλεψη. 

Η µορφή και ο τρόπος τοποθετήσεως των συνδετήρων µέσα σε κάθε διατοµή, θα ακολου-

θεί τις επιταγές των σχεδίων της µελέτης και πάντως θα ικανοποιεί την γενική απαίτηση 

για περίσφιξη της διατοµής του στοιχείου και αύξηση της πλαστιµότητας. 

Οι οπλισµοί θα τοποθετούνται στην ακριβή θέση τους και στην ποσότητα που επιβάλλε-

ται από τους Κανονισµούς (ΚΤΧ 8.1 και 8.2) και που προβλέπεται από την µελέτη, κατά 
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τον αναγραφόµενο στα σχέδια τρόπο και σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές οδηγίες τις 

Επίβλεψης. Προσοχή θα δίδεται επίσης στην ορθότητα των «µατισµάτων» και στα µήκη 

των αναµονών, στο δέσιµο (ιδίως στους στύλους) των διαµήκων ράβδων µε τους συνδε-

τήρες, για την εξασφάλιση της πλήρους επαφής τους, καθώς και στην τήρηση αποστάσε-

ων ράβδων που θα επιτρέπουν την δίοδο του δονητή σε κάθε στοιχείο. Οι ανοχές σφάλ-

µατος στην τοποθέτηση των ράβδων και την σύνθεση του «κλωβού» οπλισµών, είναι η 

οριζόµενη στον ΕΚΩΣ. 

Η σύνδεση του κυρίως οπλισµού µε τον δευτερεύοντα, κατασκευαστικό κλπ. θα γίνεται 

κατά τρόπο που να εξασφαλίζει απαραµόρφωτο πλέγµα, αµετάθετες ράβδους οριζοντιο-

γραφικώς και υψοµετρικώς και αδιατάρακτες συνδέσεις κατά την κίνηση τεχνητών, εργα-

λείων και µηχανηµάτων, την διάστρωση του σκυροδέµατος και την χρήση του δονητή. 

Σηµειακές ηλεκτροσυγκολλήσεις (πόντες) για την συγκράτηση, απαγορεύονται. Τα στη-

ρίγµατα των ράβδων, οι αποστατήρες, οι αναρτήσεις κλπ. θα έχουν επίσης επαρκή αντοχή 

ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. 

Σε περίπτωση αλλαγής της διατοµής στύλου καθ’ ύψος, από όροφο σε όροφο (ή και για 

την βελτίωση της «υποδοχής» του κλωβού του υπερκειµένου στύλου, έστω και της αυτής 

διατοµής) οι οπλισµοί θα διαµορφώνονται κατάλληλα (“µπουκάλες”), ώστε να παραµέ-

νουν εντός της διατοµής του υψηλοτέρου ορόφου. 

Το πάχος επικαλύψεως των ράβδων µε σκυρόδεµα κατά την κατακόρυφη ή την οριζόντια 

έννοια, θα είναι σύµφωνο µε το απαιτούµενο από τον Κανονισµό Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 

5.1), τον 

Κανονισµό Πυροπροστασίας και το αναγραφόµενο στα σχέδια, και θα εξασφαλίζεται µε 

την χρήση υποθεµάτων ή παρεµβληµάτων ή καβαλλέτων ή αναρτήσεων ή παρενθεµάτων 

ή άλλων “αποστατήρων”. Οι αποστατήρες θα είναι από µη οξειδουµένο υλικό (πλαστικό, 

σκυρόδεµα κλπ.), αποκλειοµένων απολύτως των τεµαχίων ξύλου ή άλλων υλικών µη στε-

γανών και µη σταθερού όγκου. Η πυκνότητα τοποθετήσεώς τους θα είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται η επιθυµητή επικάλυψη cnom και στις ενδιάµεσες (µεταξύ υποθεµάτων) 

θέσεις (ΚΤΧ 8.2.4). Η Επίβλεψη δικαιούται να διατάξει πύκνωση των υποθεµάτων, αν 

διαπιστώσει ανεπαρκή εξασφάλιση του ελαχίστου πάχους επικαλύψεως σε όλες τις θέ-

σεις. Η επιδίωξη εξασφαλίσεως της επικαλύψεως του κάτω οπλισµού δι’ ανυψώσεώς του 

µε τα χέρια κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος, απαγορεύεται απολύτως. 

Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ παραλλήλων ράβδων της αυτής στρώσεως, θα είναι τουλά-

χιστον ίση προς την µεγαλύτερη από τις διαµέτρους των ράβδων ή τα 20 mm ή την διάµε-

τρο του µεγίστου κόκκου αδρανών, αυξηµένη κατά 5 mm. Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ 

δύο διαδοχικών στρώσεων θα είναι τουλάχιστον ίση προς την µεγαλύτερη από τις διαµέ-

τρους των ράβδων ή τα 25 mm ή τα 2/3 του µεγίστου κόκκου αδρανών του σκυροδέµα-

τος. Τεµάχια σιδηροπλισµού (καβίλιες) Φ 25 τουλάχιστον, θα χρησιµοποιούνται για την 

διαµόρφωση της 2ης στρώσης (ή και άλλων) του οπλισµού των δοκών, όπου τούτο απαι-

τείται. Οι ράβδοι της δεύτερης ή και των άλλων στρώσεων, θα τοποθετούνται κατακορύ-

φως πάνω από τις ράβδους της πρώτης, ώστε να µην παρεµποδίζεται η δίοδος του νωπού 

σκυροδέµατος ανάµεσά τους. 

Ο οπλισµός που ενδεχοµένως προορίζεται να ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα σε απώτερο 

µελλοντικό στάδιο εργασιών, δεν θα αφήνεται εκτεθειµένος αλλά θα προστατεύεται από 

την διάβρωση, µε κάλυψή του µε πλαστικό φύλλο και εγκιβωτισµό του εντός σκυροδέµα-

τος, ή (κατ’ ανοχήν) µε παχύ περιτύλιγµα από καναβάτσο εµποτισµένο σε ασφαλτικό υ-

λικό, κατά τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
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Οι προστατευµένες µε αυτόν τον τρόπο αναµονές, θα γυµνώνονται και θα καθαρίζονται 

επιµελώς και πλήρως, αµέσως πριν από την επικείµενη χρήση τους. Ράβδοι οπλισµού που 

δεν έχουν το νόηµα «αναµονής» δεν επιτρέπεται να προεξέχουν στο τελειωµένο έργο. 

Προ της ενάρξεως της σκυροδετήσεως οι τοποθετηθέντες οπλισµοί θα ελέγχονται και θα 

παραλαµβάνονται από την Επίβλεψη, η οποία δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση 

κάθε ελλείψεως ή κακοτεχνίας ή ασυµφωνίας προς τα εγκεκριµένα σχέδια, τις Προδια-

γραφές και τους Κανονισµούς, καθώς επίσης δικαιούται να διατάξει και την τοποθέτηση 

προσθέτων ράβδων κατασκευαστικού οπλισµού ή οπλισµού αντοχής, έστω και µη προ-

βλεποµένων στα σχέδια, αν κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι. Για την εκτέλεση της 

εργασίας αυτής και την άµεση εκτέλεση των εντολών της επίβλεψης, θα υπάρχει επί τό-

που ο αναγκαίος αριθµός τεχνιτών – σιδηρουργών, αναλόγως του µεγέθους και της φύ-

σεως του έργου, αλλιώς οι παρατηρήσεις θα αναγράφονται στο Ηµερολόγιο Έργου, θα 

αναβάλλεται η σκυροδέτηση και θα επανελέγχεται ο οπλισµός του στοιχείου, µετά τις 

συµπληρώσεις και διορθώσεις. 

Κατά τον έλεγχο η Επίβλεψη θα έχει στη διάθεσή της τους Πίνακες Οπλισµών που περι-

λαµβάνονται στην µελέτη ή που θα έχει συντάξει ο Ανάδοχος του έργου, ώστε να διαπι-

στώσει το σύµφωνο των επί των Σχεδίων και των Πινάκων αναγραφοµένων οπλισµών, 

από απόψεως µορφής, µήκους και ποσότητας, προς τους πράγµατι τοποθετηθέντες. Οι 

Πίνακες και τα Σχέδια θα συµπληρώνονται, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, µε τις 

πιθανώς τοποθετούµενες πρόσθετες ράβδους ώστε, µαζί µε τις συµπληρωµένες κατόψεις 

ξυλοτύπων, να αποτελέσουν τη σειρά “ως κατεσκευάσθη” (as built) . 

Οι συµπληρωµένοι Πίνακες Οπλισµών, µετά τον λογιστικό έλεγχο, αποτελούν επιµετρη-

τικό στοιχείο. 

Το βάρος του οπλισµού θα υπολογισθεί εκ του θεωρητικού βάρους κάθε διαµέτρου. 

