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1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

(1) Σε σχέση με την Π.Τ.Π. - Ο150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 
συμπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η 
παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το μέρος που αφορά την κοκκομέτρη-
ση των υλικών και τα υπόλοιπα θέματα τα θιγόμενα στη σχετική παράγραφο 3.3, αντί των 
αντίστοιχων της Π.Τ.Π. - Ο150. 

1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 

Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αμμοχάλικο μη κατεργασμένο (χωρίς συνδετικό υλικό) 
θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την Π.Τ.Π. - Ο150 με την ακόλουθη μεταβολή σχετικά με τα 
απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της 
Π.Τ.Π. - Ο150. 

Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-
96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. 

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. - Ο150 τροπο-
ποιούνται ως ακολούθως : 

(1) Στάθμη άνω επιφάνειας 

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, μετά την κατασκευή ολόκληρης της υπόβασης, πρέπει 
να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψο-

μετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από 2,0 cm. 

(2) Ομαλότητα άνω επιφάνειας 

Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ, παράλ-
ληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της επιφάνειας 
επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότη-
τες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο μέσον 
του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτα-
κτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

Οι μετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το 
πολύ 10 m., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση με συνδετικό 
(άσφαλτο, τσιμέντο κλπ.), ή το πολύ 20 m., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κα-
τασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (με μηχανική σταθεροποίηση). 

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

(3) Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνε-
ται ο Ανάδοχος. 
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2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

(1) Σε σχέση με την Π.Τ.Π. - Ο155 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 
συμπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

(2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η 
παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το μέρος που αφορά την κοκκομέτρη-
ση των υλικών και τα υπόλοιπα θέματα τα θιγόμενα στη σχετική παράγραφο 3.3, αντί των 
αντίστοιχων της Π.Τ.Π. - Ο155. 

2.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 

Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αμμοχάλικο μη κατεργασμένο (χωρίς συνδετικό υλικό) 
θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την Π.Τ.Π. - Ο150 με την ακόλουθη μεταβολή σχετικά με τα 
απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της 
Π.Τ.Π. - Ο155. 

Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-
96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. 

2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. - Ο155 τροπο-
ποιούνται ως ακολούθως : 

(1) Στάθμη άνω επιφάνειας 

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης, πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρι-

κές αποκλίσεις μεγαλύτερες από 2,0 cm. 

(2) Ομαλότητα άνω επιφάνειας 

Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ, παράλ-
ληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της επιφάνειας 
επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότη-
τες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο μέσον 
του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτα-
κτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

Οι μετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το 
πολύ 10 m, αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση με συνδετικό 
(άσφαλτο, τσιμέντο κλπ.), ή το πολύ 20 m, αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατα-
σκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (με μηχανική σταθεροποίηση). 

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

(3) Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνε-
ται ο Ανάδοχος. 
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3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1 Το παρόν άρθρο αφορά την κατασκευή στρώσεων από ασύνδετο υλικό, οι οποίες σκοπό έχουν 
την προστασία του οδοστρώματος από βλάβες λόγω επίδρασης παγετού. Οι υπόψη στρώσεις 
αποτελούνται από συνθέσεις αδρανών, τα οποία δεν είναι ευπαθή σε παγετό και είναι επαρκώς 
υδατοπερατές, ακόμη και σε συμπυκνωμένη κατάσταση. 

3.1.2 Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται κατασκευή Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώματος (Σ.Σ.Ο.) 
και παράλληλα απαιτείται να εφαρμοσθεί αντιπαγετική προστασία του οδοστρώματος, η Σ.Σ.Ο. 
κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελώντας τμήμα της αντιπαγετικής προστασί-
ας του έργου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Στρώση Στράγγισης Οδοστρώματος θα κατα-
σκευάζεται με υλικά (για έργα ελάχιστου πάχους 0,10 m) διαβάθμισης Β ή Γ της Π.Τ.Π. Ο150, 
αλλά με υποχρέωση το ποσοστό του διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο Νο 200 να είναι 
ίσο προς 3-10%, ή με υλικό διαβάθμισης Α (για έργα με ελάχιστο πάχος >= 0,15 m). Η στρώση 
στράγγισης οδοστρώματος θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό ίσο κατ’ ελάχιστο προς το 95% της 
τροποποιημένης δοκιμής PROCTOR (PROCTOR MODIFIED). Η στρώση στράγγισης οδο-
στρώματος αποτελεί τμήμα της “στρώσης έδρασης οδοστρώματος” (δεν αποτελεί τμήμα της 
δομικής κατασκευής του οδοστρώματος) και στη δαπάνη κατασκευής που καλύπτεται από αυτό 
το άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης κυλίνδρωση, ώστε να προ-
κύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια με τον επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης και κατά τα 
λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο Ε-3 της ΤΣΥ, στην Π.Τ.Π. Ο150 και σύμφωνα με τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. 

3.1.3 Οι στρώσεις αντιπαγετικής προστασίας πρέπει να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
είναι δυνατή η αποστράγγιση τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
οδού. Στα ορύγματα κατασκευάζεται μέχρι τις εγκαταστάσεις απορροής των ομβρίων και στα 
επιχώματα μέχρι το στραγγιστικό αγωγό, ή το πρανές. 

3.1.4 Αν δεν καθορίζεται διαφορετικά, στις μονοκλινείς διατομές, στην περιοχή της υψηλότερης 
οριογραμμής του οδοστρώματος, στο όριο με την "πλευρική διαμόρφωση" της διατομής, η κάτω 
επιφάνεια της στρώσης αντιπαγετικής προστασίας (Planum) διαμορφώνεται με αντίθετη εγκάρ-
σια κλίση >= 4%. Η αντίθετη αυτή εγκάρσια κλίση πρέπει να αρχίζει σε απόσταση 1,0 m με-
τρούμενη από την υπόψη οριογραμμή προς το μέσον του οδοστρώματος. 

3.1.5 Το πάχος της αντιπαγετικής στρώσης, στο τμήμα μεταξύ της οριογραμμής της 
σταθεροποιημένης επιφάνειας και του πρανούς (ή αντίστοιχα των πλευρικών εγκαταστάσεων 
απορροής), μπορεί να μειωθεί, εφόσον εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη αποστράγγιση. Στα χαμη-
λότερα σημεία των κοιλωμάτων της μηκοτομής πρέπει να αυξάνεται το πάχος της αντιπαγετικής 
στρώσης και να προβλέπονται πρόσθετες εγκαταστάσεις αποστράγγισης, ώστε να αποφεύγεται 
η συσσώρευση ομβρίων υδάτων. Το μεγαλύτερο αυτό πάχος θα εφαρμόζεται από το χαμηλότε-
ρο σημείο του κοιλώματος και από τις δύο πλευρές σε μήκος 10 m τουλάχιστον και κατά τρόπο 
ώστε να επιτυγχάνεται η μονότονα κατωφερική κλίση της κάτω επιφάνειας προς τον αποδέκτη 
της στράγγισης (τάφρος, στραγγιστήριο ή πρανές). 

3.2 ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 

3.2.1 Γενικά 

3.2.1.1 (1) Στην παρούσα παράγραφο περιγράφεται η κατασκευή αντιπαγετικής στρώσης από 
κοκκώδη υλικά. 

(2) Αντί της αντιπαγετικής στρώσης που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, ως αντι-
παγετική στρώση μπορεί να κατασκευασθεί βάση / υπόβαση από μη κατεργασμένο συλ-
λεκτό ή θραυστό αμμοχάλικο από ασύνδετο υλικό) με συγκεκριμένες απαιτήσεις κοκκομε-
τρικής σύνθεσης, όπως περιγράφεται στην παρακάτω παράγρ. 3.3. 
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3.2.1.2 Οι αντιπαγετικές στρώσεις αποτελούνται από : 

(1) Συνθέσεις συλλεκτών αμμοχάλικων με πιθανή προσθήκη αδρανών (π.χ. από φυσικό 
πέτρωμα, σκωρίες υψικαμίνων, ιπτάμενη τέφρα) ή 

(2) Συνθέσεις θραυστών σκύρων - γαρμπιλίου - άμμου, ή γαρμπιλίου - άμμου (π.χ. από 
φυσικό πέτρωμα, σκωρίες υψικαμίνων, ιπτάμενη τέφρα). 

3.2.1.3 Αν οι απαιτήσεις ως προς τον βαθμό συμπύκνωσης που φαίνονται στον πίνακα 1 ή/και ως 
προς το μέτρο παραμόρφωσης (ή αντίστοιχα το CBR) δεν μπορούν να ικανοποιηθούν (βλ. παρ. 
3.1.5.) και τούτο οφείλεται σε αντικειμενική αδυναμία, πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις παρα-
κάτω μεθόδους : 

(1) Βελτίωση ή σταθεροποίηση κάτω από την επιφάνεια έδρασης της αντιπαγετικής στρώσης 
(Planum). 

(2) Βελτίωση της κοκκομετρικής διαβάθμισης της σύνθεσης των αδρανών της αντιπαγετικής 
στρώσης, με προσθήκη αδρανών συγκεκριμένης διαβάθμισης. 

(3) Αύξηση του πάχους της αντιπαγετικής στρώσης. 

(4) Αντικατάσταση της αντιπαγετικής στρώσης με αντίστοιχου πάχους "μη κατεργασμένες" 
βάσεις αμμοχάλικων (σύμφωνα με την παράγραφο 3.3) 

Για την περίπτωση έργων που κατασκευάζονται με ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ή με ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, η εκλογή της κατά περίπτωση καταλληλότερης μεθόδου θα γίνεται από τον 
Ανάδοχο και θα τελεί υπό την έγκριση από την Υπηρεσία μόνον κατά το τεχνικό της μέρος. Για 
την περίπτωση έργων που κατασκευάζονται με ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ θα ακολουθείται η ίδια διαδι-
κασία, αλλά η έγκριση της Υπηρεσίας θα χορηγείται μετά από συνεκτίμηση και των οικονομικών 
δεδομένων. 

3.2.2 Υλικά και συνθέσεις υλικών κατασκευής 

3.2.2.1 Για την κατασκευή της αντιπαγετικής στρώσης χρησιμοποιούνται τα παρακάτω υλικά : 

(1) Συνθέσεις (συλλεκτών) χαλίκων και αμμοχαλίκων με ποσοστό <= 5% κ.β. κόκκων μικρό-
τερων των 0,063 mm και ποσοστό >40% κ.β. κόκκων μεγαλύτερων των 2 mm 

(2) Συνθέσεις (συλλεκτών) άμμων και αμμοχαλίκων με ποσοστό <=5% κ.β. κόκκων μικρότε-
ρων των 0,063 mm και ποσοστό <=40% κ.β. κόκκων μεγαλύτερων των 2 mm 

(3) Συνθέσεις από λιθοσυντρίμματα (γαρμπίλι) και άμμο λατομείου διαβαθμίσεων από 0/5 
έως 0/32 mm, καθώς και από θραυστά σκύρα, γαρμπίλι και άμμο λατομείου διαβαθμίσε-
ων 0/45 και 0/56 mm 

(4) Εκτός των παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνθέσεις αδρανών των περιπτώ-
σεων (1) και (2) με προσθήκη θραυστών αδρανών, καθώς και συνθέσεις αδρανών της 
περίπτωσης (3) με προσθήκη συλλεκτής άμμου. Στην περίπτωση προσθήκης συλλεκτής 
άμμου, το ποσοστό των μικρότερων των 2 mm κόκκων στο συνολικό ποσοστό της σύν-
θεσης των αδρανών πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% κ.μ. 

3.2.2.2 Το ποσοστό των πλέον χονδρόκοκκων αδρανών, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού κόκκων 
εκτός διαβάθμισης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% κ.β. 

3.2.2.3 Το ποσοστό των χονδρόκοκκων κόκκων εκτός διαβάθμισης πρέπει να μην υπερβαίνει το 10% 
κ.β. 

3.2.2.4 Στο ανώτερο τμήμα της αντιπαγετικής στρώσης και σε πάχος 20 cm., το ποσοστό των 
μεγαλύτερων των 2 mm κόκκων στο συνολικό ποσοστό της σύνθεσης των αδρανών πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 30% κ.β. Οι άμμοι και τα αμμοχάλικα που δεν ικανοποιούν αυτή την απαίτηση 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, εφόσον αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ως 
προς το βαθμό συμπύκνωσης και ως προς το μέτρο παραμόρφωσης (ή αντίστοιχα το CBR), 
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σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.4.2 και η στρώση είναι, σε συμπυκνωμένη κατάσταση, ικανο-
ποιητικά υδατοπερατή. 

3.2.2.5 Εκτός των παραπάνω, στα ανώτερα 20 cm. της αντιπαγετικής στρώσης, το ποσοστό των 
μεγαλύτερων των 2 mm κόκκων στις συνθέσεις της περίπτωσης (1) δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 75% κ.β. και στις συνθέσεις της περίπτωσης (3) το 85% κ.β. Επίσης το ποσοστό των μεγα-
λύτερων των 16 mm κόκκων στις συνθέσεις των περιπτώσεων (1) και (2), όπως και το ποσοστό 
των μεγαλύτερων των 22 mm κόκκων στις συνθέσεις της περίπτωσης (3) δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει το 40% κ.β. 

3.2.2.6 Το επιτρεπόμενο ποσοστό κόκκων μικρότερων των 0,063 mm καθορίζεται (παράλληλα με την 
ευπάθεια σε παγετό) και από την ευπάθεια των υλικών και συνθέσεων υλικών κατασκευής σε 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την κατασκευή και προσδιορίζεται, έτσι ώστε να ικανοποιού-
νται οι απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.4.1 και 3.2.4.2. 

3.2.2.7 Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να μεταφέρονται στο εργοτάξιο διαβρεγμένα. 

3.2.3 Κατασκευή 

3.2.3.1 Απαγορεύεται η κατασκευή της αντιπαγετικής στρώσης όταν η στρώση έδρασης αυτής 
βρίσκεται υπό την επίδραση παγετού. 

3.2.3.2 Το ελάχιστο πάχος κάθε στρώσης, ή επιμέρους στρώσης, σε συμπυκνωμένη κατάσταση, 
εξαρτάται από το μέγεθος του μεγίστου κόκκου της σύνθεσης των αδρανών και είναι : 

(1) συνθέσεις αδρανών μέγιστου κόκκου 32 mm  : 12 cm. 

(2) συνθέσεις αδρανών μέγιστου κόκκου 45 mm  : 15 cm. 

(3) συνθέσεις αδρανών μέγιστου κόκκου 56 mm  : 18 cm. 

(4) συνθέσεις αδρανών μέγιστου κόκκου 63 mm. : 20 cm. 

3.2.3.3 Η αντιπαγετική στρώση πρέπει να κατασκευάζεται έτσι, ώστε να παρουσιάζει ομοιομορφία ως 
προς την αντοχή της και τη συμπεριφορά της σε παραμόρφωση. Για το σκοπό αυτό, η φόρτω-
ση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
αποφεύγεται η απόμιξη. Η συμπύκνωση του διαστρωμένου υλικού πρέπει να γίνεται με τη 
βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό, σε πολλές φάσεις εργασίας. 

3.2.4 Απαιτήσεις 

3.2.4.1 Κοκκομετρική διαβάθμιση 

(1) Για την τελειωμένη στρώση ισχύουν οι οριακές τιμές της παραγράφου 3.3.2.3. Το ποσο-
στό κόκκων μικρότερων των 0,063 mm δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7,0% κ.β. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενδεχόμενο υδροφόρος ορίζοντας να ανέρχεται 
έως την επιφάνεια έδρασης της αντιπαγετικής στρώσης (Planum), το κατώτερο τμήμα της 
αντιπαγετικής στρώσης, ελάχιστου πάχους 20 cm. κατασκευάζεται έτσι ώστε το ποσοστό 
κόκκων μικρότερων των 0,063 mm να μην υπερβαίνει το 5,0% κ.β. 

(3) Ποσοστό μεγαλύτερο του 7% κ.β. κόκκων μικρότερων των 0,063 mm γίνεται δεκτό, μόνον 
όταν αποδεικνύεται η καταλληλότητα της σύνθεσης των αδρανών αναφορικά με την υδα-
τοπερατότητα, τη μη ευπάθεια σε παγετό και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της πα-
ραγράφου 3.2.4.2. 

3.2.4.2 Βαθμός συμπύκνωσης και μέτρο παραμόρφωσης 

(1) Η αντιπαγετική στρώση πρέπει να συμπυκνώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχά-
νεται ο ελάχιστος βαθμός συμπύκνωσης σύμφωνα με την δοκιμή Proctor (DPr) που φαί-
νεται στον Πίνακα 1. 

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης γίνεται έμμεσα 
(λόγω των δυσκολιών που μπορεί να προέρχονται από τα χαρακτηριστικά των υλικών 
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κατασκευής) με τη δοκιμή φόρτισης πλάκας, η σχέση των μέτρων παραμόρφωσης (2η 
προς 1η φόρτιση) Ev2/Ev1 δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 2,2 όταν προδιαγράφεται 
βαθμός συμπύκνωσης DPr >= 103% της πρότυπης δοκιμής Proctor (ή 98% της τροπο-
ποιημένης δοκιμής Proctor) και Εv2/Ev1 <= 2,5 όταν προδιαγράφεται DPr < 103% της 
πρότυπης δοκιμής Proctor. 

(3) Σύμφωνα με την τυποποίηση κατάταξης των οδοστρωμάτων σε τέσσερεις κατηγορίες, 
ανάλογα με την ελάχιστη Φέρουσα Ικανότητα Εδρασης (Φ.Ι.Ε.) που απαιτείται να υπάρχει 
στην επιφάνεια έδρασης του οδοστρώματος, που στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται 
με την άνω επιφάνεια της αντιπαγετικής στρώσης, θα ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις, 
ανάλογα με Φ.Ι.Ε. σχεδιασμού του οδοστρώματος. 

Χαρακτηριστικά 

Φέρουσα Ικανότητα Έδρασης (Φ.Ι.Ε.) 