5. Επιµέτρηση 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραµµα βάρους βάσει των αναλυτικών Πινάκων Οπλι-

σµού, που θα περιλαµβάνονται στην τεχνική µελέτη (ενδεχοµένως συµπληρουµένων επί 

τόπου) ή, αν δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει 

και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση, πριν από την έναρξη κατα-

σκευής. Οι Πίνακες θα έχουν συνταχθεί βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµ-

βάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη υπερκάλυψης, 

τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο σύµφωνα µε τους επίσηµους Πίνακες βαρών, τα επί 

µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος 

κλπ. Θα ελεγχθεί η τοποθέτηση των οπλισµών στο έργο και θα γίνει η παραλαβή τους 

πριν από την έναρξη διαστρώσεως του σκυροδέµατος. Οι συνταχθέντες Πίνακες, µετά 

την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. 

Οι παραπάνω θεωρηµένοι Πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, απο-

τελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

Στην παραπάνω επιµέτρηση θα γίνεται διάκριση κατά κατηγορία οπλισµών, όπως προ-

βλέπεται στο οικείο τιµολόγιο. 
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Η. Τεχνική Προδιαγραφή παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος 

1. Αντικείµενο 

Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής είναι: 

• η παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέµατος έργων και η µεταφορά του στη θέση διά-

στρωσης 

• η παραλαβή εργοστασιακού ετοίµου σκυροδέµατος επι τόπου του έργου και η περαιτέ-

ρω προώθησή του στη θέση διάστρωσης (µεταφορά µετά την παραλαβή). 

∆εν περιλαµβάνονται σκυροδέµατα που παρασκευάζονται µε ελαφριά ή βαριά αδρανή, µε 

προσµίξεις ελαφρών ή βαρέων αδρανών και µε αδρανή που προέρχονται από την θραύση 

παλαιού σκυροδέµατος. 

Η δοµή και τα περιεχόµενα της παρούσης προδιαγραφής έχουν βασισθεί στις γενικές αρ-

χές που περιέχει η προδιαγραφή ENV 13670-1:2000: Execution of concrete structures 

Part 1: Common Rules -Κατασκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα. Μέρος 1 – Γενικοί Κα-

νόνες και στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και 

ΦΕΚ/537/Β/1-5-02). 

Έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ και 

ειδικότερα: 

- Η διαδικασία παραγωγής και µεταφοράς εργοταξιακού σκυροδέµατος 

- Η διαδικασία παραλαβής και µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος από την θέση παραλα-

βής στο εργοτάξιο στην θέση διάστρωσης. 

2. Ορισµοί 

Όπου η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον Κ.Τ.Σ. εννοείται ο Κανονισµός Τεχνο-

λογίας 

Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και η τροποποίηση του (ΦΕΚ 537/Β/1-5-02). 

Ισχύουν οι ορισµοί που παρατίθενται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. και οι οποίοι 

συµπληρώνονται ως εξής: 

• «Σκυρόδεµα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση 

στην 

τελική του θέση. 

• «Προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδέµατος» λέγεται το στοιχείο σκυροδέµατος, το 

οποίο έχει διαστρωθεί και συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από αυτήν που προορίζεται 

για χρήση. 

• «Νωπό σκυρόδεµα», λέγεται το σκυρόδεµα που είναι πλήρως αναµεµιγµένο και έχει 

ακόµη την δυνατότητα να υποστεί συµπύκνωση. 

• «Σκληρυµένο σκυρόδεµα» λέγεται το σκυρόδεµα που είναι σε στερεά µορφή και έχει 

αναπτύξει σε κάποιο βαθµό αντοχή. 

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

παρούσας προδιαγραφής ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων του, ε-

κτός τω παρ. 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του Κ.Τ.Σ. 
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Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της πα-

ρούσας προδιαγραφής ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. αναφέρεται σε τρίτον (λχ ερ-

γοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κλπ). 

Οµοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερό-

µενος" ή "εκείνος που ζητά" (λ.χ. τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος), εκτός αν ρητώς ο-

ρίζεται διαφορετικά. 

3. Υλικά 

Ισχύουν γενικώς τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του ΚΤΣ και επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 

3.1. Τσιµέντο 

i) Τύποι τσιµέντου 

α. Οι τύποι τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στο 

EN 197-1:2000. 

β. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση τσιµέντου ανθεκτικού στα θεϊικά (τσιµέντο SR) 

λόγω ύπαρξης θεϊικών στο έδαφος ή στο υπόγειο νερό, ή για τη χρησιµοποίηση τσιµέντου 

µε µικρή θερµότητα ενυδάτωσης, το τσιµέντο θα είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του 

Π.∆. 244/80 για τον τύπο ΙV. 

ii) Τρόπος παράδοσης και µεταφοράς τσιµέντου 

Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί στο Έργο θα παραδίνεται σε σάκους ή χύδην. Το 

τσιµέντο σε σάκους θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασµέ-

νους χάρτινους σάκους, σφραγισµένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισµένοι 

και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόµενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα 

ζυγίζει 50 kgr. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύµα, αρκεί ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει 

επαρκή µεταφορικά µέσα και αν προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη, συσκευές ζύγι-

σης και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που θα εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση 

του υλικού και που θα επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση µόλις τα φορτία καταφθάνουν στο 

σιλό αποθήκευσης του Αναδόχου µέχρι την στιγµή της ενσωµάτωσής τους στα σκυροδέ-

µατα. 

Όλες οι αποστολές τσιµέντου θα συνοδεύονται από τα παρακάτω έγγραφα αποστολής: 

- Βεβαίωση ότι το τσιµέντο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών 

- Τύπο του αποστελλοµένου τσιµέντου 

- Τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής του τσιµέντου 

- Ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα του αποστελλοµένου τσιµέντου. 

Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν κα-

θαρούς και υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να πα-

ρέχουν πλήρη προστασία του τσιµέντου από την υγρασία. 

Η µεταφορά τσιµέντου σε σάκους, αν χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει εξ ίσου 

ικανοποιητικά την προστασία από την υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή απο-

θήκευση του, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά θα αποµακρύνεται αµέσως από το Εργοτάξιο. 

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

ρεσίας. 

iii) Αποθήκευση 
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Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο θα αποθηκεύεται σε κατα-

σκευές στεγανές, που εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και ε-

παρκώς αεριζόµενες. Τσιµέντο σε σάκους θα φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το πά-

τωµα των αποθηκών θα έχει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά πενήντα (50) εκατοστά 

πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε υδατοστεγή µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου 

σε σάκους στο έδαφος δεν θα επιτραπεί σε καµία περίπτωση. Αν απαιτηθεί, το τσιµέντο 

θα καλυφθεί, όπως πρέπει, µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση που θα 

επιλεγεί για τέτοια αποθήκευση θα είναι υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή 

αποστράγγιση. Το χύδην τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειά-

ζονται και θα καθαρίζονται σε κανονικά χρονικά διαστήµατα, όχι πλέον των τεσσάρων 

µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την Υπηρεσία. 

Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε 

διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, θα υπόκεινται στην έγκριση της 

Υπηρεσίας και θα είναι τέτοιες, που να επιτρέπουν εύκολη προσπέλαση για επιθεώρηση 

και αναγνώριση. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο σηµείο 

παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η συνέχιση των Έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση. Για να αποφεύγεται υπερ-

βολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδοχος θα χρησιµο-

ποιεί τσιµέντο σε σάκους, κατά χρονολογική σειρά παράδοσης τους στο Εργοτάξιο. Κάθε 

φορτίο του τσιµέντου σε σάκους θα αποθηκεύεται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα 

από τα άλλα φορτία. Τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύψους µεγαλύτε-

ρου των δεκαπέντε (15) σάκων και µόνο για µικρές περιόδους αποθήκευσης και πάντα όχι 

µεγαλύτερες των εξήντα (60) ηµερών. 

Τσιµέντο αµφίβολης ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί δειγ-

µατοληπτικά από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι ικανοποιητικά. 

Το τσιµέντο δεν θα πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλοίω-

ση πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 

Τσιµέντο κατεστραµµένο ή χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, 

αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και τσιµέντο αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως δεν θα 

γίνεται δεκτό. 

Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των δύο (2) ηµερών από την παρασκευή του δεν θα χρησι-

µοποιείται στην κατασκευή. 

iv) Έλεγχοι 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE του συγκεκριµένου τύπου 

τσιµέντου που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ πριν 

την χρησιµοποίηση του τσιµέντου στο σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα. Συµπληρωµατικά, 

εάν αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία, µπορεί να υποβάλει Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργο-

στασίου σχετικά µε τα ιδιαίτερα πρόσθετα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το συ-

γκεκριµένο έργο και τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στους ελέγχους που προβλέπονται 

για την χορήγηση του πιστοποιητικού συµµόρφωσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου που θα πα-

ραλαµβάνεται στο έργο, θα πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεποµένη από την νοµο-

θεσία σήµανση, µε την οποία θα πιστοποιείται η συµφωνία του φορτίου µε τα προβλεπό-

µενα για το συγκεκριµένο τύπο τσιµέντου χαρακτηριστικά. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου που προ-

τίθεται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος και την υποβολή του σε δοκιµές. ∆εν θα χρησιµο-

ποιηθεί τσιµέντο µέχρις ότου η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη, σύµφωνα µε τις προδια-
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γραφές, από τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Εάν οι δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που 

έχει παραδοθεί δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές αυτό θα αντικατασταθεί. 

v) Θερµοκρασία του τσιµέντου 

Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα 

υπερβαίνει τους εξήντα (60 0C) εκτός και αν εγκριθεί αλλιώς από την Υπηρεσία. 

3.2. Αδρανή 

Τα αδρανή θα εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονται και θα διαθέτουν σήµα συµµόρφωσης CE 

σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 12620:2002 και επιπλέον θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

ΚΤΣ όπως αυτές τροποποιούνται παρακάτω: 

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

«Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από επι-

χείρηση λατοµείου, τότε µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα συµφω-

νείται η διαβάθµιση των αδρανών που θα παραδοθούν µε ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν 

τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των 4mm και τις 6 εκατοστιαί-

ες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 0,25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 

εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 

4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ. 

3.3. Πρόσθετα σκυροδέµατος 

Τα πρόσθετα σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 934-2:2001 και θα ικα-

νοποιούν επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του ΚΤΣ. 

Πρέπει να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις 

καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση 

πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Ιδίως σε περίπτωση δυσµενών καιρι-

κών συνθηκών (παγετός κ.τ.λ.). 

3.4. Νερό 

Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις το Προτύπου EN 1008:2002. 

4. Εργοταξιακό σκυρόδεµα  

Εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον ΚΤΣ και ειδικότερα οι παράγραφοι 12.1.2, 13.4 

και 13.5, καθώς και οι 12.8, 12.9 (για σκυροδετήσεις µε χαµηλή ή υψηλή θερµοκρασία 

περιβάλλοντος αντίστοιχα). 

5. Σύνθεση σκυροδέµατος  

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

«Η µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, µε 

τα αδρανή, το τσιµέντο, τα πρόσθετα και το νερό, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, η δε 

σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο». 

«Εάν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παρ.5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν 

να πραγµατοποιηθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος εί-

ναι 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». 



Σελ. 58 

«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 έρ-

γου». 

Όταν οι σκυροδετήσεις γίνονται σε χαµηλή ή υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει 

να λαµβάνονται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα που αφορούν την σύνθεση και την πα-

ρασκευή του σκυροδέµατος, όπως προβλέπεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 515 και ΕΛΟΤ 517. 

6. Ανάµιξη σκυροδέµατος  

Ισχύει το άρθρο 6 του Κ.Τ.Σ. η δε ανάµιξη θα γίνεται σε συγκρότηµα παραγωγής που εί-

ναι σύµφωνο µε την ΕΤΕΠ 01-01-04-00, µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώ-

σεις: 

− Στην θέση ανάµιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες ανα-

λογίες ανάµιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος που θα περιλαµβάνουν : 

α. Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέµατος 

β. Στοιχεία τσιµέντου (τύπου και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιµέντου και περιεκτι-

κότητα σε χιλιόγραµµα ανά κυβικό µέτρο παραγόµενου σκυροδέµατος) 

γ. Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα) 

δ. Η κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο χαρακτηριστικό του, µέτρησης του εργά-

σιµου, σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης). 

ε. Τα πρόσθετα του σκυροδέµατος (είδος και ποσότητα) 

στ. Ο λόγος νερού προς τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) 

ζ. Το βάρος ή όγκος του νερού ανά m3 παραγόµενου σκυροδέµατος. 

− ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από 0,5 m3 νωπού σκυ-

ροδέµατος και δεν θα φορτώνεται ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από 

αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για την σωστή ανάµιξη και λειτουργία. 

− Σε (εργοταξιακό) έτοιµο σκυρόδεµα που µεταφέρεται µε αυτοκίνητο αναδευτήρα, επι-

τρέπεται µόνον η προσθήκη υπερρευστοποιητικού, που θα συνοδεύεται από επανάµιξη 

τουλάχιστον 1 λεπτού ανά m3 σκυροδέµατος και όχι µικρότερης από 5 λεπτά συνολικά. 

6. Μεταφορά σκυροδέµατος  

Ισχύει το άρθρο 7 και το άρθρο 12.10 του Κ.Τ.Σ. µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συ-

µπληρώσεις. 

• Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους µεταφορά σκυροδέµατος είναι ότι δεν 

θα πρέπει να αλλοιώνονται κατά την µεταφορά οι ιδιότητες αυτού και ειδικότερα ο λόγος 

Ν/Τ, η εργασιµότητα, η οµοιογένια και η αρχική διαβάθµιση καθώς επίσης να µην µετα-

βάλλεται σηµαντικά η θερµοκρασία του. Η επιλογή των µέσων µεταφοράς θα πρέπει να 

λαµβανει υπόψη της εκτός από το κόστος, τις τοπικές συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες 

και τις ιδιότητες και απαιτήσεις του σκυροδέµατος. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η µετα-

φορά µπορεί να γίνει µε 

α) αυτοκίνητα – αναδευτήρες β) κάδους χωρίς ή µε κάποιο µέσο ανάδευσης οι οποίοι το-

ποθετούνται σε αυτοκίνητα ή άλλα µεταφορικά µέσα ή αναρτώνται σε γερανό γ) αντλία 
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(σε περιπτώσεις µικρών αποστάσεων) δ) µεταφορική ταινία ε) άλλα µέσα που κρίνονται 

αναγκαία αρκεί να τηρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις. 

• Ο χρόνος µεταφοράς του σκυροδέµατος µε αυτοκίνητο αναδευτήρα δεν επιτρέπεται να 

υπερβεί την 1 ώρα και 30 λεπτά ή να λάβει χώραν αριθµός στροφών µεγαλύτερος των 

300. Σε περίπτωση χρήσης δοκίµου επιβραδυντικού πρσθέτου, ο χρόνος µεταφοράς µπο-

ρεί να αυξηθεί κατά 20 λεπτά. Για το εργοστασιακό σκυρόδεµα ο προαναφερθείς χρόνος 

µεταφοράς ισχύει από τη χρονική στιγµή ανάµιξης του τσιµέντου µε το νερό ή τα υγρά 

αδρανή µέχρι τη χρονική στιγµή τέλους της εκφόρτωσης. 

• Σε περίπτωση µεταφοράς ύφυγρου σκυροδέµατος ή κυλινδρούµενου σκυροδέµατος, η 

µεταφορά µπορεί να γίνει µε ανατρεπόµενα αυτοκίνητα εφόσον η απόσταση µεταφοράς 

δεν είναι πολύ µεγάλη που να προκαλέσει απόµιξη στο σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα πρέπει 

κατά την µεταφορά να προφυλάσσεται, µε κατάλληλα σκεπάσµατα, από εξάτµιση ή δια-

βροχή ή αλλοίωση της θερµοκρασίας του. 

• Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις 

θέσεις που το σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλ-

ληλες διατάξεις που να εµποδίζουν την απόµιξη. 

• Σε περίπτωση που η µεταφορά και η εκφόρτωση του σκυροδέµατος γίνεται µε αντλία 

πρέπει το άκρο του άκαµπτου σωλήνα να διαθέτει επέκταση µε εύκαµπτο σωλήνα κατάλ-

ληλου µήκους για την εκφόρτωση του σκυροδέµατος στις επιθυµητές θέσεις. Εάν οι άκα-

µπτοι σωλήνες είναι σταθεροί προτοποθετηµένοι (δεν χρησιµοποιείται µηχανική «µπού-

µα») τότε η εκφόρτωση πρέπει να αρχίζει από τα πλέον αποµακρυσµένα µέρη και αφαι-

ρώντας τµήµατα άκαµπτων σωλήνων η διάστρωση να πλησιάζει προς την θέση της α-

ντλίας. Το σκυρόδεµα των τµηµάτων των σωλήνων που αφαιρούνται αδειάζεται στο δια-

στρωνόµενο στοιχείο και οι σωλήνες πλένονται. 