Φ.Ι.Ε. 0 Φ.Ι.Ε. 1 Φ.Ι.Ε. 2 Φ.Ι.Ε. 3 

CBR (%) 3 < CBR  5 5 < CBR  10 10 < CBR  20 CBR > 20 

Ενδεικτικό
*
 

αντίστοιχο 
Μέτρο 
Παραμόρφω-
σης Ev2 

17 < Ev2  25 25 < Ev2  35 35 < Ev2  45 Ev2 > 45 

(4) Για την κατασκευή οδοστρωμάτων αυτοκινητοδρόμων και κύριων οδικών έργων (κατηγο-
ρίας Κ3 και ανώτερης) δεν γίνεται δεκτή, στην έδραση του οδοστρώματος (που στην πα-
ρούσα περίπτωση ταυτίζονται με την άνω επιφάνεια της αντιπαγετικής στρώσης), Φ.Ι.Ε. 
μικρότερη του 2. 

(5) Κατά τον προσδιορισμό του μέτρου παραμόρφωσης (ή του CBR) και της πυκνότητας 
ξηρού υλικού γd, στα πλαίσια των ελέγχων, επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις : 

α. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι μικρότερος 
από πέντε (5), όλα τα επιμέρους αποτελέσματα θα πρέπει να βρίσκονται εντός των 
επιτρεπομένων ορίων. 

β. Αν οι δοκιμές ελέγχου είναι πέντε ή περισσότερες, επιτρέπεται κάθε φορά ένα (1) επι-
μέρους αποτέλεσμα να αποκλίνει από μεν το απαιτούμενο CBR ή αντίστοιχα το μέτρο 
παραμόρφωσης όχι περισσότερο από 10%, ενώ για τον προσδιορισμό του βαθμού 
συμπύκνωσης όχι περισσότερο από 3% από την πυκνότητα ξηρού υλικού 

(6) Σε περίπτωση, κατά την οποία αιτιολογούνται μη αποδεκτά αποτελέσματα (π.χ. για 
σύνθεση πολύ ανομοιόμορφων υλικών), μπορούν να προσδιορίζονται και να δίδονται οι 
μέγιστες επιτευχθείσες τιμές με συμπυκνώσεις δειγμάτων. 

                                                
*
  Το κριτήριο της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης αναφέρεται στο μετρούμενο CBR επί τόπου του έργου. 

Είναι όμως δυνατόν να γίνεται μέτρηση του Μέτρου Παραμόρφωσης [Ev2] επί τόπου του έργου, αντί για μέτρηση 
του CBR, αν γίνουν μετρήσεις και των δύο μεγεθών (CBR, Ev2) σε κατάλληλο αριθμό θέσεων περίπου ίδιων 
συνθηκών και από αυτές συνταχθεί κατάλληλη σχέση συσχετισμού των.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Ελάχιστες απαιτήσεις για το βαθμό συμπύκνωσης DPr μιγμάτων  

υλικών κατασκευής αντιπαγετικών στρώσεων 

Νο Περιοχή Συνθέσεις υλικών 

DPr %  
(δοκιμή Proctor) 

Τροπο-
ποιημένη 

Πρότυπη 

1 

Επιφάνεια 
αντιπαγετικής 
στρώσης μέχρι 
βάθους 0,2 m. 

Συνθέσεις αμμοχαλίκων κλιμακωτής ή 
ανοικτής (συνεχούς διαβάθμισης 
[περίπτωση (1) παρ.3.2.3.2.], καθώς 
και συνθέσεις υλικών από θραυστή 
άμμο, γαρμπίλι και πιθανόν θραυστά 
σκύρα διαβαθμίσεων από 0/5 έως 
0/56 [περίπτωση (3) παρ. 3.2.3.2.] 

98 103 

  

Χάλικες στενής διαβάθμισης (ένα 
κλάσμα) [περίπτωση (1) παρ. 
3.2.3.2.], καθώς και συνθέσεις άμμων 
και αμμοχάλικων [περίπτωση (2) παρ. 
3.2.3.2.) 

95 100 

2 
Εκτός της 
περιοχής Νο 1 

Όλες οι συνθέσεις υλικών της 
περιοχής Νο 1 

95 100 

3.2.4.3 Απαιτήσεις γεωμετρίας άνω επιφάνειας 

Η τελική στάθμη και ομαλότητα της άνω επιφάνειας της αντιπαγετικής στρώσης θα πρέπει να 
τηρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 

(1) Τελική στάθμη 

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, μετά την κατασκευή ολόκληρης της αντιπαγετικής 
στρώσης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να 

παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από  20 mm. 

(2) Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων 

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

α. Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή : Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία 
της διατομής (κορυφογραμμές, άκρα διατομής, τυχόν χαμηλά σημεία), και τυχόν επί 
πλέον σημεία ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ των χωροσταθμικών σημείων στη δι-
ατομή να μην υπερβαίνει τα 10 m. 

β. Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών : 20 m. 

(3) Ομαλότητα 

Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ, παράλ-
ληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση μεταξύ της κάτω επιφά-
νειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mm. 

Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται κατά κανόνα στο μέσο του πλάτους 
κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 
(Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 
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Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το 
πολύ 20 m. Η εφαρμογή του 4μετρου πήχυ θα γίνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υ-
πάρχει υποψία διακυμάνσεων μεγαλυτέρων από τις επιτρεπόμενες. 

3.3 ΒΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ  

3.3.1 Γενικά 

3.3.1.1 (1) Το παρόν εδάφιο αφορά στην κατασκευή βάσεων / υποβάσεων μη ευπαθών στην 
επίδραση παγετού από συλλεκτό ή θραυστό αμμοχάλικο από ασύνδετο υλικό.  

(2) Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 3.2.1.1.(2) οι βάσεις / υποβάσεις, για τις οποίες 
γίνεται λόγος στην παρούσα παράγραφο 3.3, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντιπα-
γετικές στρώσεις. 

(3) Όμοια οι βάσεις / υποβάσεις της παρούσας παραγράφου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
ύστερα από έγκριση από την Υπηρεσία, σε αντικατάσταση των υλικών που προδιαγρά-
φονται στην Π.Τ.Π. - Ο150 ή/και Ο 155. 

3.3.1.2 Οι υπόψη στρώσεις αποτελούνται από : 

(1) συνθέσεις συλλεκτών αμμοχάλικων με πιθανή προσθήκη θραυστών αδρανών,  

(2) συνθέσεις θραυστών σκύρων - γαρμπιλίου - άμμου, ή γαρμπιλίου - άμμου 

3.3.2 Υλικά και συνθέσεις υλικών κατασκευής  

3.3.2.1 Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω : 

(1) Συνθέσεις συλλεκτών αμμοχάλικων διαβαθμίσεων 0/32, 0/45 ή 0/56, με πιθανή προσθή-
κη θραυστών αδρανών. 

(2) Συνθέσεις από λιθοσυντρίμματα (γαρμπίλι) και άμμο διαβάθμισης 0/32, ή από θραυστά 
σκύρα, γαρμπίλι και άμμο διαβαθμίσεων 0/45 ή 0/56. 

3.3.2.2 Η κοκκομετρική καμπύλη των συνθέσεων των αδρανών πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 
που φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν : 

(1) για συνθέσεις (συλλεκτών) αμμοχάλικων θα έχει εφαρμογή ο Πίνακας 2. 

(2) για συνθέσεις από θραυστά λιθοσυντρίμματα (γαρμπίλι) και άμμο ή από θραυστά σκύρα, 
γαρμπίλι και άμμο θα έχει εφαρμογή ο Πίνακας 3. 

Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να ικανοποιούνται ακόμη και στην τελειωμένη στρώση. 

3.3.2.3 Τα υλικά κατασκευής μεταφέρονται στο εργοτάξιο ομοιόμορφα αναμεμιγμένα και διαβρεγμένα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Επιτρεπόμενα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης 
για βάσεις / υποβάσεις συλλεκτών αμμοχάλικων 

Άνοιγμα  
βροχίδας 

Διερχόμενο ποσοστό (% κ.β.) 

(mm) 0/32 mm 0/45 mm 0/56 mm 

0,063 0 - 7 0 - 7 0 - 7 

0,25 3 - 27 2 - 25 2 - 25 

0,5 8 - 32 5 - 30 5 - 30 

1,0 13 - 36 11 - 35 11 - 35 

2,0 20 - 40 18 - 40 18 - 40 

4,0 27 - 51 26 - 48 24 - 47 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Επιτρεπόμενα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης 
για βάσεις / υποβάσεις συλλεκτών αμμοχάλικων 

Άνοιγμα  
βροχίδας 

Διερχόμενο ποσοστό (% κ.β.) 

8,0 39 - 67 37 - 61 33 - 57 

16,0 59 - 82 50 - 74 44 - 68 

31,5 90 - 100 70 - 90 51 - 81 

45,0  90 - 100 70 - 90 

56,0   90 - 100 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Επιτρεπόμενα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης 

για βάσεις / υποβάσεις θραυστών σκύρων 

Άνοιγμα  
βροχίδας 

Διερχόμενο ποσοστό (% κ.β.) 

(mm) 0/32 mm 0/45 mm 0/56 mm 

0,063 0 - 7 0 - 7 0 - 7 

0,25 2 - 20 2 - 20 2 - 20 

0,71 9 - 30 7 - 30 7 - 30 

2,0 18 - 40 16 - 40 16 - 40 

5,0 30 - 55 27 - 51 27 - 51 

11,2 48 - 71 40 - 64 39 - 63 

22,4 70 - 90 58 - 81 54 - 77 

31,5 90 – 100 70 - 90 61 - 81 

45,0  90 - 100 70 - 90 

56,0   90 - 100 

3.3.3 Κατασκευή 

3.3.3.1 Το ελάχιστο πάχος κάθε στρώσης ή επί μέρους στρώσης σε συμπυκνωμένη κατάσταση 
εξαρτάται από το μέγεθος του μέγιστου κόκκου της σύνθεσης των αδρανών και είναι : 

- συνθέσεις αδρανών 0/32 mm 12 cm. 

- συνθέσεις αδρανών 0/45 mm 15 cm. 

- συνθέσεις αδρανών 0/56 mm 18 cm. 

3.3.3.2 Η βάση / υπόβαση πρέπει να κατασκευάζεται, έτσι ώστε να παρουσιάζει ομοιομορφία ως προς 
την αντοχή της και τη συμπεριφορά της σε παραμόρφωση. Για το σκοπό αυτό, η φόρτωση, 
εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
αποφεύγεται η απόμιξη. Δεν επιτρέπεται η προσωρινή απόθεση της σύνθεσης των υλικών 
κατασκευής στο εργοτάξιο. Η συμπύκνωση του διαστρωμένου υλικού πρέπει να γίνεται με τη 
βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό, σε πολλές φάσεις εργασίας. 

3.3.4 Απαιτήσεις 

3.3.4.1 Κοκκομετρική διαβάθμιση 

Για την τελειωμένη στρώση ισχύουν οι οριακές τιμές της παραγράφου Ε-1.3.2. 
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Μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου ποσοστό κόκκων μικρότερων των 0,063 mm γίνεται δεκτό, 
μόνον όταν αποδεικνύεται η καταλληλότητα της σύνθεσης των αδρανών αναφορικά με την 
υδατοπερατότητα, τη μη ευπάθεια σε παγετό και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρα-
γράφου Ε-1.3.2. 

3.3.4.2 Βαθμός συμπύκνωσης 

(1) Ο βαθμός συμπύκνωσης DPr πρέπει να μην είναι μικρότερος του 103% της πρότυπης 
δοκιμής Proctor (ή 98% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor). 

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης γίνεται έμμεσα 
(λόγω των δυσκολιών, που μπορεί να προέρχονται από τα χαρακτηριστικά των υλικών 
κατασκευής) με την δοκιμή φόρτισης πλάκας, η σχέση των μέτρων παραμόρφωσης (2η 
προς 1η φόρτιση) Ev2/Ev1 δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 2,2. 

3.3.4.3 Απαιτήσεις γεωμετρίας άνω επιφάνειας και πάχους στρώσης 

Η τελική στάθμη και ομαλότητα της άνω επιφάνειας της βάσης / υπόβασης και το κατασκευαστι-
κό πάχος θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 

(1) Τελική στάθμη 

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης / υπόβασης, 
πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει 

υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από  20 mm. 

(2) Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων 

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

α. Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή : Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία 
της διατομής (κορυφογραμμές, άκρα διατομής, τυχόν χαμηλά σημεία) και τυχόν επί 
πλέον σημεία ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ των χωροσταθμικών σημείων στη δι-
ατομή να μην υπερβαίνει τα 10 m. 

β. Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών : 20 m. 

(3) Ομαλότητα 

Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ, παράλ-
ληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση μεταξύ της κάτω επιφά-
νειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί 
(κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mm. 

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

Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το 
πολύ 20 m. Η εφαρμογή του 4μετρου πήχυ θα γίνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υ-
πάρχει υποψία διακυμάνσεων μεγαλυτέρων από τις επιτρεπόμενες. 

(4) Κατασκευαστικό πάχος 

Το κατασκευαστικό πάχος δεν πρέπει να υπολείπεται του προδιαγραφόμενου περισσό-
τερο από 10%. 

Ως κατασκευαστικό πάχος θεωρείται ο αριθμητικός μέσος των αποτελεσμάτων μετρήσε-
ων κάθε στρώσης του συνολικού έργου. Κατά τον προσδιορισμό του μέσου όρου δεν 
λαμβάνονται υπόψη αποτελέσματα μετρήσεων που υπερβαίνουν το προδιαγραφόμενο 
στη σύμβαση του έργου πάχος περισσότερο από 3,0 cm. 
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Ανεξάρτητα από το μέσο όρο, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το κατασκευαστικό πάχος 
να υπολείπεται του προδιαγραφόμενου στη σύμβαση του έργου πάχους περισσότερο από 3,5 
cm. 

3.4 ΕΛΕΓΧΟΙ 

3.4.1 Ποιοτικοί Έλεγχοι 

3.4.1.1 Οι ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τον Ανάδοχο για την απόδειξη της καταλληλότητας των 
προβλεπομένων υλικών και συνθέσεων υλικών κατασκευής. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να 
παραλείπονται, σε περίπτωση που είναι γνωστή η καταλληλότητα των υλικών. 

3.4.1.2 Οι ποιοτικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 

(1) Κοκκομετρική διαβάθμιση της σύνθεσης των αδρανών υλικών 

(2) Πυκνότητα Proctor της σύνθεσης των υλικών κατασκευής (πρότυπη δοκιμή : DIN 18127M 
AASHTO T99, ASTM D698, Ε105-86 Δοκιμή 10, ή τροποποιημένη δοκιμή Proctor : 
AASHTO T180, ASTM D1557, Ε105-86 Δοκιμή 11). 

(3) Προέλευση των αδρανών υλικών 

(4) Ποσοστό νερού που απαιτείται για την κατασκευή. 

3.4.2 Έλεγχοι αυτεπιστασίας 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τον Ανάδοχο και τα αποτελέσματά τους πρέπει να βρίσκο-
νται στη διάθεση της Υπηρεσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί. Το είδος και η έκταση των ελέγχων 
δίδονται παρακάτω.  

3.4.2.1 Έλεγχοι κατά την κατασκευή  

Διατήρηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων για τις συνθέσεις των αδρανών υλικών, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.2.2 και 3.3.2, όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

3.4.2.2 Έλεγχοι στην έτοιμη στρώση 

(1) Κοκκομετρική διαβάθμιση : Μία (1) δοκιμή το πολύ ανά 500 m³ σύνθεσης υλικών κατα-
σκευής. 

(2) Βαθμός συμπύκνωσης, ο οποίος υπολογίζεται από την πυκνότητα Proctor (πρότυπη 
δοκιμή : DIN 18127, AASHTO T99, ASTM D698, Ε105-86 Δοκιμή 10, ή τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor : AASHTO T180, ASTM D1557, Ε105-86 Δοκιμή 11) και την πυκνότητα 
ξηρού υλικού (DIN 18125 Teil 2) : σε αποστάσεις ανά 250 m, όμως τουλάχιστον μία δοκι-
μή ανά 500 m³ κατασκευαζόμενης βάσης / υπόβασης. 

(3) Μέτρο παραμόρφωσης (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883 BS 1377) : 
όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

(4) Τελική στάθμη και ομαλότητα : Σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.4.3  

(5) Κατασκευαστικό πάχος : Ανά 100 m. στην αρχική περίοδο ελέγχων και στη συνέχεια το 
πολύ ανά 300 m. (βλέπε παράγρ. 8.1 των Π.Τ.Π. Ο 150 και Ο 155) 

3.4.3 Τελικοί έλεγχοι 

Η δειγματοληψία και οι υπόψη έλεγχοι διενεργούνται από τον Ανάδοχο, παρουσία εκπροσώπου 
της Υπηρεσίας. Το είδος και η έκταση των ελέγχων δίδονται παρακάτω : 

(1) Κοκκομετρική διαβάθμιση : όποτε κρίνεται αναγκαίο, όμως τουλάχιστον ανά 3.000 m³ 
σύνθεσης υλικών κατασκευής. 

(2) Βαθμός συμπύκνωσης, ο οποίος υπολογίζεται από την πυκνότητα Proctor (πρότυπη 
δοκιμή : DIN 18127, AASHTO T99, ASTM D698, Ε105-86 Δοκιμή 10, ή τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor : AASHTO T180, ASTM D1557, Ε105-86 Δοκιμή 11) και την πυκνότητα 
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ξηρού υλικού (DIN 18125 Teil 2) : όποτε κρίνεται αναγκαίο, όμως τουλάχιστον ένας έλεγ-
χος ανά 500 m³ κατασκευαζόμενης βάσης / υπόβασης. 

(3) Μέτρο παραμόρφωσης (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883, BS 1377): 
όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

(4) Τελική στάθμη και ομαλότητα : 

- Τελική στάθμη : το πολύ ανά 50 m. 

- Ομαλότητα : όποτε κρίνεται αναγκαίο 

(5) Κατασκευαστικό πάχος : ±1 cm. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σε σχέση με την Π.Τ.Π. - Α260 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συ-
μπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

1.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

Τα ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ασφαλτικών βάσεων θα ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις της Π.Τ.Π. - Α260 και των συμπληρώσεων του άρθρου ΣΤ- 3.1, 3.2 ως 
προς το μηχανολογικό εξοπλισμό κατασκευής των στρώσεων με τις ακόλουθες προσθήκες ή 
μεταβολές. 

(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO T-96 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 

(2) Η θερμοκρασία του μίγματος στη θέση διάστρωσης, για ικανοποιητική συμπύκνωση, είναι 
επιθυμητό να βρίσκεται μεταξύ 140-160°C.  

1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης ασφαλτομίγματος δεν θα είναι μικρότερο από 4 cm. 
ούτε μεγαλύτερο από 10 cm. για όλους τους τύπους κοκκομετρικής διαβάθμισης εκτός της 
διαβάθμισης Δ, όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 9 cm Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διαθέτει τους κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς δίτροχους με λείους 
κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθμό και απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει 
την απαιτούμενη συμπύκνωση πριν το μίγμα κρυώσει. 

Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση 
στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος μπροστά και ένας πίσω, βάρους 8 - 10 τό-
νων). 

1.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτομίγματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Π.Τ.Π. - Α 
260 (τύπος Α 260 Ε) και στους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. 

Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτομίγματος και για την κατασκευασμένη ασφαλ-
τική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές : 

1.4.1 Θερμοκρασία ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης 

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερμοκρασία του μίγματος. Η θερμο-
κρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130°C. 

1.4.2 Δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασμένης ασφαλτικής στρώσης 

Κάθε 6000 m² από κάθε κατασκευαζόμενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύμφωνα με όσα ανα-
φέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 πυρήνες και 
θα προσδιορίζονται : 

α. το πάχος στρώσης 

β. το φαινόμενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 

γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 

1.4.3 Βαθμός συμπύκνωσης 

Μετά τη συμπύκνωση, στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα, ο μέσος όρος των φαινομένων 
βαρών των 5 πυρήνων (παρ. 1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 97% του φαινόμε-

ΣΤ - 1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της Π.Τ.Π. Α260) 
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νου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την μέθοδο Marshall και κανένας μεμονω-
μένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόμενο βάρος μικρότερο του 95%. 

1.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 

Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. 1.4.2) κατά τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιμές προσδιορισμού του ποσοστού 
ασφάλτου εφόσον τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητική ομοιομορφία. 

1.4.5 Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου 

Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να προσ-
διορίζονται και με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα όργανα. 

1.5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Σε περίπτωση που θα συμπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους μεγαλύτερου των 6 cm ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιμαστικό τμήμα μήκους μεγαλύτερου των 
30 m και μικρότερου των 60 m, το οποίο μπορεί να ενταχθεί στο αντικείμενο της εργολαβίας 
εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

Στο τμήμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο ασφαλτόμιγμα και τα ίδια μηχανήματα διάστρωσης 
και συμπύκνωσης που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου έργου της εργολαβίας. 
Στο τμήμα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούμενης παραγράφου 1.4 σε 5 πυρήνες, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του δοκιμαστικού τμήματος και επιπλέον οι έλεγχοι 
επιπεδότητας που προβλέπονται στην παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. - Α260 (όπως συμπληρώθηκαν 
- τροποποιήθηκαν με την παρακάτω παράγραφο 1.6). Θα γίνει έλεγχος αν, με τον διατιθέμενο 
μηχανικό εξοπλισμό, τα υλικά και το προσωπικό, ο Ανάδοχος μπορεί να κατασκευάσει την 
ασφαλτική στρώση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της Π.Τ.Π. - Α260 και των 
λοιπών Όρων Δημοπράτησης.  

1.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.11 ΤΗΣ 
Π.Τ.Π. Α260 

Η παράγραφος 4.11 της Π.Τ.Π. - Α260 συμπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως : 

1.6.1 Στάθμη 

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο ασφαλτικής 
στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει 

υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από  15 mm 

1.6.2 Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων 

Η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτή-
σεις : 

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

- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών : 10 m 

1.6.3 Ομαλότητα 

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

Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης 
επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν : 
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- Προκειμένου περί της άνω στρώσης της ασφαλτικής βάσης  : Τα 15 mm 

- Προκειμένου περί των υποκείμενων στρώσεων της ασφαλτικής βάσης : Τα 20 mm 

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

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

Η εφαρμογή του 4μετρου πήχυ θα γίνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυ-
μάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες. 

Όταν πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλτική στρώση βάσης, μέχρι την κατασκευή 
της επόμενης στρώσης, οι μεγαλύτερου μήκους κυματισμοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας 
στις περιπτώσεις σημαντικών έργων, θα ελέγχεται με το ομαλόμετρο τύπου BUMP-
INTEGRATOR ή άλλου διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελέγχου ομαλότητας οδοστρωμάτων. Ο 
δείκτης ανωμαλιών με τη μέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι μικρότερος από 1.750 mm/km. 
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2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

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

(2) Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή θα έχουν ισχύ και 
στα συναφή άρθρα ΣΤ-4 και ΣΤ-3 της Τ.Σ.Υ., εφόσον στα εν λόγω άρθρα δεν γίνεται ιδιαί-
τερη διαφορετική αναφορά, οπότε θα ισχύει η τελευταία. 

2.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

Τα ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας και 
συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την Π.Τ.Π. - Α265 
και των συμπληρώσεων του άρθρου ΣΤ-3 σχετικά με το μηχανολογικό εξοπλισμό κατασκευής 
των στρώσεων με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές : 

(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-
96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 

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

2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης ασφαλτομίγματος δεν θα είναι μικρότερο από 4 cm 
ούτε μεγαλύτερο από 8 cm για όλους τους τύπους κοκκομετρικής διαβάθμισης εκτός της δια-
βάθμισης Δ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 7 cm Ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωμένος να διαθέτει τους κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς δίτροχους με λείους κυλίν-
δρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθμό και απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει την 
απαιτούμενη συμπύκνωση πριν το μίγμα κρυώσει. 

Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση 
στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος μπροστά και ένας πίσω, βάρους 8 - 10 τό-
νων). 

2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτομίγματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΠΤΠ Α 
265 και στους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. 

Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτομίγματος και για την κατασκευασμένη ασφαλ-
τική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές : 

2.4.1 Θερμοκρασία ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης 

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερμοκρασία του μίγματος. Η θερμο-
κρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130°C. 

2.4.2 Δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασμένης ασφαλτικής στρώσης 

Κάθε 6000 m² από κάθε κατασκευαζόμενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύμφωνα με όσα ανα-
φέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3 της ΣΤ-1] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 
πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

α. το πάχος στρώσης 

β. το φαινόμενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 

γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 

ΣΤ - 2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
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2.4.3 Βαθμός συμπύκνωσης 

Μετά τη συμπύκνωση, στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα, ο μέσος όρος των φαινομένων 
βαρών των 5 πυρήνων (παρ. ΣΤ-1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 97% του φαι-
νόμενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την μέθοδο Marshall και κανένας 
μεμονωμένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόμενο βάρος μικρότερο του 95%. 

2.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 

Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. ΣΤ-1.4.2) κατά τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιμές προσδιορισμού του ποσοστού 
ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητική ομοιομορφία. 

2.4.5 Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου 

Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να προσ-
διορίζονται και με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα όργανα. 

2.5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Σε περίπτωση που θα συμπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους μεγαλύτερου των 6 cm. ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιμαστικό τμήμα μήκους μεγαλύτερου των 
30 m. και μικρότερου των 60 m., το οποίο μπορεί να ενταχθεί στο αντικείμενο της εργολαβίας 
εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

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

2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.11 ΤΗΣ 
Π.Τ.Π. Α 265 

Η παράγραφος 4.11 της Π.Τ.Π. - Α265 συμπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως : 

2.6.1 Στάθμη 

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο ασφαλτικής 
στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει 

υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από  10 mm. 

2.6.2 Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων 

Η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτή-
σεις : 

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

- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών : 10 m. 

2.6.3 Ομαλότητα 

Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ παράλληλα και 
κάθετα προς τον άξονα της οδού. 
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Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης 
επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν : 

- Προκειμένου περί ισοπεδωτικής / συνδετικής στρώσης: Τα 10 mm 

- Προκειμένου περί της στρώσης κυκλοφορίας:   Τα 5 mm 

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

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

Η εφαρμογή του 4μετρου πήχυ θα γίνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυ-
μάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες. 

Οι μεγαλύτερου μήκους κυματισμοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις σημα-
ντικών έργων θα ελέγχεται με το ομαλόμετρο τύπου Bump-Integrator ή άλλου διεθνώς αποδε-
κτού τρόπου ελέγχου ομαλότητας οδοστρωμάτων. Ο δείκτης ανωμαλιών με τη μέθοδο αυτή θα 
πρέπει να είναι μικρότερος από 1.300 mm/km. 
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3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σε σχέση με την Π.Τ.Π. - Α265 εκδόσεως 1966 από το τ.Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συ-
μπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

3.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

Το ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας και 
συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την Π.Τ.Π. - Α265, 
σε συμφωνία, ως προς τον τύπο της εκάστοτε προς κατασκευή στρώσης, με τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές : 

(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 

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

3.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης ασφαλτομίγματος δεν θα είναι μικρότερο από 4 cm 
ούτε μεγαλύτερο από 8 cm. για όλους τους τύπους κοκκομετρικής διαβάθμισης εκτός της δια-
βάθμισης Δ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 7 cm.  

Διευκρινίζεται ότι, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκείς οδοστρωτήρες, ελαστιχοφόρους 
ή/και δονητικούς, σε αριθμό και απόδοση, ώστε να επιτύχει την απαιτούμενη συμπύκνωση και 
ομαλότητα πριν το μίγμα κρυώσει (ελάχιστος αριθμός οδοστρωτήρων δύο (2) ανά συμβατικό 
διαστρωτή και ένα (1) επιπλέον για γενική συμπύκνωση.  

3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτομίγματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Π.Τ.Π. - 
Α265 και στους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. 

Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτομίγματος και για την κατασκευασμένη ασφαλ-
τική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές : 

3.4.1 Θερμοκρασία ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης 

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερμοκρασία του μίγματος. Η θερμο-
κρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130°C τη στιγμή της διάστρωσης (μετρούμενα 
πίσω από τη δονητική πλάκα).  

3.4.2 Δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασμένης ασφαλτικής στρώσης 

Κάθε 6000m² από κάθε κατασκευαζόμενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύμφωνα με όσα ανα-
φέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 3.1.3] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 (πέντε) 
πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

α. το πάχος στρώσης 

β. το φαινόμενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 

γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή T-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας) 

3.4.3 Βαθμός συμπύκνωσης 

Μετά τη συμπύκνωση, στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα, ο μέσος όρος των φαινομένων 
βαρών των 5 (πέντε) πυρήνων (παρ.3.1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 97% του 
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φαινόμενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά τη μέθοδο Marshall και κανένας 
μεμονωμένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόμενο βάρος μικρότερο του 95%. 

3.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 

Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 (πέντε) πυρήνες (παρ. 1.4.2 της 
ΣΤ-1) κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιμές προσδιορισμού του ποσοστού 
ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητική ομοιομορφία. 

3.4.5 Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου 

Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να προσ-
διορίζονται και με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα όργανα και 
υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης τους (επιβεβαίωση αποτελεσμάτων πυρηνικών με-
τρήσεων σε σύγκριση με αυτά των συμβατικών μεθόδων κατά την κατασκευή των πιλοτικών 
τμημάτων). 

3.4.6 Άλλες κατασκευαστικές πληροφορίες 

Πέραν των αναφερομένων στην ΠΤΠ Α265, ειδικότερες λεπτομέρειες κατασκευής της εν λόγω 
ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους αλλά και γενικά ασφαλτικών στρώσεων περιλαμβά-
νονται στο τέλος της παρούσας ΤΣΥ. 

3.5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Ο Ανάδοχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να κατασκευάσει, αρχικά, δοκιμαστικά τμήματα - με ενεργοποίηση 
της ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που θα κινητοποιήσει 
ανά ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και με ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΡΗΣΗ των μεθοδολογιών και οδηγιών εργα-
σίας μήκους μεγαλύτερου των 30m και μικρότερου των 60m για συμβατική μέθοδο κατασκευής. 
Τα κατασκευασθέντα δοκιμαστικά τμήματα μπορούν να ενσωματωθούν στο αντικείμενο της 
εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

Στα τμήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν το ίδιο ασφαλτόμιγμα και τα ίδια μηχανήματα διάστρω-
σης και συμπύκνωσης και η ίδια ομάδα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του 
κύριου έργου της εργολαβίας ΑΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στα εν λόγω τμήματα 
θα γίνουν απαραίτητα ΟΛΕΣ οι θερμοκρασιακές μετρήσεις υλικών (Παρασκευαστήριο, φορτηγά 
μεταφοράς κατά την εκφόρτωση, στο διαστρωμένο υλικό πίσω από την πλάκα διάστρωσης / 
προσυμπύκνωσης, στο διαστρωμένο υλικό και μετά τις συμπυκνώσεις), καθώς και οι έλεγχοι σε 
5 (πέντε) πυρήνες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του δοκιμαστικού τμήματος και 
επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην παρ. 4.11 της Π.Τ.Π. - Α265 (όπως 
συμπληρώνονται - τροποποιούνται με την παρακάτω παράγραφο 3.6).  

Με τα ανωτέρω διαπιστώνεται αν, με το διατιθέμενο μηχανικό εξοπλισμό, τα υλικά και το προ-
σωπικό που διατίθεται για τις εν λόγω εργασίες, ο Ανάδοχος μπορεί να κατασκευάσει την α-
σφαλτική στρώση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού της Π.Τ.Π. - Α265 και των 
λοιπών Όρων Δημοπράτησης. 

3.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 4.11 ΤΗΣ 
Π.Τ.Π. Α 265 

Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α265 συμπληρώνεται – τροποποιείται ως ακολούθως : 

3.6.1 Στάθμη 

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο ασφαλτικής 
στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της εγκεκριμένης τροποποιημένης μελέτης 

και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από  8mm για την περί-

πτωση της χρήσης ισοπεδωτικού τύπου ασφαλτοσκυροδέματος, και  6mm για την περίπτωση 
της χρήσης ασφαλτοσκυροδέματος τύπου κυκλοφορίας. 

3.6.2 Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων 
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Η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτή-
σεις : 

 Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή : Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία της 
διατομής [ποδαρικό στηθαίου Ν.J. ή πέρας ασφαλτικού προς την κεντρική νησίδα, λωρίδα 
καθοδήγησης και άκρα διατομής (πέρας ασφαλτικού ή ακμή τάφρου)]. Επιπλέον θα χωρο-
σταθμούνται πρόσθετα ενδιάμεσα σημεία, σε τρόπο που η μέγιστη απόσταση, μεταξύ δια-
δοχικών χωροσταθμικών σημείων ανά διατομή να μην υπερβαίνει τα 5,0 m [ π.χ. στις θέσεις 
όπου η διατομή τέμνει την προβλεπόμενη οριστική διαγράμμιση (λωρίδων και Λ.Ε.Α.)] 

 Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών : 5,00 m. (κατά μήκος του 
άξονα). 

Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί οι χωρο-
σταθμίσεις του Αναδόχου από την Υπηρεσία. 

3.6.3 Ομαλότητα 

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

Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης 
επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν για την περίπτωση χρήσης 

ισοπεδωτικού τύπου ασφαλτοσκυροδέματος τα  8mm, προκειμένου δε για στρώση κυκλοφορί-
ας τα ± 6mm. 

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

Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το πολύ 
5,0 m. 

Η εφαρμογή του 4μετρου πήχυ θα γίνεται στα τμήματα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυ-
μάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες. 

Οι μεγαλύτερου μήκους κυματισμοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις σημα-
ντικών έργων θα ελέγχεται με το ομαλόμετρο τύπου Bump-Integrator ή άλλης διεθνώς αποδε-
κτής μεθόδου. Ο δείκτης ανωμαλιών με τη μέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι μικρότερος από 
1300 mm / km, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης IRI δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή 1,25. 
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4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καθορίσει τον τύπο της τελικής αντιολισθηρής στρώσης. 

2. Εξυπακούεται ότι πριν από τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης, πρέπει να έχει προη-
γηθεί πλήρης παραλαβή και αποδοχή της ποιότητας των υποκείμενων ασφαλτικών στρώ-
σεων.  

3. Οι παρούσες Τεχνικές Οδηγίες αφορούν την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης από α-
σφαλτικό σκυρόδεμα συνεχούς διαβάθμισης – ημιτραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 1) και ασφαλτικό 
σκυρόδεμα ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθμισης – τραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 2) και αποτελεί 
τροποποίηση προηγούμενων Τεχνικών Οδηγιών ΚΕΔΕ (έκδοσης 1985). 

Η τροποποίηση αφορά κυρίως μια προσαρμογή των μέχρι τώρα προτεινόμενων κοκκομετρικών 
διαβαθμίσεων, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή τους και επιλογή στοιχεί-
ων από αντίστοιχες ξένες τεχνικές Προδιαγραφές (για τον ΤΥΠΟ 1: AFNOR NFP 98 – 130 
“BETON BITUMINEUX SEMI – GRENU” και για τον ΤΥΠΟ 2: Ισπανική Οδηγία 322/97), ώστε 
για μεν τον ΤΥΠΟ 1 να αποκλεισθούν μίγματα πολύ κλειστής σύνθεσης και για τον ΤΥΠΟ 2 
μίγματα με υψηλό ποσοστό κενών και ως εκ τούτου μειωμένης διάρκειας ζωής. 

Οι νέες Τεχνικές Οδηγίες δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που απαιτούν δοκιμαστική εφαρμογή 
αλλά αποτελούν συνέχεια χρησιμοποιουμένων από χρόνια μεθόδων κατασκευής και επομένως 
προτείνονται για άμεση εφαρμογή. 

Στους προτεινόμενους τύπους δεν περιελήφθησαν οι πορώδεις τάπητες (ΤΥΠΟΣ 3 - Τεχνικές 
Οδηγίες 85), που θα πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό αντικείμενο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων 
του τύπου αυτού, όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής.  

4.1.1 Ορισμοί 

Η αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα είναι μια στρώση κυκλοφορίας με υψηλή 
μηχανική αντοχή και συγχρόνως εξαιρετικά επιφανειακά χαρακτηριστικά. 