• Σε κάθε περίπτωση πρέπει επίσης να ακολουθούνται οι οδηγίες εκφόρτωσης και µετα-

φοράς που περιλαµβάνονται στην ΕΤΕΠ 01-01-02-00 «∆ιάστρωση και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος». 

7. Κριτήρια αποδοχής τελειωµένης εργασίας  

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην Προδιαγραφή αυτή 

και στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και 

(ΦΕΚ/537/Β/1-5-02) και ειδικότερα το άρθρο 13 του ΚΤΣ. 

8. Τρόπος επιµέτρησης εργασίας 

Η παραγωγή - µεταφορά του σκυροδέµατος αποτελεί µέρος της τιµής µονάδος κατα-

σκευών από σκυρόδεµα, η οποία δοµείται ως εξής: 

Οι ποσότητες του σκυροδέµατος επιµετρώνται σε m3 ανάλογα µε την κατηγορία του 

σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. (C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 

κ.ο.κ) και σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται στο οικείο άρθρο του αντίστοιχου τι-

µολογίου (λ..χ οικοδοµικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιµενικών κ.ά.). 

Τα τυχόν ενσωµατούµενα πρόσθετα (που προβλέπονται από την εκάστοτε εγκεγκριµένη 

µελέτη συνθέσεως) θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως ή όχι, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στο οικείο άρθρο του αντίστοιχου τιµολογίου. 

Για κάθε συγκεκριµένο άρθρο τιµολογίου (που αφορά σε συγκεκριµένη κατηγορία και εί-

δος κατασκευής σκυροδέµατος) η τιµή µονάδος διατηρείται σταθερή ανεξαρτήτως της 
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µελέτης συνθέσεως, δηλαδή δεν λαµβάνονται υπόψη οι διακυµάνσεις στην περιεκτικότη-

τα σε τσιµέντο και στις αναλογίες των κλασµάτων των αδρανών. 
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Θ. Τεχνική Προδιαγραφή διάστρωσης και συµπύκνωσης σκυροδέµατος 

1. Αντικείµενο  

Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής είναι διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµα-

τος για την κατασκευή έργων από άοπλο, οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφό-

ρων κατηγοριών. 

Η δοµή και τα περιεχόµενα της παρούσης προδιαγραφής έχουν βασισθεί στις γενικές αρ-

χές που περιέχει η προδιαγραφή ENV 13670-1:2000: Execution of concrete structures - 

Part 1: Common Rules -- Κατασκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα. Μέρος 1: Γενικοί Κα-

νόνες. 

2. Υλικά  

Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνο-

λογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και ΦΕΚ/537/Β/1-5-02). 

Τα σκυροδέµατα τα οποία παράγονται σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 ‘’Παραγωγή 

και µεταφορά σκυροδέµατος’’. 

3. Ορισµοί  

Όπου η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον Κ.Τ.Σ. εννοείται ο Κανονισµός Τεχνο-

λογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και η τροποποίηση του (ΦΕΚ 537/Β/1-5-02) 

Ισχύουν οι ορισµοί που παρατίθενται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. και οι οποίοι 

συµπληρώνονται ως εξής: 

• «Σκυρόδεµα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση 

στην τελική του θέση. 

• «Προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδέµατος» λέγεται το στοιχείο σκυροδέµατος, το 

οποίο έχει διαστρωθεί και συντηρηθεί σε διαφορετική θέση από αυτήν που προορίζεται 

για χρήση. 

• «Νωπό σκυρόδεµα», λέγεται το σκυρόδεµα που είναι πλήρως αναµεµιγµένο και έχει 

ακόµη τη δυνατότητα να υποστεί συµπύκνωση και να πάρει το σχήµα των ξυλοτύπων 

στους οποίους εισάγεται. 

• «Σκληρυµένο σκυρόδεµα» λέγεται το σκυρόδεµα που είναι σε στερεά µορφή και έχει 

αναπτύξει σε κάποιο βαθµό αντοχή. 

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

παρούσας προδιαγραφής ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων του. 

• Όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της πα-

ρούσας προδιαγραφής ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. αναφέρεται σε τρίτον (λ.χ. 

εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κλπ). 

• Οµοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον Κ.Τ.Σ. αναφέρεται ο όρος "ενδιαφε-

ρόµενος" ή "εκείνος που ζητά" (λ.χ. τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος), εκτός αν ρητώς 

ορίζεται διαφορετικά. 

4. Μέθοδος κατασκευής - εργασίες 
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Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνο-

λογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και (ΦΕΚ/537/Β/1-5-02). 

4.1 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 

Ισχύει το άρθρο 8 του Κ.Τ.Σ. µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις. 

- Το εργοταξιακό σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανά-

µιξή του, ώστε να µην ελαττώνεται το εργάσιµό του και να µην αλλάζει η σύνθεσή του. 

Ως προς το χρόνο µεταφοράς του σκυροδέµατος ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΤΕΠ 01-

01-01-00 «Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος». 

- Το εργοταξιακό σκυρόδεµα που µεταφέρεται µε αυτοκίνητα-αναδευτήρες θα πρέπει να 

συνοδεύεται από ∆ελτίο Παραγωγής σκυροδέµατος, στο οποίο θα αναγράφεται η ηµερο-

µηνία και χρόνος φόρτωσης, η κατηγορία αντοχής, η κατηγορία κάθισης, η περιεκτικότη-

τα σε τσιµέντο, η θέση διάστρωσης και το στοιχείο διάστρωσης για το οποίο προορίζεται. 

- Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέµατος θα πρέπει να γίνεται 

προσεκτικό καθάρισµα των καλουπιών (ξυλοτύπων, σιδηροτύπων) από οποιαδήποτε υλι-

κά που πιθανόν να υπάρχουν επί αυτών. Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης του κάθε 

τµήµατος του έργου, το ήδη ολοκληρωµένο τµήµα πρέπει να επιθεωρείται και να ειδοποι-

είται η Υπηρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι θα µπορούσε να επηρεάσει την σωστή 

συνέχιση των εργασιών. 

Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει την µεθοδολο-

γία µε την οποία θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

Η µεθοδολογία αυτή υπόκειται σε έγκριση από την Υπηρεσία. 

- Η επάλειψη των καλουπιών (ξυλοτύπων) µε αποκολλητικό υλικό σκυροδέµατος θα γί-

νεται µια ηµέρα πριν από την τοποθέτηση των οπλισµών και µε υλικό κατάλληλο για τον 

συγκεκριµένο τύπο καλουπιών. ∆εν επιτρέπεται να έλθει σε επαφή το αποκολλητικό υλι-

κό µε τον οπλισµό. 

- Η διάστρωση του σκυροδέµατος επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή από την Υπηρε-

σία των καλουπιών και του οπλισµού, όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωλη-

νώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων των εγκαταστάσεων πάσης φύσης που τυχόν 

προορίζονται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Είναι απαραίτητο κατά την διάστρωση 

του σκυροδέµατος να παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός ξυλουργών που θα παρακο-

λουθούν τις υποστηρίξεις των καλουπιών (ξυλοτύπων). 

Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται τουλά-

χιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση. 

- Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέµατος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η 

διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 10ωρο να 

επακολουθήσει νεροποντή. 

- Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την διάστρωση όταν οι καιρικές 

συνθήκες (χαµηλές/υψηλές θερµοκρασίες, µεγάλες ταχύτητες ανέµου κλπ) εµποδίζουν 

την κανονική διάστρωση και πήξη του σκυροδέµατος. 

- Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η απόµιξη του σκυροδέµατος 

και η µετακίνηση του σιδηρού οπλισµού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει τέ-

τοιο ρυθµό, ώστε η εργασία να είναι συνεχής και οµαλή µέχρι πλήρους συµπλήρωσης του 

τµήµατος του έργου που έχει προκαθοριστεί και το σκυρόδεµα να διατηρείται νωπό και 

να έχει το εργάσιµο που έχει προκαθοριστεί. 
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- Η διάστρωση θα γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που να εξαρτάται από την 

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συµπύκνωσης. Πρέπει να αποφεύγεται ο σχηµατισµός 

οριζόντιων αρµών εργασίας, κατά την διάστρωση και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέ-

τοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµείνει ορα-

τός κατασκευαστικός αρµός µεταξύ των στρώσεων. 

- Η εκφόρτωση του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή α-

παγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 

- Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφο-

ρά κατ’ ελάχιστον: 

• Την στερεότητα των καλουπιών και των ικριωµάτων. 

• Την οµοιόµορφη επίστρωση (ψεκασµό) των καλουπιών µε αποκολλητικά σκυροδέµατος 

που διευκολύνουν το ξεκαλούπωµα. 

• Την στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των καλουπιών. 

• Την συµφωνία των διαστάσεων των καλουπιών µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 

• Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης. 

• Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης. 