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης, 
είναι ασφαλτόμιγμα, αυστηρά ελεγχόμενο, παραγόμενο σε μόνιμη εγκατάσταση “εν θερμώ”, 
από σκληρά αδρανή υλικά και καθαρή άσφαλτο τύπου 50/70 και το οποίο διαστρώνεται θερμό. 
Ο όρος Ασφαλτικό Σκυρόδεμα αφορά συνήθως ασφαλτόμιγμα με συνεχή κοκκομετρική δια-
βάθμιση αδρανών η δομή και αλληλεμπλοκή των οποίων εξασφαλίζει υψηλή μηχανική αντοχή. 

Διαφοροποιήσεις ως προς την κοκκομετρική σύνθεση δίδουν τύπους ασφαλτικού σκυροδέμα-
τος, που χαρακτηρίζονται ως: 

Πυκνής ή ανοιχτής σύνθεσης, συνεχούς ή ασυνεχούς διαβάθμισης, τραχείας ή ημιτραχείας 
υφής, ενώ ειδική παραλλαγή αποτελούν οι πορώδεις τάπητες. 

4.1.2 Αντικείμενο - Εφαρμογές 

Οι παρούσες Τεχνικές Οδηγίες αφορούν την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας 
από ασφαλτικό σκυρόδεμα συνεχούς διαβάθμισης – ημιτραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 1) και ασφαλτι-
κό σκυρόδεμα ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθμισης – τραχείας υφής (ΤΥΠΟΣ 2), για στρώσεις 
κανονικού πάχους 3 - 4 εκατοστών. 

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης, είναι 
ασφαλτόμιγμα παραγόμενο και διαστρωνόμενο εν θερμώ, αυστηρά ελεγμένης συνθέσεως, από 
καθαρή ή τροποποιημένη με βελτιωτικά άσφαλτο και σκληρά αδρανή υλικά. Με τη μέθοδο αυτή, 
λόγω της υψηλής μηχανικής αντοχής του ασφαλτικού σκυροδέματος, εξασφαλίζεται αφενός μεν 
η ενίσχυση του οδοστρώματος (όταν γίνεται σε πάχη μεγαλύτερα των 4 cm) και αφετέρου η 
επίτευξη εξαιρετικών επιφανειακών χαρακτηριστικών ομαλότητας, ομοιομορφίας, αντίστασης σε 
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ολίσθηση και επιφανειακής υφής. Εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές σε οδούς με σημαντική 
κυκλοφορία και για την αποκατάσταση – συντήρηση παλαιών οδοστρωμάτων. Σε περίπτωση 
εφαρμογής λεπτών στρώσεων σε παλαιά οδοστρώματα, θα πρέπει προηγουμένως να ελέγχεται 
η επάρκεια της φέρουσας ικανότητας του υποκείμενου οδοστρώματος, η ομαλότητα της επιφά-
νειας και να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική συγκόλληση της τελικής στρώσης. Μία αποτελεσμα-
τική προετοιμασία, για τις συνήθεις περιπτώσεις φθορών, είναι το φρεζάρισμα εν ψυχρώ και στη 
συνέχεια μια ισχυρή συγκολλητική επάλειψη με κατιονικό γαλάκτωμα. 

Εκτός από στρώση κυκλοφορίας, ο Τύπος 1 μπορεί εφαρμοζόμενος σε μεγαλύτερα πάχη, να 
χρησιμοποιηθεί ως δομική στρώση του οδοστρώματος (βάση συνδετική ή ισοπεδωτική). Μπο-
ρεί επίσης, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου τύπου σκληρής ασφάλτου (πχ. 10 – 20), να εφαρ-
μοσθεί ως ασφαλτικό σκυρόδεμα υψηλού μέτρου δυσκαμψίας (AFNOR NFP 98 – 141) σε 
ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης οδοστρωμάτων. 

4.1.3 Κριτήρια επιλογής τύπου και πάχους κατασκευαζόμενων στρώσεων 

Τα ασφαλτομίγματα της ασφαλτικής, αντιολισθηρής στρώσης τα διακρίνουμε σε δύο τύπους: 

ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα πυκνής σύνθεσης - ημιτραχείας υφής, με ονομαστικό μέγεθος 
αδρανών 12,5 mm ή 9,5 mm. 

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, που ενδιαφέρει, πέραν από την εξασφάλιση της αντιολισθηρότη-
τας, η ενίσχυση και η στεγανότητα του οδοστρώματος. Η επίτευξη επαρκούς μακροϋφής εξαρ-
τάται από τη μελέτη συνθέσεως ενώ η διατήρησή της χρονικά από τις χαρακτηριστικές μηχανι-
κές ιδιότητες των αδρανών (αντοχή σε απότριψη). 

ΤΥΠΟΣ 2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα ανοιχτής σύνθεσης - τραχείας υφής, με ονομαστικό μέγεθος 
αδρανών 12,5 mm ή 9,5 mm. 

Με τον τύπο αυτό, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη μακροϋφή, με αποτέλεσμα την καλύτερη διατήρη-
ση της αντίστασης σε ολίσθηση και στις υψηλές ταχύτητες. Λόγω αυξημένου ποσοστού κενών, 
η διάρκεια ζωής του ασφαλτοτάπητα είναι σχετικά μικρότερη, σε σύγκριση με τον τύπο1. 

Τα χρησιμοποιούμενα κανονικά πάχη, που συνιστώνται για τους δύο τύπους ασφαλτομίγματος, 
είναι τα ακόλουθα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Τύπος ασφαλτομίγματος Κανονικό πάχος στρώσης για εφαρμογή 

Τύποι 1και 2 με ονομαστικό 
μέγεθος μέγιστου κόκκου: 12,5 mm 

3 - 4 cm 

Τύποι 1και 2 με ονομαστικό 
μέγεθος μέγιστου κόκκου: 9,5 mm 

2,5 - 3,5 cm 

4.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

4.2.1 Αδρανή Υλικά 

Τα αδρανή υλικά διακρίνονται σε φυσικά και τεχνητά. Φυσικά λέγονται τα αδρανή που προέρ-
χονται από θραύση πετρώματος ή φυσικών αποθέσεων (ποταμών, χειμάρρων ή ορυχείων). 
Τεχνητά ορυκτής προέλευσης λέγονται τα αδρανή που προέρχονται από θραύση παραπροϊό-
ντων βιομηχανιών (πχ σκωρίες μεταλλουργίας) ή από θερμική επεξεργασία ορυκτών (πχ πε-
φρυγμένος βωξίτης). 

Αναλόγως του μεγέθους διακρίνονται σε : 

Χονδρόκοκκα: συγκρατούμενα στο κόσκινο Νο 8 (2,36 mm). 

Λεπτόκοκκα: διερχόμενα από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούμενα στο κόσκινο Νο 200 (75 μ) . 

Παιπάλη ή φίλλερ: διερχόμενα από το κόσκινο Νο 200. 
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4.2.1.1 Χονδρόκοκκο υλικό. 

Επειδή στο ασφαλτικό σκυρόδεμα η αντιολισθηρότητα εξασφαλίζεται κυρίως από το χονδρό-
κοκκο κλάσμα των αδρανών, θα πρέπει αυτό να αποτελείται κατά 100% από θραύση φυσικού ή 
τεχνητού αδρανούς υλικού με τα προδιαγραφόμενα μηχανικά χαρακτηριστικά, να έχει μεγάλη 
καθαρότητα χωρίς επικάλυψη αργίλου ή φίλλερ και να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς 
προσμίξεις (βώλους αργίλου, οργανικά ή άλλα μαλακά εύθρυπτα υλικά). 

Στην περίπτωση που το χονδρόκοκκο κλάσμα προέρχεται από φυσικές αποθέσεις ποταμών ή 
χειμάρρων, οι προς θραύση κροκάλες θα πρέπει να συγκρατούνται σε κόσκινο με άνοιγμα οπής 
τριπλάσιο του ονομαστικού μεγέθους των κόκκων και το 80% τουλάχιστον των κόκκων που 
συγκρατούνται στο κόσκινο Νο 4, να έχει μια τουλάχιστον θραυσιγενή επιφάνεια. 

4.2.1.1.1 Σχήμα κόκκων 

Οι κόκκοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδούς μορφής. Ο έλεγχος του σχήματός τους 
θα γίνεται με τη μέθοδο BS 812 (παράγρ. 105.1) με προσδιορισμό, για το συγκρατούμενο στο 
κόσκινο 6,3 mm (1/4’’) υλικό, του δείκτη πλακοειδούς (Flakiness Index), ο οποίος δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από 30%. 

4.2.1.1.2 Μηχανικές ιδιότητες 

Οι απαιτήσεις για τις χαρακτηριστικές μηχανικές ιδιότητες του χονδρόκοκκου αδρανούς υλικού 
δίνονται σε συνάρτηση με τον προβλεπόμενο κυκλοφοριακό φόρτο, ο οποίος καθορίζεται είτε με 
τη μελέτη πάχους του οδοστρώματος, όταν πρόκειται για νέες κατασκευές, είτε από τις υφιστά-
μενες συνθήκες κυκλοφορίας, όταν πρόκειται για συντήρηση παλαιών οδοστρωμάτων. 

Τα όρια «ημερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου ανά λωρίδα», που δίνονται στους παρακάτω 
πίνακες, αναφέρονται σε συνήθεις συνθέσεις κυκλοφορίας (μέχρι 15% φορτηγά με ωφέλιμο 
φορτίο πάνω από 5 tn). Σε δρόμους με ειδική σύνθεση κυκλοφορίας απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη 
για την κατάταξη της κατηγορίας κυκλοφορίας. 

4.2.1.1.3 Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished Stone Value) κατά BS 812 

Ελάχιστες τιμές Δείκτη αντίστασης σε στίλβωση, (PSV) σε σχέση με την επικινδυνότητα της 
θέσης και την κυκλοφορία: 

 Κυκλοφορία Μέση Βαριά Πολύ βαριά 

Κατηγορία 
θέσης 

Ημερήσιος κυκλοφοριακός 
φόρτος ανά λωρίδα 

500 – 3000 3000 – 8000 
Πάνω από 

8000 

Α Επικίνδυνες θέσεις 50 54 62 

Β Συνήθεις θέσεις 44 50 56 

Οι θέσεις χαρακτηρίζονται σε κατηγορίες κινδύνου ως εξής : 

Α. Επικίνδυνες θέσεις : 

- προσεγγίσεις σε σηματοδότες 

- κυκλικοί κόμβοι και προσεγγίσεις σε κόμβους 

- καμπύλες σε οριζοντιογραφία με ακτίνα μικρότερη από 150 m ή ακτίνα μεγαλύτερη από 150 
m και μέχρι 300 m, αν συνδυάζεται με κυρτή κατακόρυφη καμπύλη με ακτίνα μέχρι 800 m, 
σε δρόμους με όριο ταχύτητας από 65 km/h. 

- τμήματα με κλίση πάνω από 5% και μήκος πάνω από 100 m. 

- είσοδοι - έξοδοι αυτοκινητοδρόμου. 

Β. Συνήθεις θέσεις : 
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Τμήματα ευθύγραμμα ή με ακτίνα καμπυλότητας μεγαλύτερη από 150 m με κλίσεις όχι μεγαλύ-
τερες από 5% σε : 

- αυτοκινητοδρόμους 

- κεντρικές αστικές αρτηρίες και κύριους υπεραστικούς δρόμους 

- άλλους δρόμους με κυκλοφορία μέση, βαριά ή πολύ βαριά. 

4.2.1.1.4 Δείκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value) κατά BS 812 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV), σε σχέση με την 
κυκλοφορία είναι: 

Κυκλοφορία Μέση Βαριά Πολύ βαριά 

Ημερήσιος κυκλοφοριακός 
φόρτος ανά λωρίδα 

500 – 3000 3000 – 8000 Πάνω από 8000 

Max. AAV 10 8 6 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ειδικά για τον Τύπο 1, με στόχο την εξασφάλιση μικρότερου ρυθμού μείωσης της 
μακροϋφής από την κυκλοφορία, μπορεί να απαιτηθούν αυστηρότερα όρια για το 
ΑΑV. 

4.2.1.1.5 Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles κατά ASTM C 131 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό φθοράς κατά τη μέθοδο Los Angeles κατά ASTM C 131 σε 
σχέση με την κυκλοφορία είναι: 

Κυκλοφορία Μέση Βαριά Πολύ βαριά 

Ημερήσιος κυκλοφοριακός 
φόρτος ανά λωρίδα 

500 – 3000 3000 – 8000 Πάνω από 8000 

Μέγιστο ποσοστό φθοράς 
κατά Los Angeles 

26% 24% 22% 

Οι απαιτήσεις ως προς τις μηχανικές ιδιότητες PSV, AAV και LA είναι οι ελάχιστες απαιτητές και 
αν από τεχνοοικονομική άποψη είναι διαθέσιμα υλικά με καλύτερες ιδιότητες, η Υπηρεσία μπο-
ρεί να προδιαγράψει στους συμβατικούς όρους αυστηρότερα όρια επιδιώκοντας διατήρηση για 
μεγαλύτερο χρόνο των επιφανειακών χαρακτηριστικών του οδοστρώματος. 

4.2.1.2 Λεπτόκοκκο υλικό 

Το λεπτόκοκκο κλάσμα (διερχόμενο από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούμενο στο κόσκινο Νο 
200) πρέπει να αποτελείται από κόκκους γωνιώδεις, θραυσιγενείς και απαλλαγμένους από 
άργιλο ή άλλες επιβλαβείς προσμίξεις. Στις περιπτώσεις βαριάς κυκλοφορίας είναι προτιμότερο 
το λεπτόκοκκο υλικό να είναι της ίδιας προέλευσης με το χονδρόκοκκο. 

Αν για ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ η Υπηρεσία αποφασίσει να χρησιμοποιηθεί λεπτόκοκκο υλικό 
άλλης συστάσεως, αυτό μπορεί να είναι ασβεστολιθικό, αλλά διερχόμενο από το κόσκινο Νο 10 
και συγκρατούμενο στο κόσκινο Νο 200 και με κόκκους ιδιαίτερα ανθεκτικούς, που έχουν 
προέλθει από θραύση μητρικού υλικού με μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό φθοράς κατά Los 
Angeles (ASTM C – 131) L.A< 26%. 

Στην τελευταία περίπτωση προβλέπεται αντίστοιχη μείωση της συμβατικής αποζημίωσης του 
Αναδόχου για την εν λόγω εργασία, λόγω της διαφοράς στην τιμή προμήθειας και μεταφοράς 
των δύο διαφορετικών υλικών (λεπτόκοκκο από σκληρό μητρικό πέτρωμα ως προς αντίστοιχο 
ασβεστολιθικό υλικό). 
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4.2.1.3 Παιπάλη ( ή ορυκτό φίλλερ) 

Η αναφερόμενη εδώ παιπάλη (υλικό διερχόμενο από το κόσκινο Νο 200) είναι το λεπτό υλικό 
που προστίθεται σε περίπτωση έλλειψης σαν ξεχωριστό συστατικό στο ασφαλτόμιγμα για να 
συμπληρώσει την κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών. 

Μπορεί να είναι λιθοσύντριμμα ορυκτής ή άλλης προέλευσης (σκόνη από σκωρίες), υδράσβε-
στος, τσιμέντο, ιπτάμενη τέφρα ή άλλη κατάλληλη ορυκτή ύλη, η οποία κατά το χρόνο της 
χρησιμοποίησης θα πρέπει να είναι αρκετά ξηρή, για να ρέει ελεύθερα και να μη δημιουργεί 
συσσωματώματα: 

Κοκκομετρική διαβάθμιση παιπάλης 

Κόσκινο τετράγ. οπής (ASTM) Διερχόμενο % 

600 μ (Νο 30) 100 

300 μ (Νο 50) 90 – 100 

75 μ (Νο 200) 70 – 100 

Η παιπάλη δεν πρέπει να περιέχει άργιλο ή άλλη οργανική ύλη και να μην έχει πλαστικότητα 
(εκτός αν πρόκειται για τσιμέντο ή υδράσβεστο). 

4.2.2 Ασφαλτικό συνδετικό 

Ως ασφαλτικό συνδετικό για το ασφαλτικό σκυρόδεμα Τύπου 1 χρησιμοποιείται κατά κανόνα 
καθαρή άσφαλτος. Για ειδικές χρήσεις (πχ. επιστρώσεις γεφυρών) και σε ειδικές κυκλοφοριακές 
συνθήκες (πχ. καναλιζαρισμένη κυκλοφορία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί τροποποιημένη άσφαλ-
τος όταν απαιτούνται αυξημένα μηχανικά χαρακτηριστικά (αυξημένη αντοχή σε τροχαυλάκωση). 

Για τα ασφαλτομίγματα ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθμισης, Τύπου 2, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζο-
νται σε μικρά πάχη (<3 εκ) και σε βαριές κυκλοφοριακές συνθήκες συνιστάται, σύμφωνα και με 
τη διεθνή πρακτική, η χρήση τροποποιημένης με πολυμερή ασφάλτου. Στις λοιπές περιπτώσεις 
στρώσεων κανονικού πάχους (3–4cm) και όχι ιδιαίτερα βαριές κυκλοφοριακές συνθήκες δεν 
απαιτείται, για τον Τύπο 2, χρήση τροποποιημένης με πολυμερή ή άλλου τύπου τροποποιητικά 
πρόσμικτα ασφάλτου.  

4.2.2.1 Καθαρή άσφαλτος 

Οι απαιτήσεις για τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της ασφάλτου καθορίζονται στην Π.Τ.Π. - Α 200, 
όπως τροποποιήθηκε μετά την καθιέρωση του τύπου 50 / 70 αντί του τύπου 40 / 50 (Απόφαση 
Α.Χ.Σ. 357 / 95). 

Ο τύπος της ασφάλτου θα καθορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα με τις κλιματολογικές συν-
θήκες της περιοχής του έργου, τον τύπο της κατασκευαζόμενης στρώσης και τα χαρακτηριστικά 
και το μέγεθος της κυκλοφορίας. 

Οι συνιστώμενοι τύποι, ανάλογα με το υψόμετρο της περιοχής του έργου, είναι οι εξής : 

Υψόμετρο Τύπος ασφάλτου 

Η < 500 μέτρα 50/70 

500< Η < 1000 μέτρα 50/70 ή 70/100 (ή 80/100)* 

Η > 1000 μέτρα 70/100 (ή 80/100) 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η χρήση του τύπου 70/100 επιτρέπεται, όταν η κατασκευή γίνει στους χειμερι-
νούς μήνες και όταν ο προβλεπόμενος κυκλοφοριακός φόρτος δεν είναι υψη-
λός. 
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4.2.2.2 Βελτιωτικό Προσφύσεως (αντιϋδρόφιλο) 

Η προσθήκη βελτιωτικού προσφύσεως στην άσφαλτο θα γίνεται στις περιπτώσεις χρησιμο-
ποιήσεως αδρανών υλικών, που παρουσιάζουν υδροφιλία ή σε ειδικές περιπτώσεις, που θα 
καθορίζει η Υπηρεσία. 

Ο τύπος και το ακριβές ποσοστό του αντιϋδροφίλου θα καθορίζεται από το Εργαστήριο με τη 
δοκιμή εμβαπτισμού – θλίψης.  

4.3 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Η εργαστηριακή μελέτη του καθοριζόμενου από τα συμβατικά τεύχη τύπου ασφαλτομίγματος, 
για τον προσδιορισμό των βέλτιστων αναλογιών συνθέσεως (κατά βάρος) των υλικών: ασφαλτι-
κού συνδετικού, βελτιωτικού πρόσφυσης, αδρανών υλικών και πρόσθετης παιπάλης, θα γίνεται 
κατά την μεθοδολογία MARSHALL, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο MS – 2 του ASPHALT 
INSTITUTE, με βάση τα κριτήρια του Πίνακα 2 και τις απαιτήσεις για την επιφανειακή υφή. 

4.3.1 Σύνθεση αδρανών υλικών 

Ο αρχικός (ογκομετρικός) προσδιορισμός των αναλογιών συνθέσεως των αδρανών υλικών, 
ώστε να προκύψει συνολικό μίγμα εντός των επιθυμητών ορίων του Πίνακα 1, μπορεί να γίνει 
με σύνθεση δυο ή περισσοτέρων κλασμάτων χονδρόκοκκου, λεπτοκόκκου και, αν απαιτείται, 
πρόσθετης παιπάλης.  

Τα συνιστώμενα κλάσματα για την ευκολότερη επίτευξη της επιδιωκόμενης κοκκομετρικής 
σύνθεσης είναι τα εξής : 

ΤΥΠΟΣ 1 και 2:  0 – 2,36, 0 – 4,75, 4,75 – 6,3, 6,3 – 9,5 ή 6,3 – 12,5.  

ΤΥΠΟΣ 2:(Ασυνεχής διαβάθμιση): 0 – 2,36, 4,75 – 6,3, 6,3 – 9,5 ή 6,3 – 12,5. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

1. Η βέλτιστη αναλογία σύνθεσης των αδρανών που προκύπτει αρχικά πρέπει να θεωρηθεί ότι 
είναι αναλογία κατ’ όγκον. Εάν τα ειδικά βάρη των αδρανών διαφέρουν σημαντικά (> 20%), 
η αναλογία αυτή μπορεί να δοθεί και ως αναλογία κατά βάρος. Εάν όμως υπάρχει σημαντι-
κή διαφορά (πχ. σμύριδα ή σκωρία ως χονδρόκοκκο με ασβεστολιθικό ως λεπτόκοκκο) θα 
πρέπει να γίνει αναγωγή της αναλογίας κατ’ όγκον σε αναλογία κατά βάρος για την παρα-
γωγή του ασφαλτομίγματος.  

2. Για τον τύπο 1 το ποσοστό το διερχόμενο από το κόσκινο Νο 8 (2,36 mm), που διαχωρίζει 
χονδρόκοκκο από λεπτόκοκκο αδρανές, είναι αυτό που ρυθμίζει την επίτευξη της επιδιωκό-
μενης επιφανειακής υφής. Μίγματα με κοκκομετρική καμπύλη στο πάνω όριο, δίνουν επι-
φάνεια με σχετικά λεπτή υφή, ενώ μίγματα στο κάτω όριο δίνουν επιφάνεια περισσότερο 
αδρή. 

3. Για τον τύπο 2 ισχύουν επίσης τα ίδια, ως προς το πάνω ή το κάτω όριο των κοκκομετρικών 
ορίων του πίνακα. Επιπλέον τα επίπεδα επιφανειακής υφής μπορεί να αυξηθούν εάν εφαρ-
μοσθεί ασυνεχής κοκκομετρική διαβάθμιση, δηλαδή απουσία ή περιορισμός του κλάσματος 
από 2,36 – 4,75 mm, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8% κατά 
βάρος στο συνολικό μίγμα των αδρανών υλικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κοκκομετρική σύνθεση συνολικού μίγματος αδρανών υλικών. 

Μέγεθος 
κοσκίνου 

τετραγωνικής 
οπής (ASTM). 

Τύπος 1 
Συνεχούς διαβάθμισης 

Ημιτραχείας υφής. 
Τύπος 2 Ανοιχτής ή ασυνεχούς 

διαβάθμισης 

Ονομαστικό μέγεθος 

12,5 mm 9,5 mm 12,5 mm 9,5 mm 

Ποσό συνολικά διερχόμενο από κάθε κόσκινο 
σε ποσοστό (%) κατά βάρος. 

15,9 mm (5/8 in) 100 - 100 - 

12,5 mm (1/2 in) 88 – 100 100 85-100 100 

9,5 mm (3/8 in) 70-85 88-100 65-90 75-100 

6,3 mm (1/4 in) 52 – 68 65-80 40-64 50-74 

4,75 mm (No 4) 40-55 50-65 20-40 24-42 

2,36 mm (No 8) 28-42 32-45 18-35 20-40 

1,18 mm (No 
16) 

- - 15-30 16-34 

0,30 mm (No 
50) 

12-22 14-23 10-20 10-22 

0,07 mm 
(no200) 

4-10 4-10 5-8 5-8 

Πάχος στρώσης 
mm Όρια 

εφαρμογής  
3 – 4 2,5 – 3,5 3 - 4 2,5 – 3,5 

4.3.2 Έλεγχος καθαρότητας συνολικού μίγματος αδρανών 

Επί του μίγματος των αδρανών υλικών πριν από την προσθήκη της ασφάλτου και του πρόσθε-
της παιπάλης, θα γίνεται προσδιορισμός του ισοδύναμου άμμου, σύμφωνα με την πρότυπη 
μέθοδο AASHTO T 176. 

Το ισοδύναμο άμμου (S.E.) πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 55. 

4.3.3 Ποσοστό Ασφάλτου – Χαρακτηριστικά κατά Marshall 

Μετά τον καθορισμό των αναλογιών των αδρανών για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρι-
κής διαβάθμισης, ακολουθεί ο προσδιορισμός του βέλτιστου ποσοστού ασφάλτου με τη μέθοδο 
Marshall. Τα χαρακτηριστικά κατά Marshall, τα κενά, καθώς και τα κριτήρια για τον έλεγχο της 
υδροφιλίας με τη δοκιμή εμβάπτισης – θλίψης, δίδονται στον Πίνακα 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Χαρακτηριστικά μιγμάτων 

Χαρακτηριστικά Τύπος 1 Τύπος 2 

Συμπύκνωση, αριθμός 
κτύπων σε κάθε πλευρά του 

δοκιμίου 
75 50 

Ευστάθεια στους 60°C 
Ν. (Newton) 

8000 7000 

Παραμόρφωση δοκιμίων, 
(mm). 

2 – 4 3 – 5 

Κενά αέρος % 
συμπυκνωμένου 
ασφαλτομίγματος 

4 – 6 8 – 12 

Ελάχιστος λόγος αντοχών 
στη δοκιμή εμβάπτισης – 

θλίψης. 
0,8 0,7 

Όρια ποσοστού (%) 
ασφάλτου για τη μελέτη και 

αδρανή με ε. β. 2,65. 
5 – 6 4,5 – 5,5 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε περιπτώσεις αδρανών υλικών με μεγάλη απορροφητικότητα (>1% κατά ASTM 
C127), ο προσδιορισμός των κενών του συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 3203. 

Το ίδιο απαιτείται για τη μελέτη σύνθεσης και τον ποιοτικό έλεγχο κατά την διάστρωση μιγμάτων 
με αδρανή των οποίων τα ειδικά βάρη διαφέρουν σημαντικά (>20%). 

4.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

4.4.1 Παραγωγή του ασφαλτομίγματος 

Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα συνήθη ασφαλτομίγματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής ASTM B 995 – 95 b.  

Επειδή η ψύξη των ασφαλτομιγμάτων που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος (3-4 cm) είναι ταχεία, 
οι θερμοκρασίες παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες, από τις αντίστοιχες των ασφαλτομιγμά-
των συνήθους πάχους. Οι συνιστώμενες θερμοκρασίες ανάμιξης ( θερμοκρασία στην έξοδο του 
αναμικτήρα ), δίδονται στον Πίνακα 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Θερμοκρασία ανάμιξης 

Τύπος ασφάλτου Θερμοκρασία ανάμιξης 

50 – 70 140 – 168° C 

70 – 100 140 – 163° C 

Επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερμοκρασιών και κυρίως κατά την ανάμιξη, λόγω του 
κινδύνου αλλοίωσης της ασφάλτου. Κατά τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος, πρέπει να λαμβά-
νονται τα κατάλληλα μέτρα, για την ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών, ώστε κατά τη 
διάστρωση να τηρούνται οι ελάχιστες θερμοκρασίες που αναφέρονται παρακάτω. Γι αυτό, 
επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς ασφαλτομίγματος. 

Η όλη διαδικασία παραγωγής, μεταφοράς και διάστρωσης του ασφαλτομίγματος θα πρέπει, 
τουλάχιστον στα έργα μεγάλης κλίμακας να επιζητείται να είναι πιστοποιημένη κατά ISO – 9002 
από τον ΕΛΟΤ ή άλλο αρμόδιο φορέα πιστοποίησης. 
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4.4.2 Συγκολλητική Επάλειψη 

Λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη με 
μικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν τελικά 300 gr/m² ασφαλτικού 
συνδετικού), για την αποφυγή δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επι-
φάνεια έδρασης του. 

Αποβλέποντας στην επιτυχία μιας ομοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διά-
χυση πρέπει να πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό γαλά-
κτωμα, με περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο. (Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο πχ. 60% 
αραιώνεται προσεκτικά, με προσθήκη υδατικής φάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το εργο-
στάσιο παραγωγής του γαλακτώματος – για λήψη γαλακτώματος που να δίνει υπόλειμμα α-
σφαλτικού 30%). 

4.4.3 Διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος 

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες διάστρωσης εξαρτώνται από τον τύπο του ασφαλτομίγματος και της 
ασφάλτου, το πάχος της στρώσης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και θα καθορίζονται 
από την Υπηρεσία. Τα συνήθη όρια θερμοκρασιών δίδονται στον Πίνακα 4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Θερμοκρασία διάστρωσης 

Τύπος ασφάλτου Θερμοκρασία ανάμιξης 

50 – 70 125 – 140° C 

70 – 100 120 – 135° C 

4.4.3.1 Καιρικοί περιορισμοί 

Σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέμου και χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος (κάτω των 
10° C), οι εργασίες θα διακόπτονται. Ειδικά στις περιπτώσεις λεπτών στρώσεων (2,5 – 3 cm), 
θα πρέπει να επιδιώκονται ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και πάντως η θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος να είναι άνω των 15° C. 

4.4.4 Συμπύκνωση 

Για την συμπύκνωση των ταπήτων τύπου 1 ισχύουν τα αναφερόμενα στην Π.Τ.Π. - Α265 (πα-
ράγρ. 4.10) καθώς και στο Κεφ. 7 του Εγχειριδίου MS – 8 “THE ASPHALT HANDBOOK” του 
ASPHALT INSTITUTE.  

Για τους τάπητες τύπου 2, ανοιχτής ή ασυνεχούς διαβάθμισης απαιτείται ελαφρότερη κυλίν-
δρωση με οδοστρωτήρα 10 – 12 τόνων, με λείους κυλίνδρους. Συνήθως αρκούν 2 – 3 διελεύ-
σεις, αλλά ο αριθμός διελεύσεων καθώς και το είδος και η ταχύτητα των οδοστρωτήρων, θα 
προσδιοριστεί επακριβώς κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος. 

Η υπερβολική συμπύκνωση ή συμπύκνωση όταν το ασφαλτόμιγμα έχει ψυχθεί, θα οδηγήσει σε 
θραύση των αδρανών. 

4.5 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

4.5.1 Έλεγχοι υλικών & κατασκευής 

Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται και για τα συνήθη ασφαλτομίγματα (Π.Τ.Π. - Α265, 
παράγρ. 6 & 7). Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών, από 
τα οποία κυρίως εξαρτάται η αντιολισθηρότητα της στρώσης. 
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Οι εκτελούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι οι εξής : 

α. Ασφαλτικό συνδετικό. 

Για την καθαρή άσφαλτο ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Π.Τ.Π. - Α200, σε συνδυασμό με την 
Απόφαση ΑΧΣ 357 / 95.  

Για την τροποποιημένη με πολυμερή άσφαλτο, μέχρι τη σύνταξη Ελληνικού Προτύπου, θα 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές ASTM D 5840 – 95, D5841 – 95 & D 5892 
– 96

 
α. 

β. Αδρανή υλικά. 

-  Δείκτης πλακοειδούς (Flakiness Index) BS 812 Part 105.1 : 1989 

-  Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV) BS 812 Part 114 : 1989 

-  Δείκτης φθοράς σε απότριψη (AAV) BS 812 Part 113 : 1990 

-  Φθορά σε τριβή και κρούση (Los Angeles) ASTM C 131 : 96 

γ. Ασφαλτόμιγμα. 

Κενά αέρος στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα ASTM D 3203 – 94 και ASTM D 1188 – 96. 

δ. Τελική επιφάνεια. 

Επιφανειακή υφή (μέθοδος κηλίδας της άμμου) ASTM E 965 – 96. 

4.5.2 Έλεγχος εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος 

Ο έλεγχος καλής λειτουργίας της κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και της ομοιομορφίας του 
παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος, θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα 
συνήθη ασφαλτομίγματα (παράγρ. 7 της Π.Τ.Π. - Α265), σε συνδυασμό με την προδιαγραφή 
ASTM D 995 – 95b. 

Ο έλεγχος της ομοιομορφίας του παραγόμενου ασφαλτομίγματος και της εφαρμογής της μελέ-
της συνθέσεως, θα γίνεται με εξέταση τριών τουλάχιστον δειγμάτων, με βάση το μέσο όρο τους. 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις (μέσος όρος δειγμάτων) των ποσοστών κοκκομετρικής 
διαβάθμισης των αδρανών και του ποσοστού ασφάλτου, δίδονται στον Πίνακα 5. Επιπλέον, 
κανενός μεμονωμένου δείγματος οι αποκλίσεις δεν θα υπερβαίνουν τα όρια αυτά, επαυξημένα 
κατά 20%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Αποκλίσεις κοκκομετρικής διαβάθμισης 

Μέγεθος κόσκινου Ανοχή επί των ποσοστών διερχομένων % 

12,50 mm (1/2 in) και άνω ± 8 

9,50 mm (3/8 in) ± 7 

4,75 mm (Ν 4) ± 7 

2,36 mm (Ν 8) ± 6 

1,18 mm (Ν 16) ± 6 

0,60 mm (Ν 30) ± 5 

0,30 mm (Ν 50) ± 5 

0,075 mm (Ν 200) ± 3 
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Παρατήρηση: Αν με την εφαρμογή των παραπάνω ανοχών προκύψει καμπύλη εκτός των 
επιτρεπομένων ορίων του Πίνακα 2, αυτό δεν θα αποτελέσει λόγο απόρριψης 
του υλικού. 

4.5.3 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση 

Μετά την τελική συμπύκνωση, ακολουθούν οι παρακάτω έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης, για 
να διαπιστωθεί, κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαμβάνει η σύμβαση του 
έργου : 

α. Στάθμη. 

Η τελική επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνεται στην «ερυθρά» της μελέτης (σε συνδυασμό με την 
προβλεπόμενη επίκλιση), με αποκλίσεις όχι μεγαλύτερες των ± 5 mm. 

β. Ομαλότητα. 

Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυματισμοί ή άλλες τοπικές ανωμαλίες, δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 5 mm. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται με 4μετρο πήχη. 

Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η μέτρηση 
θα πραγματοποιείται με 3μετρο πήχη.  

Ο έλεγχος της κατά μήκος ομαλότητας στο συνολικό μήκος του έργου και για όλες τις λωρίδες 
κυκλοφορίας, θα γίνεται με το ομαλόμετρο τύπου Bump Integrator ή άλλη διεθνώς αποδεκτή 
μέθοδο μέτρησης ομαλότητας, με προσδιορισμό του «δείκτη ανωμαλιών» ανά 100 m. 

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος δείκτης ανωμαλιών, για τη στρώση κυκλοφορίας είναι 130 cm/km, 
ενώ ο αντίστοιχος δείκτης IRI δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή 1,25. 

γ. Πάχος στρώσης. 

Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται με λήψη καρώτων, σε πυκνότητα τρία (3) τουλάχιστον ανά 
4000 m². Ο αριθμητικός μέσος όλων των μετρήσεων πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 
πάχος που καθορίζει η σύμβαση του έργου. Καμία μεμονωμένη μέτρηση δεν πρέπει να υπολεί-
πεται του προδιαγραφόμενου πάχους περισσότερο από 10%, εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η 
Υπηρεσία (πχ. Επιστρώσεις σε παλαιό ασφαλτικό υπόστρωμα). 

δ. Βαθμός συμπύκνωσης. 

Ο έλεγχος της συμπύκνωσης γίνεται με σύγκριση της πυκνότητας του τάπητα, στο έργο (στα 
δοκίμια που κόπηκαν για τον έλεγχο του πάχους), με την εργαστηριακή πυκνότητα κατά 
Marshall, που αντιστοιχεί σε κάθε παρτίδα παραγωγής ή, συνήθως, σε κάθε ημερήσια παραγω-
γή. 