• Την θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), την στερέωσή τους, την ποιό-

τητα των συνδέσεών τους και την κατάσταση των σωλήνων και γενικά την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων των σχετικών προδιαγραφών για τους σιδηρούς οπλισµούς και την προέ-

νταση. 

• Την ορθή τοποθέτηση αποστατήρων για να εξασφαλιστεί η από την µελέτη προβλεπό-

µενη επικάλυψη. 

• Την κανονικότητα των καµπυλών των τενόντων µέσα στους σωλήνες. 

• Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους. 

• Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση, 

συµπλήρωση, ενίσχυση ή διόρθωση του ξυλοτύπου. 

• Την παρουσία στο εργοτάξιο και την καλή κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται 

για την έγχυση και την συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 

- Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί 

ότι υπάρχουν όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα τελειώµατα και την συντήρηση του 

σκυροδέµατος. 

- Σε κάθε σκυροδέτηση και κατά την διάρκεια της διάστρωσης θα συµπληρώνεται επί τό-

που ένα ¨Έντυπο Σκυροδετήσεων, ενδεικτική µορφή του οποίου παρατίθεται στο Παράρ-

τηµα 1, το οποίο θα φυλάσσεται στο Αρχείο-Φάκελο Ποιότητας Έργου µαζί µε τα αντί-

στοιχα αποτελέσµατα αντοχής. 

- Στα σχήµατα 1 έως 5 παρέχονται συνοπτικά οδηγίες για διάφορες περιπτώσεις διάστρω-

σης µε την µορφή της «ορθής και λαθεµένης ενέργειας». 
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Σχήµα 1. ∆ιάστρωση κατακόρυφου στοιχείου (υποστηλώµατα ή τοιχώµατα) µε µεταφορά 

του σκυροδέµατος µε καρότσι ή κεκλιµένο επίπεδο 

 

Σχήµα 2. ∆ιάστρωση σκυροδέµατος σε κατακόρυφα στοιχεία (υποστυλώµατα ή τοιχώµα-

τα) µεγάλου ύψους µέσω «παραθύρων» 
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Σχήµα 3.∆ιάστρωση σκυροδέµατος µε αντλία. Ο εύκαµπτος σωλήνας της αντλίας πρέπει 

να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο χύτευσης και να ανασηκώνεται 

ακολουθώντας την πρόοδο της διάστρωσης έτσι ώστε το ύψος της ελεύθερης πτώσης να 

είναι όσο το δυνατόν µικρότερο και σε καµία περίπτωση να µην υπερβαίνει τα 2.5 m . 

 

Σχήµα 4. ∆ιάστρωση οριζόντιων στοιχείων µε µεταφορά σκυροδέµατος µε καρότσι. 
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Σχήµα 5. ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος υπό κλίση. 

Η σωστή διαδικασία είναι η διάστρωση να αρχίσει από το χαµηλότερο σηµείο, έτσι ώστε 

η συµπύκνωση να επιβοηθείται από την πίεση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται. 

Η διάστρωση από το υψηλότερο σηµείο αποτελεί λαθεµένη ενέργεια γιατί η µάζα του 

σκυροδέµατος τείνει να κυλήσει προς τα κάτω και δηµιουργούνται εφελκυστικές τάσεις 

που τελικά µπορεί να ρηγµατώσουν το σκυρόδεµα. Η δόνηση σε χαµηλότερο σηµείο ε-

πειδή ρευστοποιεί το σκυρόδεµα που δονείται αφαιρεί την υποστήριξη από το σκυρόδεµα 

που έχει ήδη διαστρωθεί σε υψηλότερο σηµείο και προκαλεί τάσεις εφελκυσµού σε αυτό, 

οι οποίες τελικά µπορούν να ρηγµατώσουν. 

4.2 Συµπύκνωση σκυροδέµατος 

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

- Η συµπύκνωση µε δόνηση πρέπει να γίνεται από πεπειραµένο προσωπικό και να ακο-

λουθεί τους εξής κανόνες: 

α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική (επιπρόσθετα στοιχεία αναφέρονται στην παράγραφο 3 

της ΕΤΕΠ 01-01-05-00 «∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος»), εκτός αν ήθελε ορισθεί 

από την Υπηρεσία διαφορετική, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές θα συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές ε-

πιφανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας όπως πχ καταστρώµατα, δο-

κοί και πλάκες γεφυρών και κτιρίων. ∆ονητές πάνω στα καλούπια (ξυλότυπους) θα χρη-

σιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές 

διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κλπ). 

Για τον σκοπό διαπιστώσεως της δυνατότητας καλής εκτέλεσης της συµπύκνωσης, είναι 

δυνατόν να ζητηθεί από την Υπηρεσία η εκτέλεση δοκιµαστικής σκυροδέτησης ενός 

στοιχείου και µε ταυτόχρονη καταγραφή των µέσων (αριθµού δονητών, διαµέτρου, εργά-

σιµου, µέγιστου κόκκων κλπ.) που χρησιµοποιήθηκαν για την επιτυχή σκυροδέτηση. Τα 

µέσα αυτά θα επαναλαµβάνονται στη συνέχεια σε όλες τις αντίστοιχες σκυροδετήσεις 

στοιχείων. 

β. Οι δονητές πρέπει να είναι ικανοί να µεταδώσουν στο σκυρόδεµα την κατάλληλη δό-

νηση ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή συµπύκνωση. Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει 

χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη διάµετρο, τη συχνότητα και το εύρος ταλάντωσης, 

που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την απόδοση των δονητών. 
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γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο τον κατάλληλο αριθµό δονητών ώστε να γίνε-

ται δυνατή η συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του στα καλού-

πια. 

Επίσης πρέπει να διαθέτει στη θέση διάστρωσης και ανάλογο αριθµό πρόσθετων δονητών 

οι οποίοι θα είναι άµεσα διαθέσιµοι σε περίπτωση βλάβης των δονητών που χρησιµοποι-

ούνται. 

δ. Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να συµπυκνώνεται το σκυρόδεµα σε 

κάθε θέση µέσα στους ξυλότυπους γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κλπ. Η συµπύ-

κνωση µε δονητές µπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες δύο φάσεις, οι οποίες χρονικά 

µπορεί να µη διαφέρουν: 

ι) φάση της βύθισης των κόκκων ή φάση καθίζησης. Κατά φάση αυτή το σκυρόδεµα συ-

µπεριφέρεται σαν υγρό (επειδή οι εσωτερικές τριβές έχουν ελαχιστοποιηθεί λόγω της τα-

λάντωσης που υφίστανται οι κόκκοι από τη δόνηση) και αλλάζει δοµή από τη χαλαρή 

(σχετικά µεγάλου όγκου) που το χαρακτηρίζει πριν από τη συµπύκνωση σε µία πυκνότε-

ρη δοµή µε τους κόκκους να έχουν ελαχιστοποιήσει τις µεταξύ τους αποστάσεις. 

ιι) φάση διαφυγής αέρα. Κατά τη φάση αυτή ο εγκλωβισµένος στη µάζα του σκυροδέµα-

τος αέρας υπό µορφή φυσαλίδων –ως ελαφρύτερος – κινείται προς τα πάνω και η περιοχή 

περί τον δονητή χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία φυσαλίδων. Στη αρχή εξέρχονται 

οι φυσαλίδες που είναι πιο κοντά στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ή πιο κοντά στο δο-

νούµενο στέλεχος του δονητή και οι µεγαλύτερες σε όγκο φυσαλίδες λόγω µεγαλύτερων 

δυνάµεων άνωσης, αργότερα αρχίζουν να εξέρχονται και οι µικρότερες σε όγκο φυσαλί-

δες. Όλος ο εγκλωβισµένος αέρας δεν είναι δυνατόν πρακτικά να εξαχθεί χωρίς το σκυ-

ρόδεµα να υποστεί απόµιξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Χαρακτηριστικά δονητών 

∆ιάµετρος 

[cm] 

Συχνότητα 

[Hz] 

Μέσο εύρος 

ταλάντωσης 

[cm] 

Φυγόκεντρος 

δύναµη 

[Ν] 

Ακτίνα 

ενέργειας 

[cm] 

Ρυθµός 

∆ιάστρωσης 

[m3/h] 

Πεδίο Εφαρµογής 

1 2 3 4 5 6 7 

2-4 150-200 0.04-0.08 450-1800 8-15 0.8-4 

Για πλαστικό και ρευστό 

σκυρόδεµα σε λεπτές διατοµές 
ή 

σε διατοµές µε πυκνό οπλισµό 
ή 

σαν επιπρόσθετος δονητής σε 

προεντεταµένο σκυρόδεµα. Για 

συµπύκνωση δοκιµίων 

3-6 140-210 0.05-0.10 1400-4000 13-25 2.3-8 

Για πλαστικό σκυρόδεµα σε 
λεπτές 

διατοµές, σε αρµούς διακοπής 

εργασίας. Επιπρόσθετος δονη-
τής 

σε δύσκολες περιοχές 

5-9 130-200 0.06-0.13 3200-9200 18-36 4.6-15 

Για κάθιση <8cm σε κοινού 
τύπου 

διατοµές. Βοηθητικό µέσο 

συµπύκνωσης σε οδοστρώµα-
τα 
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και ογκώδεις διατοµές. Σε 

µηχανήµατα διάστρωσης- 

συµπύκνωσης οδοστρωµάτων 

8-15 120-180 0.08-0.15 6800-18000 30-51 11-31 

Για κάθιση<5cm σε µεγάλες και 

ανοιχτές διατοµές. Βοηθητικός 

δονητής σε διάστρωση φραγ-
µάτων 

ή άλλων µεγάλου όγκου διατο-
µών 

13-18 90-140 0.10-0.20 
11000- 

27000 
40-61 19-38 

∆ιατοµές µεγάλου όγκου 

(φράγµατα,βάθρα κ.α) 

 

Στήλη 2 : Συχνότητα λειτουργίας µέσα στη µάζα του σκυροδέµατος (συνιστώµενες τιµές) 

Στήλη 3: Για λειτουργία στον αέρα (το µισό της τιµής από κορυφή σε κορυφή) 

Στήλη 3 και 4: Οι αναγραφόµενες τιµές είναι προτεινόµενες 

Στήλη 5: Απόσταση από το κέντρο του δονητή στην οποία το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται 

Στήλη 5 και 6 : Οι αναγραφόµενες τιµές είναι τιµές κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από 

την εργασιµότητα του σκυροδέµατος, την ποσότητα του αέρα που πρέπει να εξαχθεί, και 

άλλα χαρακτηριστικά της κατασκευής. 

Η δόνηση θα εφαρµόζεται στο σκυρόδεµα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι εσωτερικοί 

δονητές θα διεισδύουν γρήγορα στο σκυρόδεµα και θα βγαίνουν από το σκυρόδεµα βρα-

δέως και θα διατηρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου θέση, εκτός από ειδι-

κές περιπτώσεις (ρηχές διατοµές, ή δύσκολα προσπελάσιµες). Η δόνηση θα έχει τέτοια 

διάρκεια και έκταση ώστε να επέρχεται ικανοποιητική συµπύκνωση του σκυροδέµατος 

χωρίς να προκαλείται απόµιξη Τα ακόλουθα κριτήρια µπορούν να εφαρµόζονται για να 

κριθεί αν η συµπύκνωση είναι ικανοποιητική. 

• Τα αδρανή έχουν εισχωρήσει στη µάζα του σκυροδέµατος και δεν είναι ευθέως ορατά 

γιατί καλύπτονται από ένα λεπτό στρώµα τσιµεντοκονιάµατος. 

• Εν γένει έχει παύσει η εµφάνιση µεγάλων φυσσαλίδων. Σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις 

µεγάλου σχετικώς πάχους σκυροδέµατος οι φυσσαλίδες χρειάζονται περισσότερο χρόνο 

για να φθάσουν στην επιφάνεια. 

• Παρακολουθούνται προσεκτικά οι µεταβολές του ήχου του δονητή δεδοµένου ότι η συ-

χνότητα µειώνεται όταν ο δονητής εισέρχεται στο σκυρόδεµα στη συνέχεια µεγαλώνει 

και τελικά, όταν το µεγαλύτερο µέρος των φυσαλίδων έχει εξέλθει, γίνεται σταθερή. Τη 

στιγµή αυτή ο δονητής µπορεί να εξαχθεί αργά από το σκυρόδεµα 

στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθι-

στούν τα χονδρά αδρανή µέσα στην υποκείµενη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει 

οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την διαµόρφωση οµαλής επιφανείας, χωρίς 

επιφανειακά ελαττώµατα συγκεντρώσεις αδρανών τα οποία δεν περιβάλλονται από επαρ-

κές κονίαµα κ.α. 

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

τρόπο ώστε να µεταδίδουν επαρκή δόνηση στο σκυρόδεµα και θα µετακινούνται κατακό-

ρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του σκυροδέ-

µατος. Το ύψος µετακίνησης δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος που έχει επη-
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ρεασθεί από την δόνηση. Οριζόντια οι δονητές πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις 

µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ. 

η. Αν σκυροδετούνται υποστυλώµατα ή κατακόρυφα τοιχώµατα ταυτόχρονα µε οριζόντια 

στοιχεία –πλάκες ή και δοκοί – προηγείται η διάστρωση και η συµπύκνωση των κατακό-

ρυφων στοιχείων. Η διάστρωση των οριζόντιων στοιχείων πρέπει να καθυστερήσει για 

κάποιο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε τη συµπύκνωση των κατακορύφων στοιχείων για 

να λάβουν χώρα τυχόν καθιζήσεις-υποχωρήσεις του σκυροδέµατος των κατακόρυφων 

στοιχείων. Η καθυστέρηση αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος και 

την θερµοκρασία διάστρωσης αλλά δεν υπερβαίνει συνήθως την 1 ώρα. Ακολουθεί η 

διάστρωση των οριζόντιων στοιχείων. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος στα σηµεία ε-

παφής κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων γίνεται µε εισαγωγή του δονητή στο ήδη 

συµπυκνωµένο –αλλά επιδεχόµενο συµπύκνωση- σκυρόδεµα του κατακόρυφου στοιχεί-

ου. 

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

 

 

 

Σχήµα 6. Συµπύκνωση µε δονητές µάζας 

4.3 Κατασκευαστικές διατάξεις 

Αρµοί Εργασίας Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 14 παρ 3 του ΚΤΣ µε τις ακόλουθες 

προσθήκες: 

Ο καθαρισµός-προετοιµασία των επιφανειών του διαστρωθέντος σκυροδέµατος για να 

δεχθούν το νέο σκυρόδεµα µπορεί να γίνει εκτός από τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ και µε 

εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία 

για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να φανούν τα χονδρόκοκκα αδρα-

νή µε µέσο βάθος 5 χλστ. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται από 

την ενδεχόµενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν ανήκουν στον αρµό. (λχ απο-

κοπή της ακµής των όψεων του αρµού και ρηγµάτωση του σκυροδέµατος). 

Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε τη µελέτη ή κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπη-

ρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την 

στατική λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συ-

γκόλληση µε εποξειδικές ρητίνες (κόλλα), σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε 

υλικά της έγκρισής της. 

- Για την διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στα θεω-

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

µένασχέδια. 

Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στα επάνω 0.50 m της στρώσης, η άνω επιφάνεια του 

οποίου θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να έχει κά-

θιση 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 κα-

τακόρυφα σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κά-

θε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του 

σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάµατος στην επιφά-

νεια 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 διαµορ-

φώνεται 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 µι-

κρότερο από 5 mm και όχι µεγαλύτερο από 30 mm. 

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 0,50 m. 

Στην συνέχεια το σκυρόδεµα πρέπει να συµπυκνωθεί µε δονητή που εισάγεται σε κοντι-

νές µεταξύ τους θέσεις χωρίς να ακουµπάει στο από κάτω σκληρυµένο σκυρόδεµα. 

- Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί θα πρέπει να δηµιουργούνται στις θέσεις που 

προβλέπουν τα θεωρηµένα σχέδια και θα περιλαµβάνουν και τα τυχόν διατµητικά κλειδιά 

σύµφωνα µε τα σχέδια. 

- Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διαστρωθεί χωρίς διακοπή µία οριζόντια 

στρώση ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο έτσι ώστε, 

όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι ανώτερες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζό-

ντιες. 

- Αν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, µεταξύ δύο προκαθορι-

σµένων κατασκευαστικών αρµών, πρέπει να καλυφθεί το εκτεθειµένο µέτωπο µε µία 

στρώση τσιµεντοκονίας για να δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του 

σκυροδέµατος. 

Όταν η σκυροδέτηση ξαναρχίσει η στρώση τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθεί (µε 

συρµατόβουρτσα ή αµµοβολή κλπ). 

- Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δηµι-

ουργία σφηνοειδών απολήξεων. Στις θέσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα δια-

µορφωµένοι τύποι ώστε να δίνουν ένα ελάχιστο πάχους νέου σκυροδέµατος 0,15 m. 

- Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστι-

κών αρµών: 

- Οι κατασκευαστικοί αρµοί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Ε-

φαρµογής της µελέτης ή όπως απαιτείται από την Υπηρεσία, Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

φροντίσει για τους πρόσθετους αρµούς που θα αρµόζουν στο κατασκευαστικό του πρό-

γραµµα µε δικά του έξοδα. 