Η εργαστηριακή πυκνότητα προσδιορίζεται με συμπύκνωση κατά Marshall (ASTM D 1559 – 89) 
των ληφθέντων κατά τη διάστρωση δειγμάτων ασφαλτομίγματος και υπολογισμό της μέσης 
πυκνότητας κατά ASTM D 1188 – 96, με τον περιορισμό τήρησης της θερμοκρασίας διάστρω-
σης (ει δυνατόν χωρίς ψύξη και αναθέρμανση του μίγματος) και εφαρμογή του αριθμού κτύπων 
που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη συνθέσεως του ασφαλτομίγματος. 

Η μέση τιμή του βαθμού συμπύκνωσης, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 97% και καμιά 
μεμονωμένη τιμή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 95%.  

100×
τηταόυκνΠ.ργαστΕ

πηταάΤτηταόυκνΠ
=κνωσηςύςσυμπόαθμΒ  

ε. Επιφανειακή υφή 

Το μέσο βάθος υφής θα ελέγχεται με τη μέθοδο της κηλίδας της άμμου κατά ASTM E 965 – 96 ή 
με άλλη εγκεκριμένη μέθοδο, το αργότερο 7 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και 
πριν η οδός δοθεί στην κυκλοφορία., ο έλεγχος θα γίνεται σε σημεία απέχοντα τουλάχιστον 50 
m μεταξύ τους και για τις ακραίες λωρίδες 50 cm από το άκρο του καταστρώματος της οδού. 
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Το ελάχιστο μέσο βάθος υφής για κάθε τύπο δίδεται στον Πίνακα 6. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Ονομαστικό μέγεθος 
Τύπος 1 Τύπος 2 

12,5 mm. 9,5 mm 12,5 mm 9,5 mm 

Ελάχιστο βάθος 
επιφανειακής υφής 

0,7 mm 0,6 mm 1,0 mm 0,9 mm 

4.5.4 Θερμοκρασία ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης 

Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερμοκρασία του μίγματος. Η θερμο-
κρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130°C. 

4.5.5 Δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασμένης ασφαλτικής στρώσης 

Κάθε 6000 m² από την κατασκευαζόμενη ασφαλτική στρώση θα αποκόπτονται από τυχαίες 
θέσεις 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

α. το πάχος στρώσης 

β. το φαινόμενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 

γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 

4.5.6 Ποσοστό ασφάλτου 

Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. 4.3.5.5) κατά τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να ελαττώσει τις δοκιμές προσδιορισμού του ποσοστού 
ασφάλτου εφόσον τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητική ομοιομορφία. 

4.5.7 Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου 

Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να προσ-
διορίζονται και με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
για την μέτρηση ασφαλτικών παχών όργανα. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ, με μόνη διαφορά ότι στο ασφαλ-
τόμιγμα θα γίνει χρήση χημικών πολυμερών κατόπιν εγκεκριμένης ειδικής μελέτης σύνθεσης, 
ενώ η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τον τύπο της ασφαλτικής στρώσης κα-
θώς και τον τύπο του τροποποιητικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

2. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση αντιπρο-
σωπευτικά δείγματα από όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στη μελέτη σύνθε-
σης και κατόπιν στην κατασκευή, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει και αποθηκεύσει το σύνολο, ή τουλάχιστον το 
μεγαλύτερο μέρος των αδρανών, που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στο έργο. 

5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Οι υπόψη οδηγίες αφορούν στην κατασκευή της ειδικού τύπου αντιολισθηράς στρώσης συμπυ-
κνωμένου πάχους 4 cm, με εφαρμογή χημικών πολυμερών προσθέτων σε ασφαλτομίγματα, με 
βάσεις οδοστρωσίας από εύκαμπτα οδοστρώματα, με εφαρμογή χημικών πολυμερών προσθέ-
των σε ασφαλτομίγματα. 

5.1.1 Αναλογίες των υλικών κατασκευής  

Για τον αντιολισθηρό τάπητα κυκλοφορίας πάχους 4 cm, οι αναλογίες των αδρανών υλικών 
κατασκευής του ασφαλτομίγματος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του άρθρου ΣΤ-4 

Το βέλτιστο ποσοστό του χημικού προσθέτου στην άσφαλτο βρίσκεται συνήθως μεταξύ των 
ορίων 3,5 % έως 5,5 % κ. β. τροποποιημένου ασφαλτικού συνδετικού. Δηλαδή, κατά την ανάμι-
ξη χρησιμοποιείται 3,5 % χημικό πρόσθετο και 96,5 % συμβατική άσφαλτος, αντίστοιχα 5,5 % 
χημικό πρόσθετο και 94,5 % συμβατική άσφαλτος. 

Οι ακριβείς αναλογίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (αδρανή, άσφαλτος, χημικό πρό-
σθετο), καθορίζονται από τη μελέτη σύνθεσης. Σε αυτή ελέγχονται 2 – 3 διαφορετικά ποσοστά 
χημικού προσθέτου στην άσφαλτο. 

5.1.2 Μηχανικές ιδιότητες των αδρανών 

Οι απαιτήσεις για τις μηχανικές ιδιότητες των αδρανών αφορούν κυρίως στα παρακάτω: 

- Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished Stone Value), σύμφωνα με τη δοκιμή BS 
812. 

- Δείκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value), σύμφωνα με τη δοκιμή 
BS 812. 

- Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles, σύμφωνα με τη δοκιμή ASTM C131. 

- Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των αδρανών περιγράφονται στο άρθρο 
ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ. 

5.1.3 Τύπος ασφαλτικού συνδετικού 

Ο τύπος της συμβατικής ασφάλτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη σύνθεσης θα είναι 
80/100. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο τύπος 50/70, εφόσον αποδειχθεί ότι συνεισφέρει σε 
βελτιωμένη συμπεριφορά του προς διάστρωση ασφαλτομίγματος, βάσει των εργαστηριακών 
στοιχείων, που θα ελεγχθούν πριν την υποβολή της μελέτης σύνθεσης προς έγκριση. 

ΣΤ - 5.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 
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5.1.4 Μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος 

5.1.4.1 Ασφαλτικό συνδετικό 

Οι δοκιμές αφορούν στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τόσο της συμβατικής, όσο και 
της τροποποιημένης ασφάλτου. 

α) Δοκιμές στη συμβατική άσφαλτο 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διείσδυση (Penetration) ASTM D 5 
Όρια ανάλογα με τον τύπο 
της ασφάλτου 

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36 
Όρια ανάλογα με τον τύπο 
της ασφάλτου 

β) Δοκιμές στην τροποποιημένη άσφαλτο 

Οι δοκιμές στην τροποποιημένη άσφαλτο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Σημειώνεται, 
ότι τα όρια θα προκύψουν από την εκάστοτε εφαρμοζόμενη μέθοδο δοκιμής, με βάση την 
αντίστοιχη τιμή αναφοράς που εξάγεται κατά τη διαδικασία της μελέτης σύνθεσης. Οι τιμές 
αναφοράς εξαρτώνται από τον τύπο της ασφάλτου και τον τύπο και το ποσοστό του προ-
σθέτου. 

Τροποποιημένη άσφαλτος με ελαστομερές πρόσθετο τύπου SBS 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διείσδυση (Penetration) ASTM D 5 Στους 25°C (100 g, 5 s) 

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36  

Ολκιμότητα (Ductility) ASTM D 113  

Δοκιμή ελαστικής επαναφοράς (Elastic 
Recovery) με χρήση της δοκιμής ολκιμότητας 
(Ductility) 

ASTM D 
6084  
(ASTM D 
113) 

25°C (επιμήκυνση 10cm) 
Min 75 % 

Ιξώδες (Viscosity) 
ASTM D 
2170 

Στους 135°C 

Ιξώδες (Viscosity) (*) 
ASTM D 
4957 

Στους 60°C 

Θερμοκρασία ανάφλεξης (Flash Point) (**) ASTM D 92 Min 232°C 

Διαλυτότητα σε τριχλωροαιθάνιο (**) 
ASTM D 
5546 

Min 99 % 

Δοκιμή διαχωρισμού (Separation) με χρήση 
της δοκιμής μάλθωσης (Softening Point ring 
and ball), ή του ιξώδους (Viscosity) στους 
135°C (***) 

(ASTM D 36) 
(ASTM D 
2170) 

Στους 163°C (48 h) 
Συγκριτική δοκιμή διαφόρων 
τύπων προσθέτων ή/και 
ασφάλτων 

Rolling Thin-Film Oven Test 
ASTM D 
2872 

Απώλεια (Loss): max 1 % 

Thin-Film Oven Test (TFOT) (*) 
ASTM D 
1754 

Απώλεια (Loss): max 1 % 

Διείσδυση (Penetration) (*) ASTM D 5 Στους 4°C (200 g, 60 s) 

Σημείο θραύσης κατά Frass NF T 66-028 Συγκριτική δοκιμή 

(*) Δοκιμή που βοηθά στην καλύτερη επιλογή του προσθέτου και του ποσοστού του στην άσφαλτο 
(**) Μπορεί να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που θα προσκομίσει ο προμηθευτής του προσθέτου 
(***) Απαραίτητη μόνο σε περίπτωση αποθήκευσης της τροποποιημένης ασφάλτου 
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5.1.4.2 Ασφαλτόμιγμα 

α) Βασική μέθοδος  

Ακολουθείται η μέθοδος Marshall. Τα όρια των χαρακτηριστικών του ασφαλτομίγματος κατά 
τη μέθοδο της ευστάθειας (Marshall – ASTM D 1559) πρέπει να είναι αντίστοιχα με αυτά της 
Α265 τύπου Β ισοπεδωτικής. Επισημαίνεται η διαφοροποίηση που απαιτείται, ως προς το 
ποσοστό κενών των δοκιμίων Marshall (75 κτύποι ανά πλευρά), που δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από 5 %. 

β) Μέθοδοι προσδιορισμού των μηχανικών χαρακτηριστικών του ασφαλτομίγματος  

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έμμεσος προσδιορισμός του μέτρου 
δυσκαμψίας (Indirect Tensile Stiffness 
Modulus: ITSM) 

BS DD 
213:1993/1 

Μέτρο δυσκαμψίας 
(Συγκριτικές δοκιμές) 

Δοκιμή επαναλαμβανόμενης φόρτισης 
(Repeated Load Axial Test: RLAT) 

BS DD 
185:1993 

Χαρακτηριστικά μόνιμης 
παραμόρφωσης 
(Συγκριτικές δοκιμές) 

Έμμεσος προσδιορισμός της αντοχής σε 
εφελκυσμό (Indirect Tensile Strength: ITS) 

prEN12697-23 (*) 

Αντοχή σε θλίψη (Compressive Strength) ASTM D 1074 (*) 

(*) Δοκιμή που βοηθά στη βελτιστοποίηση του μίγματος 

Εκτός από τους αναφερόμενους κανονισμούς εκτέλεσης των εργαστηριακών δοκιμών για τη 
μελέτη σύνθεσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών. 
Τέτοιοι αποδεκτοί κανονισμοί (εκτός από τους Αμερικανικούς ASTM) είναι οι Γαλλικοί (NF), οι 
Αγγλικοί (BS) και οι Γερμανικοί (DIN / FGSV), ή ενδεχομένως οι αντίστοιχοι (εφόσον είναι σε 
ισχύ) Ευρωκώδικες (CEN / ΕΝ). 

5.1.4.3 Ενδιάμεσο στάδιο πριν την παραγωγή του ασφαλτομίγματος 

Η μελέτη σύνθεσης προσκομίζεται από τον Ανάδοχο για έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία, 
ώστε να προκύψει η οριστικοποίηση των αναλογιών των υλικών παραγωγής του ασφαλτομίγ-
ματος. 

Τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης σύνθεσης θα διαβιβαστούν από την Υπηρεσία σε ανεξάρ-
τητο πραγματογνώμονα της επιλογής της. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει τα υλικά, τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της μελέτης σύνθεσης -και τα οποία ταυτίζονται με αυτά 
που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή των στρώσεων- στον ανεξάρτητο πραγματογνώ-
μονα για την πραγματοποίηση δοκιμών προσδιορισμού των μηχανικών χαρακτηριστικών του 
ασφαλτομίγματος με τη δοκιμή του έμμεσου προσδιορισμού του μέτρου δυσκαμψίας (Indirect 
Tensile Stiffness Modulus) και τη δοκιμή επαναλαμβανόμενης φόρτισης (Repeated Load Axial 
Test). Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα αποτελέσουν τα όρια για τον έλεγχο της παραγωγής 
του τροποποιημένου ασφαλτομίγματος. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά που θα ελεγχθούν, θα 
είναι: 

- Η δυσκαμψία σε θερμοκρασία εργαστηρίου (20 – 25°C) και σε θερμοκρασία 40°C 

- Τα χαρακτηριστικά μόνιμης παραμόρφωσης σε θερμοκρασία 40°C  
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5.1.5 Κατασκευή 

5.1.5.1 Παραγωγή του ασφαλτομίγματος 

Τα βελτιωμένα με χημικά πολυμερή πρόσθετα ασφαλτομίγματα παράγονται στις ίδιες εγκατα-
στάσεις με τα συνήθη (συμβατικά) ασφαλτομίγματα. Η προσθήκη του χημικού προσθέτου 
(τύπου SBS ή αναλόγου) θα γίνεται με προανάμιξη του προσθέτου με την άσφαλτο. 

Η προανάμιξη του προσθέτου στην άσφαλτο θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή του προσθέ-
του και του Αναδόχου σε σύστημα που θα μεταφερθεί επί τόπου στην εγκατάσταση παραγωγής 
του ασφαλτομίγματος. Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαχωρισμού του προσθέτου από το 
ασφαλτικό συνδετικό. Απαιτείται επίσης η ύπαρξη μίας επί πλέον δεξαμενής -κατάλληλης για 
την επαρκή κάλυψη κατ’ ελάχιστον της ημερήσιας παραγωγής- για την αποθήκευση της τροπο-
ποιημένης ασφάλτου στην εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, ακολουθώντας 
πάντοτε τις οδηγίες του προμηθευτή. Οι οδηγίες αυτές αφορούν κυρίως στον τρόπο διατήρησης 
εν θερμώ της τροποποιημένης με χημικά πολυμερή πρόσθετα ασφάλτου (π.χ. απαιτούμενη 
θερμοκρασία, περιοδική ελαφρά ανάμιξη είτε με κατάλληλο μηχανικό αναδευτήρα, είτε με ανα-
κυκλωτή).  

Επιπλέον, ο προμηθευτής του τροποποιητικού ή της τροποποιημένης ασφάλτου πρέπει να 
προσκομίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τα βασικότερα από τα οποία είναι η διείσδυση και η 
μάλθωση, ή και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία όπως η ολκιμότητα, το ιξώδες, η πυκνότητα, η 
θερμοκρασία ανάφλεξης, η διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες, το σημείο θραύσης κατά 
Fraass, κατ’ ελάχιστον πάντως, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.2.1 (β) της παρούσας. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά θα ελεγχθούν κατά τη διαδικασία της μελέτης σύνθεσης. 

Άλλα χρήσιμα στοιχεία που εξαρτώνται από την τελική επιλογή τροποποιητικού είναι οι θερμο-
κρασίες άντλησης και ανάμιξης της τροποποιημένης ασφάλτου, καθώς και οι συνιστώμενες 
θερμοκρασίες (μέγιστη, ελάχιστη) διάστρωσης του ασφαλτομίγματος. Οι θερμοκρασίες αυτές 
πρέπει να είναι κατά κανόνα 10 – 15°C μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες θερμοκρασίες των 
συμβατικών ασφάλτων ή ασφαλτομιγμάτων. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 
κατά 5°C ανώτερη των προβλεπόμενων κατά τη διάστρωση συμβατικών ασφαλτομιγμάτων. Δεν 
πρέπει να γίνεται διάστρωση, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη των 15°C, 
επιθυμητό είναι δε, η θερμοκρασία να μην είναι κατώτερη των 20°C. Σε περίπτωση ανάγκης 

διάστρωσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (10°C  Τ < 15°C) απαιτείται ειδική έγκριση της 
Επίβλεψης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η εγγύηση που πρέπει να δώσει ο προμηθευτής 
της τροποποιημένης ασφάλτου, για τη σταθερότητά της κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή 
της (storage stability). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προσκομίσει πρόγραμμα διασφάλισης 
ποιότητας (Quality plan) και σχετικά πιστοποιητικά ISO όποιου τύπου κριθεί σκόπιμο από την 
Υπηρεσία και τους ανεξάρτητους συμβούλους της, σύμφωνα με το τελικά χρησιμοποιούμενο 
τροποποιητικό υλικό. 

Η μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής του ασφαλτομίγματος καθορίζεται από την Υπηρεσία, 
σύμφωνα και με τις οδηγίες του προμηθευτή του τελικά επιλεγόμενου προσθέτου. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ως θερμοκρασία ανάμιξης της τροποποιημένης ασφάλτου περί τους 170°C, (ή 
θερμοκρασία, κατά την οποία θα έχει ιξώδες 150 – 190 CSt), ενώ η θερμοκρασία άντλησής της 
από τη δεξαμενή θα είναι κατά 5 – 10°C μεγαλύτερη. Η θερμοκρασία των αδρανών δεν θα 
πρέπει να είναι πλέον των 5°C κατώτερη από τη θερμοκρασία ανάμιξης της τροποποιημένης 
ασφάλτου 

5.1.5.2 Δοκιμαστική παραγωγή ασφαλτομίγματος 

Πριν από την κατασκευή, επιβάλλεται η δοκιμαστική παραγωγή του ασφαλτομίγματος. 

Οι συμβατικές δοκιμές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνουν τις 
παραμέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκομετρική διαβάθμιση αδρα-
νών).  

Με την παρουσία εκπροσώπου του ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, θα ληφθούν δείγματα από 
τη δοκιμαστική παραγωγή, τα οποία θα ελεγχθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρά-
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γραφο 5.3. Τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων αυτών δοκιμών, που αφορούν στον προσδιο-
ρισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού (δυσκαμψία, χαρακτηριστικά μόνιμης παρα-
μόρφωσης), δεν πρέπει να υπολείπονται από τα αντίστοιχα της εγκεκριμένης μελέτης σύνθεσης 
περισσότερο από 10 %. 

Τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών δοκιμών θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα της μελέ-
της σύνθεσης και είτε θα γίνει αποδοχή του υλικού, είτε θα γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές 
παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγής του ασφαλτομίγματος. 