Σελ. 71 

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 πιθα-

νότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και 

αρµοί συγκέντρωσης ρωγµών ή/και διαχωριστικοί αρµοί (πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέ-

τη). Για την περίπτωση αυτή τα υλικά συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των 

αρµών θα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

- Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής µεταξύ κατασκευαστικών αρµών. Εκτός αν καθοριστεί 

ή εγκριθεί διαφορετικά ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων 

από σκυρόδεµα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλ-

λει στην Υπηρεσία προς έγκριση ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα που θα δείχνει προτά-

σεις για την σκυροδέτηση όλων των τµηµάτων του έργου, και θα συµπεριλαµβάνει τον 

χρόνο σκυροδέτησης σε όλα τα γειτονικά τµήµατα των διαφόρων κατασκευών. 

- Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων του κάθε τµήµατος που θα σκυροδε-

τείται πρέπει να είναι οριζόντια εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο ο-

πλισµός πάνω από το τµήµα σκυροδέτησης που καλουπώνεται θα πρέπει να στηρίζεται 

επαρκώς ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλου-

πώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις 

προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλληλων αποστα-

τήρων. Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια 

θα πρέπει να καθαρίζονται από σκυρόδεµα πριν τοποθετηθεί το επόµενο τµήµα σκυροδέ-

τησης. 

- Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορ-

φώνονται στην όψη των κατασκευαστικών αρµών γενικά όπως φαίνεται στα Εγκεκριµένα 

Σχέδια Εφαρµογής της µελέτης και όπως και όπου απαιτείται από την Επίβλεψη. 

5. Κριτήρια αποδοχής τελειωµένης εργασίας 

Τήρηση των διαλαµβανοµένων στην παρούσα προδιαγραφή. Έλεγχος εντύπων σκυροδέ-

τησης. 

Ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής του σκυροδέµατος σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-01-

01-00 ‘’Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος’’. 

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης στις απαιτήσεις της παρούσας ΕΤΕΠ συνεπάγεται την 

απόρριψη της εργασίας. 

6. Τρόπος επιµέτρησης εργασίας 

Η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης δεν επιµετράται ιδιαιτέρως, αλλά η σχετική δα-

πάνη συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µονάδας για τα επιµετρηθέντα κυβικά µέτρα σκυρο-

δέµατος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ΕΤΕΠ 01-01-01-00 ‘’Παραγωγή και µετα-

φορά σκυροδέµατος’’. 

Σε περίπτωση όµως που προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή για τη συγκεκριµένη εργασία, η 

επιµέτρηση θα γίνεται ως εξής : 

α. Η επιµέτρηση θα γίνεται για κάθε είδος εργασιών σκυροδέτησης και για κάθε κατηγο-

ρία σκυροδεµάτων σε m3 πραγµατικού όγκου σκυροδέµατος όπως αυτός θα προκύψει 

από τις διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων του έργου, σύµφωνα µε τα συµβατικά σχέδι-

α, τους όρους δηµοπράτησης τις προδιαγραφές των ειδικών εργασιών στις οποίες χρησι-

µοποιούνται τα κάθε είδους σκυροδέµατα κλπ, αφαιρουµένων των οποιονδήποτε κενών. 
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∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις εργασίες σκυροδέτησης αναφέρεται το ύψος από το έδαφος 

η στάθµη αυτού νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κα-

τασκευή των σκυροδεµάτων. 

β. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρησιµοποίηση 

καλουπιών, θα γίνει µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον 

όγκος του σκυροδέµατος που τυχόν διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των καλουπιών. 

γ. Από τον όγκο του σκυροδέµατος θα αφαιρείται ο όγκος των περικλειοµένων κενών, 

που διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα σώµατα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου 

του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη µελέτη. 

δ. ∆εν θα αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων µέχρι µήκους ακµής 3cm ή στρογγυλε-

µένων γωνιών ακτίνας 3cm ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώ-

νονται στο σκυρόδεµα. Επίσης δεν θα αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες 

που τοποθετούνται στο σώµα του βάθρου ή των τοίχων αντιστήριξης για την αποστράγγι-

ση και προστασία αυτών. 
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Ι. Τεχνική Προδιαγραφή εγκατάστασης αρµών συστολής – διαστολής σκυροδέµατος 

1. Αντικείµενο  

Προµήθεια και εγκατάσταση αρµών συστολοδιαστολής κατασκευών από οπλισµένο ή 

άοπλο σκυρόδεµα στεγανού τύπου εργοστασιακής κατασκευής του προβλεπόµενου από 

την µελέτη εύρους µετακίνησης. 

2. Υλικά 

Συµπεριλαµβάνονται πλήρως προδιαµορφωµένοι αρµοί εργοστασιακής κατασκευής, τα 

στοιχεία αγκύρωσής τους, τα σφραγιστικά στοιχεία τα υλικά στεγάνωσης, φύλλα διογκω-

µένης πολυστερίνης, καθώς και µη συρρικνούµενα κονιάµατα. 

Οι προσκοµιζόµενοι προς εγκατάσταση αρµοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του 

κατασκευαστή και τυπικά σχέδια λεπτοµερειών , από τα οποία θα προκύπτει ότι ανταπο-

κρίνονται στις απαιτήσεις της εγκεκριµένης µελέτης. Θα συνοδεύονται επίσης απο οδηγί-

ες εγκατάστασης - ρύθµισης και συντήρησης. Οι αρµοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

διατήρηση της οµαλότητας του καταστρώµατος κυκλοφορίας της γέφυρας. 

Ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να προτείνει την τοποθέτηση αρµών άλλου κατασκευα-

στή σε σχέση µε τον προβλεπόµενο απο την µελέτη ύστερα απο σύµφωνη γνώµη του 

Κ.τ.Ε και του µελετητή . 

3. Είδος αρµών 

3.1 Αρµοί ολικού εύρους µετακίνησης > 20 mm 

Σε κάθε περίπτωση οι προς τοποθέτηση αρµοί θα καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Η άνω στάθµη των σφραγιστικών στοιχείων θα βρίσκεται σε εσοχή, χαµηλότερα από την 

τελική επιφάνεια του καταστρώµατος, τα δε στοιχεία αυτά θα στερεώνονται ή θα αγκυ-

ρώνονται στα µεταλλικά προφίλ εκατέρωθεν του ανοίγµατος του αρµού. 

β. Στην περίπτωση χρήσης δύο ή περισσοτέρων σφραγιστικών στοιχείων θα εξασφαλίζε-

ται ισοκατανοµή του ανοίγµατος του αρµού σε όλα τα σφραγιστικα στοιχεία (συµµετρική 

διάταξη). 

γ. Η διάταξη των σφραγιστικών στοιχείων θα επιτρέπει τον αυτοκαθαρισµό τους, και δεν 

θα οδηγεί στην ανάπτυξη υψηλών θλιπτικών τάσεων κατά την συστολή. 

δ. Στα άκρα των σφραγιστικών στοιχείων θα προβλέπονται στεγανά πώµατα. 

ε. Οι αρµοί θα διαθέτουν έδρανα ή γλύστρες συγκράτησης των κινητών µερών από πολυ-

ουρεθάνη, ή άλλο συνθετικό υλικό, για την σταθερή έδραση αυτών και την αθόρυβη λει-

τουργία. 

στ. Οι επάλληλες ολισθαίνουσες επιφάνειες θα είναι από TEFLON (PTFE: πολυτετραφ-

θοροαιθυλένιο) και ανοξείδωτο χάλυβα. 

3.2 Αρµοί ολικού εύρους µετακίνησης ≤ 20 mm 

Στην περίπτωση αρµών ολικού εύρους µετακίνησης µικρότερης ή ίσης προς 20 mm είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν «βυθισµένοι τύποι αρµών» καλυπτόµενοι από ασφαλτικές 

στρώσεις. 
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Για αρµούς ολικού εύρους µετακίνησης µικρότερης των 10 mm µπορεί να χρησιµοποιη-

θούν οι αρµοί από ελαστικό χωρίς ενίσχυση από χαλύβδινο έλασµα. 

4. Εγκατάσταση – απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 

Η εγκατάσταση των αρµών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες εγκατάστασης-ρύθµισης, 

συντήρησης κλπ. του εργοστασίου παραγωγής, τις οποίες υποχρεωτικά θα προσκοµίζει ο 

Ανάδοχος συνοδευόµενες από τεχνική µετάφραση στην Ελληνική υπογεγραµµένη από 

∆ιπλωµατούχο Μηχανικό. 

Για την εγκατάσταση των αρµών συστολο-διαστολής των κατασκευών, θα χρησιµοποιού-

νται τεχνικοί του εργοστασίου κατασκευής, ή των αντιπροσώπων του εργοστασίου, µε 

αποδεδειγµένη σχετική εµπειρία. 