5.1.5.3 Δοκιμαστική διάστρωση 

Δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, θα κατασκευαστεί 
δοκιμαστικό τμήμα μήκους τουλάχιστον 100 m, σε πλάτος μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Έτσι, θα 
διαπιστωθεί και θα ελεγχθεί η δυνατότητα κατασκευής του έργου και θα μπορέσουν να αντιμε-
τωπιστούν πιθανά προβλήματα. Η θερμοκρασία διάστρωσης θα οριστεί από την Υπηρεσία, 
σύμφωνα και με τις οδηγίες του προμηθευτή του χημικού προσθέτου. Ενδεικτικά, αναφέρεται 
θερμοκρασία διάστρωσης 140 – 155°C (ή θερμοκρασία, κατά την οποία η τροποποιημένη 
άσφαλτος θα έχει ιξώδες 250 – 310 CSt). 

Θα ληφθούν δείγματα του ασφαλτομίγματος της διάστρωσης, καθώς και πυρήνες από την 
έτοιμη στρώση.  

Οι συμβατικές δοκιμές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνουν τις 
παραμέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκομετρική διαβάθμιση αδρα-
νών).  

Θα διεξαχθούν επίσης και οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης (έλεγχος στάθμης, 
ομαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών και βαθμού συμπύκνωσης). 

5.1.5.4 Συμπύκνωση 

Ακολουθείται η συνήθης διαδικασία της συμπύκνωσης αμέσως μετά τη διάστρωση, με θερμο-
κρασία ασφαλτομίγματος που καθορίζεται από το είδος του τροποποιητικού και τις σχετικές 
οδηγίες του προμηθευτή του προσθέτου. Η ελάχιστη θερμοκρασία των ασφαλτικών στρώσεων 
κατά το πέρας των εργασιών συμπύκνωσης δεν επιτρέπεται να υπολείπεται των 110°C. 

5.1.6 Ποιοτικός έλεγχος 

Οι απαιτούμενες δοκιμές ποιοτικών ελέγχων και η συχνότητα εφαρμογής τους παρατίθενται 
παρακάτω:  

α) Τροποποιημένη άσφαλτος 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διείσδυση (Penetration) στους 25°C ASTM D 5 2 την ημέρα 

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36 2 την ημέρα 

Ολκιμότητα (Ductility) ASTM D 113 2 την ημέρα 

Δοκιμή ελαστικής επαναφοράς (Elastic 
Recovery) με χρήση της δοκιμής 
ολκιμότητας (Ductility) 

ASTM D 6084 
(ASTM D 113) 

2 την ημέρα 

Ιξώδες (Viscosity) στους 135°C ASTM D 2170 2 την ημέρα 

Δοκιμή διαχωρισμού (Separation) με 
χρήση της δοκιμής μάλθωσης (Softening 
Point ring and ball), ή του ιξώδους 
(Viscosity) στους 135°C  

(ASTM D 36) 1 την ημέρα (*) 
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ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σημείο θραύσης κατά Frass (ASTM D 2170) κάθε 300 ton 

(*) Μόνο σε περίπτωση αποθήκευσης της τροποποιημένης ασφάλτου 

Η λήψη δειγμάτων από την άσφαλτο θα γίνεται στην εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγ-
ματος. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν κατόπιν των σχετικών συστάσεων, οι οποίες θα προ-
κύψουν από τη μελέτη σύνθεσης. 

β) Τροποποιημένο ασφαλτόμιγμα (έλεγχος παραγωγής) 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρασκευή δοκιμίων Marshall: ποσοστό 
κενών, έλεγχος χαρακτηριστικών Marshall 

ASTM D 1559 
4 δοκίμια την ημέρα ή ανά 
1000 tn μίγματος 

Εκχύλιση ασφαλτομίγματος (Extraction): 
ποσοστό ασφάλτου, κοκκομετρική 
διαβάθμιση αδρανών 

ASTM D 2172 Min 3 την ημέρα 

5.1.6.1 Έλεγχοι των υλικών κατασκευής 

Εκτός από τα προαναφερθέντα, ισχύουν και οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται για τα συνήθη 
ασφαλτομίγματα (ΠΤΠ Α265, παρ. 6 και 7).  

5.1.6.2 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση 

Μετά την τελική συμπύκνωση, ακολουθούν οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης (στάθ-
μης, ομαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών, βαθμού συμπύκνωσης) για να διαπιστω-
θεί, εάν και κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαμβάνει η σύμβαση του 
έργου. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με βάση τις συστάσεις που αναφέρονται στις Π.Τ.Π. - 
Α265. 

Ιδιαίτερα, ως προς την ομαλότητα, θα ακολουθηθούν τα παρακάτω. 

 Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυματισμοί ή άλλες τοπικές ανωμαλίες δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τα  5mm. Η μέτρηση θα γίνεται με 4μετρο πήχη στο μέσον της λωρίδας. 

 Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι κυματισμοί ή άλλες τοπικές ανωμαλίες δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τα  5mm. Η μέτρηση θα γίνεται με 3μετρο πήχη σε διατομές που θα απέχουν 
μεταξύ τους το πολύ 10 m 

 Η επιφάνεια του οδοστρώματος πρέπει να έχει βαθμό επιπεδότητας IRI 1.25. Η μέτρηση θα 
γίνεται με ομαλόμετρο / προφιλόμετρο τύπου Laser ή αναλόγου. Σε περίπτωση αδυναμίας 
εφαρμογής του παραπάνω τύπου ομαλομέτρου, η μέτρηση θα γίνεται με άλλου τύπου ομα-
λόμετρο, βάσει των αναφερομένων στις Π.Τ.Π. - Α265. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ, με μόνη διαφορά ότι στο ασφαλ-
τόμιγμα θα γίνει χρήση χημικών πολυμερών κατόπιν εγκεκριμένης ειδικής μελέτης σύνθεσης, 
ενώ η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τον τύπο της τελικής αντιολισθηρής 
στρώσης καθώς και τον τύπο του τροποποιητικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

2. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση αντιπρο-
σωπευτικά δείγματα από όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στη μελέτη σύνθε-
σης και κατόπιν στην κατασκευή, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει και αποθηκεύσει το σύνολο, ή τουλάχιστον το 
μεγαλύτερο μέρος των αδρανών, που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στο έργο. 

3. Εξυπακούεται ότι πριν από τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης, πρέπει να έχει προη-
γηθεί πλήρης παραλαβή και αποδοχή της ποιότητας των υποκείμενων ασφαλτικών στρώ-
σεων. 

5.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΑΧΟΥΣ 4 cm ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

5.2.1 Υλικά κατασκευής  

5.2.1.1 Είδος του χημικού πολυμερούς προσθέτου  

Για την κατασκευή του αντιολισθηρού τάπητα κυκλοφορίας πάχους 4 cm, θα χρησιμοποιηθεί 
ασφαλτόμιγμα τροποποιημένο με πλαστομερές χημικό πρόσθετο (τύπου EVA ή αναλόγου). 

5.2.1.2 Αναλογίες των υλικών κατασκευής  

Για τον αντιολισθηρό τάπητα κυκλοφορίας πάχους 4 cm, οι αναλογίες των αδρανών υλικών 
κατασκευής του ασφαλτομίγματος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του άρθρου ΣΤ-4 

Το βέλτιστο ποσοστό του χημικού προσθέτου στην άσφαλτο βρίσκεται συνήθως μεταξύ των 
ορίων 4 % έως 6 % κ. β. τροποποιημένου ασφαλτικού συνδετικού. Δηλαδή, κατά την ανάμιξη 
χρησιμοποιείται 4 % χημικό πρόσθετο και 96 % συμβατική άσφαλτος, αντίστοιχα 6 % χημικό 
πρόσθετο και 94 % συμβατική άσφαλτος. 

Οι ακριβείς αναλογίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (αδρανή, άσφαλτος, χημικό πρό-
σθετο), καθορίζονται από τη μελέτη σύνθεσης. Σε αυτή ελέγχονται 2 – 3 διαφορετικά ποσοστά 
χημικού προσθέτου στην άσφαλτο. 

5.2.1.3 Μηχανικές ιδιότητες των αδρανών 

Οι απαιτήσεις για τις μηχανικές ιδιότητες των αδρανών αφορούν κυρίως στα παρακάτω: 

- Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished Stone Value), σύμφωνα με τη δοκιμή BS 
812. 

- Δείκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value), σύμφωνα με τη δοκιμή 
BS 812. 

- Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles, σύμφωνα με τη δοκιμή ASTM C131. 

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των αδρανών περιγράφονται στο άρθρο ΣΤ-4 
της παρούσας ΤΣΥ. 

ΣΤ - 5.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ 



  Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-5.2 Σελίδα 46 από 100 

5.2.1.4 Τύπος ασφαλτικού συνδετικού 

Ο τύπος της συμβατικής ασφάλτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη σύνθεσης θα είναι 
80/100. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο τύπος 50/70, εφόσον αποδειχθεί ότι συνεισφέρει σε 
βελτιωμένη συμπεριφορά του προς διάστρωση ασφαλτομίγματος, βάσει των εργαστηριακών 
στοιχείων, που θα ελεγχθούν πριν την υποβολή της μελέτης σύνθεσης προς έγκριση. 

5.2.2 Μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος 

5.2.2.1 Ασφαλτικό συνδετικό 

Οι δοκιμές αφορούν στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τόσο της συμβατικής, όσο και 
της τροποποιημένης ασφάλτου. 

α) Δοκιμές στη συμβατική άσφαλτο 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διείσδυση (Penetration) ASTM D 5 
Όρια ανάλογα με τον τύπο 
της ασφάλτου 

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36 
Όρια ανάλογα με τον τύπο 
της ασφάλτου 

β) Δοκιμές στην τροποποιημένη άσφαλτο 

Οι δοκιμές στην τροποποιημένη άσφαλτο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Σημειώνεται, ότι 
τα όρια θα προκύψουν από την εκάστοτε εφαρμοζόμενη μέθοδο δοκιμής, με βάση την αντίστοι-
χη τιμή αναφοράς που εξάγεται κατά τη διαδικασία της μελέτης σύνθεσης. Οι τιμές αναφοράς 
εξαρτώνται από τον τύπο της ασφάλτου, καθώς και από τα χαρακτηριστικά και το ποσοστό του 
προσθέτου. 

Τροποποιημένη άσφαλτος με πλαστομερές πρόσθετο τύπου EVA 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διείσδυση (Penetration) ASTM D 5 Στους 25°C (100 g, 5 s) 

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36  

Ιξώδες (Viscosity) 
ASTM D 
2170 

Στους 135°C 

Σημείο θραύσης κατά Fraass NF T 66-028 Συγκριτική δοκιμή 

Rolling Thin-Film Oven Test (RTFOT) 
ASTM D 
2872 

Απώλεια (Loss): max 1 % 

Thin-Film Oven Test (TFOT) (*) 
ASTM D 
1754 

Απώλεια (Loss): max 1 % 

Διείσδυση (Penetration) (*) ASTM D 5 Στους 4°C (200 g, 60 s) 

Θερμοκρασία ανάφλεξης (Flash Point) (**) ASTM D 92 Min 218°C 

Διαλυτότητα σε τριχλωροαιθυλένιο (TCE) (**) 
ASTM D 
2042 

Min 99 % 

Δοκιμή διαχωρισμού (Separation) (***) 
ASTM D 
5841 

135°C (15 - 18 h) Ποιοτικός 
έλεγχος συμβατότητας του 
προσθέτου με την άσφαλτο 

Δείκτης ΜΙ (Melting Index) ASTM 1238 Συγκριτική αξιολόγηση 

(*) Δοκιμή που βοηθά στην καλύτερη επιλογή του προσθέτου και του ποσοστού του στην άσφαλτο 

(**) Μπορεί να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που θα προσκομίσει ο προμηθευτής του προσθέτου 
(***) Απαραίτητη μόνο σε περίπτωση αποθήκευσης της τροποποιημένης ασφάλτου 
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5.2.2.2 Ασφαλτόμιγμα 

α) Βασική μέθοδος  

Ακολουθείται η μέθοδος Marshall. Τα όρια των χαρακτηριστικών του ασφαλτομίγματος κατά 
τη μέθοδο της ευστάθειας (Marshall – ASTM D 1559) πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στις τεχνικές οδηγίες του άρθρου ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ. Αναφορικά με το ποσο-
στό των κενών, καλό είναι να μην υπερβαίνει το 11 % (δοκίμια Marshall με 50 κτύπους ανά 
πλευρά). Βελτιστοποίηση της σύνθεσης γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηρια-
κών δοκιμών προσδιορισμού των χαρακτηριστικών του ασφαλτομίγματος, που περιγράφο-
νται παρακάτω. 

β) Μέθοδοι προσδιορισμού των μηχανικών χαρακτηριστικών του ασφαλτομίγματος. 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έμμεσος προσδιορισμός του μέτρου 
δυσκαμψίας (Indirect Tensile Stiffness 
Modulus: ITSM) 

BS DD 
213:1993/1 

Μέτρο δυσκαμψίας 
(Συγκριτικές δοκιμές) 

Δοκιμή επαναλαμβανόμενης φόρτισης 
(Repeated Load Axial Test: RLAT) 

BS DD 
185:1993 

Χαρακτηριστικά μόνιμης 
παραμόρφωσης (Συγκριτικές 
δοκιμές) 

Έμμεσος προσδιορισμός της αντοχής σε 
εφελκυσμό (Indirect Tensile Strength: ITS) 

prEN12697-23 (*) 

Αντοχή σε θλίψη (Compressive Strength) ASTM D 1074 (*) 

Αντίσταση σε τροχοαυλάκωση (Wheel 
Tracking Test), ή ανάλογη δοκιμή 

 
(60°C) Ενδεικτικά: < 5 % για 
30000 κύκλους 

Δοκιμή απώλειας βάρους δοκιμίου 
(Cantabrian abrasion test) 

prEN 12697-17 (Συγκριτικές δοκιμές) 

(*) Δοκιμή που βοηθά στη βελτιστοποίηση του μίγματος 

Εκτός από τους αναφερόμενους κανονισμούς εκτέλεσης των εργαστηριακών δοκιμών για τη 
μελέτη σύνθεσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών. 
Τέτοιοι αποδεκτοί κανονισμοί (εκτός από τους Αμερικανικούς ASTM) είναι οι Γαλλικοί (NF), οι 
Αγγλικοί (BS) και οι Γερμανικοί (DIN / FGSV), ή ενδεχομένως οι αντίστοιχοι (εφόσον είναι σε 
ισχύ) Ευρωκώδικες (CEN / ΕΝ). 

5.2.3 Ενδιάμεσο στάδιο πριν την παραγωγή του ασφαλτομίγματος 

Η μελέτη σύνθεσης προσκομίζεται από τον Ανάδοχο για έλεγχο και έγκρισή από την Υπηρεσία, 
ώστε να προκύψει η οριστικοποίηση των αναλογιών των υλικών παραγωγής του ασφαλτομίγ-
ματος. 

Τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης σύνθεσης θα διαβιβαστούν από την Υπηρεσία σε ανεξάρ-
τητο πραγματογνώμονα της επιλογής της. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει τα υλικά, τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της μελέτης σύνθεσης -και τα οποία ταυτίζονται με αυτά 
που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της στρώσης- στον ανεξάρτητο πραγματογνώμονα 
για την πραγματοποίηση δοκιμών προσδιορισμού των μηχανικών χαρακτηριστικών του ασφαλ-
τομίγματος με τη δοκιμή επαναλαμβανόμενης μονοαξονικής θλίψης (Indirect Tensile Strength – 
ASTM D 4123). Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα αποτελέσουν τα όρια για τον έλεγχο της 
παραγωγής του τροποποιημένου ασφαλτομίγματος. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά που θα ελεγ-
χθούν, θα είναι: 

- Η δυσκαμψία σε θερμοκρασία εργαστηρίου (20 – 25°C) και σε θερμοκρασία 40°C. 

- Τα χαρακτηριστικά μόνιμης παραμόρφωσης σε θερμοκρασία 40°C.  



  Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-5.2 Σελίδα 48 από 100 

5.2.4 Κατασκευή 

5.2.4.1 Παραγωγή του ασφαλτομίγματος 

Τα βελτιωμένα με χημικά πολυμερή πρόσθετα ασφαλτομίγματα παράγονται στις ίδιες εγκατα-
στάσεις με τα συνήθη (συμβατικά) ασφαλτομίγματα. Η προσθήκη του χημικού προσθέτου 
(τύπου EVA ή αναλόγου) θα γίνεται με προανάμιξη του προσθέτου με την άσφαλτο. 

Η προανάμιξη του προσθέτου στην άσφαλτο θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή του προσθέ-
του και του Αναδόχου σε σύστημα που θα μεταφερθεί επί τόπου στην εγκατάσταση παραγωγής 
του ασφαλτομίγματος. Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαχωρισμού του προσθέτου από το 
ασφαλτικό συνδετικό. Απαιτείται επίσης η ύπαρξη μιας επί πλέον δεξαμενής -κατάλληλης για 
την επάρκεια κάλυψης κατ’ ελάχιστον της μέγιστης ημερήσιας παραγωγής- για την αποθήκευση 
της τροποποιημένης ασφάλτου στην εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, ακολου-
θώντας πάντοτε τις οδηγίες του προμηθευτή. Οι οδηγίες αυτές αφορούν κυρίως στον τρόπο 
διατήρησης εν θερμώ της τροποποιημένης με χημικά πολυμερή πρόσθετα ασφάλτου (π.χ. 
απαιτούμενη θερμοκρασία, περιοδική ελαφρά ανάμιξη είτε με κατάλληλο μηχανικό αναδευτήρα, 
είτε με ανακυκλωτή).  

Επιπλέον, ο προμηθευτής του τροποποιητικού ή της τροποποιημένης ασφάλτου πρέπει να 
προσκομίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τα βασικότερα από τα οποία είναι η διείσδυση και η 
μάλθωση, ή και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία όπως η ολκιμότητα, το ιξώδες, η πυκνότητα, η 
θερμοκρασία ανάφλεξης, η διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες, το σημείο θραύσης κατά Frass, 
κατ’ ελάχιστον πάντως, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.2.2.1 (β) της παρούσας. Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά θα ελεγχθούν κατά τη διαδικασία της μελέτης σύνθεσης. 