Το διάκενο του αρµού θα ρυθµίζεται µε βάση την µέση θερµοκρασία της κατασκευής κα-

τά την ώρα της εγκατάστασης σύµφωνα µε το DIN 1072 Beiblatt 1 «Road bridges; design 

loads; explanations -- 

Οι εργασίες στεγάνωσης του καταστρώµατος της κατασκευής θα γίνονται µε ιδιαίτερη 

προσοχή στις θέσεις των αρµών συστολο-διαστολής ώστε να επιτυγχάνεται στεγανή 

σφράγιση των παρειών του αρµού. 

Τα στοιχεία του αρµού, θα είναι αφαιρετά (λυόµενα) για περιοδικές επιθεωρήσεις αλλά 

και τυχόν αντικατάσταση. 

Πριν από την έναρξη εγκατάστασης των αρµών θα γίνονται υποχρεωτικά οι ακόλουθοι 

έλεγχοι: 

- Έλεγχος των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τους αρµούς για την διαπίστωση της κα-

ταλληλότητας αυτών για τις µετακινήσεις και τα φορτία σχεδιασµού και την διατήρηση 

της οµαλότητας της επιφάνειας κύλισης του καταστρώµατος. 

- Όταν προβλέπονται αρµοί µε δυνατότητα µετακινήσεων κατά δυο διευθύνσεις (διαµήκη 

και εγκάρσια) θα ελέγχονται τα πιστοποιητικά και ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά. 

- Έλεγχος των πιστοποιητικών αντοχής και αντιδιαβρωτικής προστασίας του αρµού. 

- Έλεγχος των πιστοποιητικών εµπειρίας των τεχνιτών που θα απασχοληθούν για την ε-

γκατάσταση των αρµών. 

- Έλεγχος της προβλεπόµενης µεθοδολογίας εγκατάστασης των αρµών. 

Κατά την εγκατάσταση των αρµών διακρίνονται γενικά οι ακόλουθες φάσεις : 

- Χάραξη του αρµού και κοπή του ασφαλτοτάπητα (όπου απαιτείται). 

- Η Χάραξη θα γίνεται µε την βοήθεια π.χ οδηγού και κιµωλίας και αφορά τόσο τον άξο-

να του αρµού όσο και τις θέσεις τοµής του ασφαλτοτάπητα εκατέρωθεν του άξονά του 

στην απαιτούµενη από το µέγεθος του αρµού απόσταση. 

- Η κοπή του ασφαλτοτάπητα θα γίνεται κάθετα προς την επιφάνειά του µε την χρήση 

ασφαλτοκόπτη. 

- Στην συνέχεια θα αποµακρύνεται ο ασφαλτοτάπητας στο καθορισθέν, όπως παραπάνω 

αναφέρεται, εύρος και θα γίνεται επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας του σκυροδέµατος 

επι της οποίας πρόκειται να εδρασθεί ο αρµός µε αποµάκρυνση όλων των χαλαρών υλι-

κών. Με την χρήση µικρού κρουστικού πιστολέτου η επιφάνεια έδρασης του αρµού θα 

«αγριεύεται» ώστε να αποκαλυφθεί καθαρό–υγιές σκυρόδεµα. 
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∆ιάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης µη συρικνουµένου κονιάµατος. 

- Για την διάστρωση της ισοπεδωτικής στρώσης µη συρικνουµένου κονιάµατος τοποθε-

τούνται φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης καταλλήλου πάχους στο διάκενο µεταξύ φορέα 

και 

ακροβάθρου (ακραίος αρµός) η στο διάκενο µεταξύ γειτονικών φορέων (ενδιάµεσος αρ-

µός) τα οποία θα λειτουργήσουν σαν καλούπι. 

- Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο πάχος της ισοπεδωτικής στρώσης .Μεγάλου πάχους 

ισοπεδωτική στρώση απαιτεί οπλισµό κατάλληλα συνδεδεµένο µε τον οπλισµό του φορέα 

και του ακροβάθρου. 

- Η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

προµηθευτή. 

- Υψοµετρικός έλεγχος ώστε η έδραση του αρµού να γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην µελέτη και την διαµορφωθείσα εκατέρωθεν του αρµού επιφάνεια κύλισης. 

Τοποθέτηση των αγκυρίων. 

- Η διάνοιξη των οπών για την τοποθέτηση των αγκυρίων θα γίνεται µε χρήση περιστρο-

φικού /κρουστικού δραπάνου αφού η ισοπεδωτική στρώση του κονιάµατος σκληρυνθεί 

επαρκώς. 

- Οι οπές θα καθαρίζονται επιµελώς µε πεπιεσµένο αέρα και θα ελέγχεται το βάθος τους 

µε την βοήθεια ενός αγκυρίου. 

- Με την βοήθεια αναδευτήρα ανακατεύονται τα συστατικά της εποξειδικής ρητίνης και 

στην συνέχεια γίνεται η έγχυσή της στις οπές και η τοποθέτηση των αγκυρίων. 

- Κατά την διάρκεια της σκλήρυνσης της εποξειδικής ρητίνης τα αγκύρια θα πρέπει να 

συγκρατούνται στην σωστή τους θέση µε την βοήθεια πλάκας οδηγού η µε οποιοδήποτε 

άλλο κατάλληλο τρόπο. 

Τοποθέτηση των αρµών. 

- Η τοποθέτηση των αρµών θα γίνεται απο το χαµηλότερα υψοµετρικό µέρος του αρµού. 

- Οι οπές των αρµών θα καθαρίζονται επιµελώς µε πεπιεσµένο αέρα. 

- H σύσφιγξη των κοχλιών (αγκυρόβιδων) θα γίνεται µε δυναµοµετρικό εργαλείο (δυνα-

µόκλειδο), επιβαλλοµένης της υπο του προµηθευτή προβλεποµένης ροπής , αφού η επο-

ξειδική ρητίνη έχει αποκτήσει αρκετή αντοχή. 

- Μετά την σύσφιγξη και τον έλεγχο της ροπής γίνεται σφράγιση µε κατάλληλο υλικό των 

οπών του αρµού (συνήθως ελλειπτικών). 

Συναρµογή του αρµού µε τις παρακείµενες επιφάνειες κύλισης. 

- Η συναρµογή του αρµού συνίσταται στην πλήρωση των κενών µεταξύ των παραπλεύ-

ρων επιφανειών του σώµατος του αρµού και των προηγηθεισών τοµών της επιφάνειας 

κύλισης µε κατάλληλο υλικό(εποξειδικό κονίαµα). 

- Τα κενά καθαρίζονται επιµελώς µε την βοήθεια πεπιεµένου αέρα. 

- Η όλη εργασία παρασκευής , διάστρωσης ,συµπύκνωσης ,τελειώµατος θα γίνεται σύµ-

φωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 

Σηµειώνεται οτι στην περίπτωση αρµών που απαιτούν µεταλλικό υπόβαθρο (µεταλλικά 

ελάσµατα στις παρυφές των υπο του αρµού γεφυρουµένων επιφανειών) θα δίνεται ιδιαί-
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τερη προσοχή τόσο στην αρχική τοποθέτησή τους όσο και στην παραµονή τους κατα την 

διάρκεια της σκυροδέτησης στην σωστή θέση, σε συσχετισµό µε την επιµεληµένη δόνηση 

του σκυροδέµατος για την επίτευξη της αγκύρωσης των ελασµάτων και αποφυγής δηµι-

ουργίας κενών. 

5. Απαιτήσεις ελέγχων για την παραλαβή 

Έλεγχος της άνω στάθµης των σφραγιστικών στοιχείων για την επιβεβαίωση ότι αυτά 

βρίσκονται σε στάθµη χαµηλότερη της επιφάνειας κύλισης, στην περίπτωση αρµών ολι-

κής µετακίνησης >20 mm. 

- Έλεγχος της υδατοστεγανότητας του αρµού. 

- Έλεγχος της προσαρµογής του αρµού µε την επιφάνεια κύλισης της κατασκευής. 

6. Τρόπος επιµέτρησης 

Ανά µέτρο µήκους (µµ) πλήρως εγκατεστηµένου αρµού διαστολής–συστολής κατα-

σκευών από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα για κάθε τύπο, µε βάση το ολικό εύρος µετα-

κίνησης σε χιλιοστά (mm), είτε δια αναγωγής των µέτρων µήκους των αρµών διαφόρων 

τύπων, µε βάση τον τύπο του άρθρου Β45 του τιµολογίου, σε µέτρα µήκους συµβατικού 

αρµού ολικού εύρους µετακίνησης 60mm και κατα τα λοιπά σύµφωνα µε τα αναφερόµε-

να στο προαναφερθέν άρθρο. 

 

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2015 
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