Άλλα χρήσιμα στοιχεία, που εξαρτώνται από την τελική επιλογή τροποποιητικού, είναι οι θερμο-
κρασίες άντλησης και ανάμιξης της τροποποιημένης ασφάλτου, καθώς και οι συνιστώμενες 
θερμοκρασίες (μέγιστη, ελάχιστη) διάστρωσης του ασφαλτομίγματος. Οι θερμοκρασίες αυτές 
πρέπει να είναι κατά κανόνα 10 – 15°C μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες θερμοκρασίες των 
συμβατικών ασφάλτων ή ασφαλτομιγμάτων. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 
κατά 5°C ανώτερη των προβλεπόμενων κατά τη διάστρωση συμβατικών ασφαλτομιγμάτων. Δεν 
πρέπει να γίνεται διάστρωση, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη των 15°C, 
επιθυμητό είναι δε, η θερμοκρασία να μην είναι κατώτερη των 20°C. Σε περίπτωση ανάγκης 

διάστρωσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (10°C Τ<15°C) απαιτείται ειδική έγκριση της Επί-
βλεψης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η εγγύηση που πρέπει να δώσει ο προμηθευτής της 
τροποποιημένης ασφάλτου, για τη σταθερότητά της κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή της 
(storage stability). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προσκομίσει πρόγραμμα διασφάλισης ποιότη-
τας (Quality plan) και σχετικά πιστοποιητικά ISO όποιου τύπου κριθεί σκόπιμο από την Υπηρε-
σία και τους ανεξάρτητους συμβούλους της, σύμφωνα με το τελικά χρησιμοποιούμενο τροπο-
ποιητικό υλικό. 

Η μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής του ασφαλτομίγματος καθορίζεται από την Υπηρεσία, 
σύμφωνα και με τις οδηγίες του προμηθευτή του τελικά επιλεγόμενου προσθέτου. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ως θερμοκρασία ανάμιξης της τροποποιημένης ασφάλτου περί τους 170°C, (ή 
θερμοκρασία, κατά την οποία θα έχει ιξώδες 150 – 190 CSt), ενώ η θερμοκρασία άντλησής της 
από τη δεξαμενή θα είναι κατά 5 – 10°C μεγαλύτερη. Η θερμοκρασία των αδρανών δεν θα 
πρέπει να είναι πλέον των 5°C κατώτερη από τη θερμοκρασία ανάμιξης της τροποποιημένης 
ασφάλτου. 

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι, η χρήση του πλαστομερούς χημικού προσθέτου μπορεί να γίνεται 
και με προσθήκη απ’ ευθείας στην εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος. Η μέθοδος 
αυτή εφαρμόζεται, και για λόγους εργασιμότητας των υλικών, μόνο όταν χρησιμοποιούνται 
ειδικά χημικά πλαστομερή πρόσθετα (τύπου EVA ή αναλόγου). Τα πολυμερή αυτά πρέπει να 
έχουν επαρκή δείκτη MI (Melting Index) κατά ASTM 1238. To χαρακτηριστικό αυτό θα αξιολο-
γείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της μελέτης σύνθεσης. Επιπλέον, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, 
θα απαιτούνται από την Υπηρεσία τα σχετικά πιστοποιητικά ISO. 

Η προσθήκη στον κάδο βίαιης ανάμιξης του συγκροτήματος παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
(στην ακριβή ποσότητα που καθορίστηκε κατά τη μελέτη σύνθεσης), θα γίνεται με αυτόματους 
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μηχανικούς δοσομετρητές. Οι δοσομετρητές θα ελέγχονται περιοδικά (ανά 3 ημέρες παραγωγής 
τροποποιημένου ασφαλτομίγματος) για την ακρίβεια της παροχής του προσθέτου. 

Το χρονικό σημείο εισόδου του προσθέτου είναι μετά την είσοδο του 50 % περίπου του ασφαλ-
τικού συνδετικού. Η προσθήκη θα γίνεται με ομαλό ρυθμό και θα ολοκληρώνεται σε χρονικό 
διάστημα 5 – 10 sec. Ο συνολικός χρόνος ανάμιξης επιμηκύνεται κατά 15 sec περίπου.  

Πάντως για την διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος, η προσθήκη 
στον κάδο βίαιης ανάμιξης του συγκροτήματος παραγωγής του ασφαλτομίγματος ΔΕΝ ΕΠΙ-
ΤΡΕΠΕΤΑΙ, εκτός εάν η Υπηρεσία αποφασίσει διαφορετικά. 

5.2.4.2 Δοκιμαστική παραγωγή ασφαλτομίγματος 

Πριν από την κατασκευή, επιβάλλεται η δοκιμαστική παραγωγή του ασφαλτομίγματος. 

Οι συμβατικές δοκιμές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας, και θα περιλαμβάνουν τις 
παραμέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκομετρική διαβάθμιση αδρα-
νών).  

Με την παρουσία εκπροσώπου του ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, θα ληφθούν δείγματα από 
τη δοκιμαστική παραγωγή, τα οποία θα ελεγχθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρά-
γραφο 5.2.3. Τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων αυτών δοκιμών, που αφορούν στον προσ-
διορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού (δυσκαμψία, χαρακτηριστικά μόνιμης 
παραμόρφωσης), δεν πρέπει να υπολείπονται από τα αντίστοιχα της εγκεκριμένης μελέτης 
σύνθεσης περισσότερο από 5 %. 

Τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών δοκιμών θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα της μελέ-
της σύνθεσης και είτε θα γίνει αποδοχή του υλικού, είτε θα γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές 
παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγής του ασφαλτομίγματος. 

5.2.4.3 Δοκιμαστική διάστρωση 

Δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, θα κατασκευαστεί 
δοκιμαστικό τμήμα μήκους τουλάχιστον 100 m, σε πλάτος μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Έτσι, θα 
διαπιστωθεί και θα ελεγχθεί η δυνατότητα κατασκευής του έργου και θα μπορέσουν να αντιμε-
τωπιστούν πιθανά προβλήματα. Η θερμοκρασία διάστρωσης θα οριστεί από την Υπηρεσία, 
σύμφωνα και με τις οδηγίες του προμηθευτή του χημικού προσθέτου. Ενδεικτικά, αναφέρεται 
θερμοκρασία διάστρωσης 140 – 155°C (ή θερμοκρασία, κατά την οποία η τροποποιημένη 
άσφαλτος θα έχει ιξώδες 250 – 310 CSt). 

Θα ληφθούν δείγματα του ασφαλτομίγματος της διάστρωσης, καθώς και πυρήνες από την 
έτοιμη στρώση. 

Οι συμβατικές δοκιμές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνουν τις 
παραμέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκομετρική διαβάθμιση αδρα-
νών). 

Θα διεξαχθούν επίσης και οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης (έλεγχος στάθμης, 
ομαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών, βαθμού συμπύκνωσης και επιφανειακής 
υφής). 

5.2.4.4 Συμπύκνωση 

Ακολουθείται η συνήθης διαδικασία της συμπύκνωσης αμέσως μετά τη διάστρωση, με θερμο-
κρασία ασφαλτομίγματος που καθορίζεται από το είδος του τροποποιητικού και τις σχετικές 
οδηγίες του προμηθευτή του προσθέτου. Η ελάχιστη θερμοκρασία των ασφαλτικών στρώσεων 
κατά το πέρας των εργασιών συμπύκνωσης δεν επιτρέπεται να υπολείπεται των 110°C. 
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5.2.5 Ποιοτικός έλεγχος 

Οι απαιτούμενες δοκιμές ποιοτικών ελέγχων και η συχνότητα εφαρμογής τους παρατίθενται 
παρακάτω: 

α) Τροποποιημένη άσφαλτος 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Διείσδυση (Penetration) στους 25°C ASTM D 5 2 την ημέρα 

Μάλθωση (Softening Point) ASTM D 36 2 την ημέρα 

Ιξώδες (Viscosity) στους 135°C ASTM D 2170 2 την ημέρα 

Σημείο θραύσης κατά Fraass NF T 66-028 κάθε 300 ton 

Η λήψη δειγμάτων από την άσφαλτο θα γίνεται στην εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγ-
ματος. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν κατόπιν των σχετικών συστάσεων, οι οποίες θα προ-
κύψουν από τη μελέτη σύνθεσης. 

β) Τροποποιημένο ασφαλτόμιγμα (έλεγχος παραγωγής) 

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρασκευή δοκιμίων Marshall: ποσοστό 
κενών, έλεγχος χαρακτηριστικών Marshall 

ASTM D 1559 
4 δοκίμια την ημέρα ή ανά 
1000 ton μίγματος 

Εκχύλιση ασφαλτομίγματος (Extraction): 
ποσοστό ασφάλτου, κοκκομετρική 
διαβάθμιση αδρανών 

ASTM D 2172 Min 3 την ημέρα 

Σε περίπτωση προσθήκης του προσθέτου απ’ ευθείας στην εγκατάσταση παραγωγής του 
ασφαλτομίγματος, οι έλεγχοι της τροποποιημένης ασφάλτου δεν εφαρμόζονται. Γίνονται μόνο οι 
έλεγχοι παραγωγής του τροποποιημένου ασφαλτομίγματος, οπότε κατά την εκχύλισή του 
γίνεται και ο έλεγχος της διαλυτότητας του προσθέτου στην άσφαλτο (δεν πρέπει να διακρίνο-
νται στα στεγνά αδρανή αδιάλυτοι κόκκοι του προσθέτου). 

5.2.5.1 Έλεγχοι των υλικών κατασκευής 

Εκτός από τα προαναφερθέντα, ισχύουν τα αναφερόμενα στις τεχνικές οδηγίες του άρθρου ΣΤ-
4 της παρούσας ΤΣΥ και οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται για τα συνήθη ασφαλτομίγματα. 

5.2.5.2 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση 

Μετά την τελική συμπύκνωση, ακολουθούν οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης (στάθ-
μης, ομαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών, βαθμού συμπύκνωσης και επιφανειακής 
υφής) για να διαπιστωθεί, εάν και κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαμβά-
νει η σύμβαση του έργου. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με βάση τις συστάσεις που αναφέ-
ρονται στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ. 

Ιδιαίτερα, ως προς την ομαλότητα, θα ακολουθηθούν τα παρακάτω. 

 Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυματισμοί ή άλλες τοπικές ανωμαλίες δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 5 mm. Η μέτρηση θα γίνεται με 4μετρο πήχη στο μέσον της λωρίδας. 

 Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι κυματισμοί ή άλλες τοπικές ανωμαλίες δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 3 mm. Η μέτρηση θα γίνεται με 3μετρο πήχη σε διατομές που θα απέχουν 
μεταξύ τους το πολύ 10 m 

 Η επιφάνεια του αντιολισθηρού τάπητα πρέπει να έχει βαθμό επιπεδότητας IRI τουλάχιστον 
1.25. Η μέτρηση θα γίνεται με ομαλόμετρο / προφιλόμετρο τύπου Laser ή αναλόγου. Σε πε-
ρίπτωση αδυναμίας εφαρμογής του παραπάνω τύπου ομαλομέτρου, η μέτρηση θα γίνεται με 
άλλου τύπου ομαλόμετρο, βάσει των συστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο ΣΤ-4 της πα-
ρούσας ΤΣΥ. 
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6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

6.1.1 Περιγραφή 

Η λεπτή αντιολισθηρή στρώση (ή λεπτή επιφανειακή στρώση) είναι μια στρώση πάχους 25mm 
περίπου από θερμό ασφαλτόμιγμα με πολύ καλά επιφανειακά χαρακτηριστικά.  

Το ασφαλτόμιγμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της λεπτής αντιολισθηρής στρώσης 
είναι ασφαλτόμιγμα μη συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης από αδρανή για αντιολισθηρές 
στρώσεις και τροποποιημένη ή κοινή άσφαλτο και το οποίο παράγεται και διαστρώνεται ‘εν 
θερμώ’ με συνήθη μηχανήματα παραγωγής και διάστρωσης θερμών ασφαλτικών μιγμάτων. 

6.1.2 Εφαρμογές και συνθήκες χρήσης 

Η λεπτή αντιολισθηρή στρώση εφαρμόζεται σε νέα ή παλιά οδοστρώματα. Η υποκείμενη στρώ-
ση, στην περίπτωση νέου οδοστρώματος πρέπει να είναι ομαλή και σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
περί ομαλότητας του άρθρου ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ. Όταν διαστρώνεται σε παλιό οδόστρω-
μα, η υποκείμενη στρώση δεν πρέπει να είναι ρηγματωμένη και οι ανωμαλίες δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 10mm, μετρούμενες με τον 3μετρο ευθύγραμμο πήχη. Επίσης, η παλιά επιφά-
νεια δεν θα πρέπει να παρουσιάζει εξίδρωση ασφάλτου, λακκούβες και οποιαδήποτε άλλη 
επιφανειακή κάκωση. Σε κάθε περίπτωση η υποκείμενη στρώση δεν πρέπει να υπόκειται σε 
τροχαυλάκωση. 

Δεδομένου ότι η λεπτή επιφανειακή στρώση είναι διαπερατή, η υποκείμενη στρώση θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένη από πυκνής υφής ασφαλτόμιγμα όπως το ασφαλτικό σκυρόδεμα 
κλειστού τύπου. 

6.2 ΥΛΙΚΑ 

6.2.1 Αδρανή υλικά 

Τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή πρέπει να είναι 100% θραυστά υλικά από τα ίδια 
μητρικά πετρώματα. Η παιπάλη μπορεί να είναι είτε από τα ίδια πετρώματα ή από άλλη κατάλ-
ληλη πηγή. Η χρήση φυσικών θραυστών αμμοχάλικων απαγορεύεται. 

6.2.1.1 Χονδρόκοκκα αδρανή 

Τα χονδρόκοκκα αδρανή πρέπει να είναι μονόκοκκα, ονομαστικού μεγέθους 6,3/10mm και η 
διαβάθμισή τους εντός των ορίων που δίνονται στον Πίνακα 1. 

6.2.1.2 Λεπτόκοκκα αδρανή 

Τα λεπτόκοκκα αδρανή θα είναι μεγέθους 0/2mm και η διαβάθμισή τους εντός των ορίων που 
δίνονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 1 
Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης χονδρόκοκκων αδρανών 

Μέγεθος κόσκινου Διερχόμενο ποσοστό (%) 

14mm 100 

10mm 99 – 85 

8mm 37 – 62 

6,3mm 1 – 15 

4mm 0 – 5 

0,5mm 0 – 2 
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Πίνακας 2 
Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης λεπτόκοκκων αδρανών 

Μέγεθος κόσκινου Διερχόμενο ποσοστό (%) 

4mm 100 

2mm 99 – 85 

0,5mm 40 – 60 

0,063mm 11 – 16 

6.2.1.3 Παιπάλη 

Η παιπάλη, υλικό που διέρχεται από το κόσκινο 0,063mm και προστίθεται, εάν απαιτηθεί, στο 
μίγμα των αδρανών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διαβάθμισης του μίγματος των 
αδρανών, θα είναι από το ίδιο πέτρωμα ή από θραυστό ασβεστόλιθο ή από άλλο κατάλληλο 
πέτρωμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως παιπάλη και η υδράσβεστος, ή το οξείδιο του 
ασβεστίου (CaΟ), ή το τσιμέντο Portland. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί οξείδιο του 
ασβεστίου το προστιθέμενο ποσοστό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1% του βάρους των 
αδρανών. 

Η παιπάλη θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 3. 

Πίνακας 3 
Ιδιότητες παιπάλης 

Μέγεθος κόσκινου Διερχόμενο ποσοστό (%) 

0,5mm 100 

0,063mm 70 – 100 

Καθαρότητα (*) 

Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου(**) < 1 

(*) Για όλα τα είδη παιπάλης πλην υδρασβέστου, CaO και τσιμέντου Portland 

(**) Σύμφωνα με EN 933-9 ή ISSA ΤΒ 145 

6.2.2 Ασφαλτικό συνδετικό υλικό 

Το ασφαλτικό συνδετικό υλικό θα είναι είτε κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 50/70 pen είτε 
τροποποιημένη άσφαλτος με πολυμερή. Ο τύπος της ασφάλτου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρ-
τάται κυρίως από τις κλιματολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα τη θερμοκρασία, και τον κυκλοφοριακό 
φόρτο. Για τη διευκόλυνση της απόφασης για το που θα χρησιμοποιηθεί κοινή ή τροποποιημένη 
άσφαλτος, δίνεται το πρωτόκολλο στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4 
Πρωτόκολλο επιλογής τύπου ασφάλτου 

Αθροιστικός κυκλοφοριακός 
φόρτος (*)

 
(ΙΤΑ) 

Μέση ετήσια θερμοκρασία 
αέρος (°C) 

Τύπος ασφάλτου (pen) 

< 1x10
7
  16°C 50/70 

1x10
7
 - 5x10

7
 < 13°C Τροποποιημένη 

 13°C ή 14°C 50/70 

 15°C ή 16°C Τροποποιημένη 

> 5x10
7
 13°C ή μικρότερη έως 16°C Τροποποιημένη 
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(*) Εμπορικά οχήματα (δηλ. οχήματα συνολικού βάρους >1.500kg) 

Η κοινή άσφαλτος θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές Π.Τ.Π. - Α200 και ASTM D946. 

Η τροποποιημένη με πολυμερή άσφαλτος θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές ASTM D5976-96 
(Type I-C ή Type I-D), ή D5841-95 (Type III-C ή Type III-D), ανάλογα με τον τύπο του πολυμε-
ρούς που χρησιμοποιείται, ελαστομερές ή πλαστομερές, αντίστοιχα. Η προμήθεια της τροπο-
ποιημένης ασφάλτου θα γίνεται σε προ-αναμεμιγμένη μορφή. Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί 
στην Υπηρεσία την ευστάθεια αποθήκευσης της προαναμεμιγμένης τροποποιημένης ασφάλτου.  

Εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ τροποποιημένης ασφάλτου με πλαστομερές ή 
ελαστομερές υλικό, συνιστάται η επιλογή της τροποποιημένης ασφάλτου με ελαστομερές. 

6.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 

6.3.1 Μίγμα αδρανών 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών για λεπτή επιφανειακή στρώση θα 
παρουσιάζει ασυνέχεια στην περιοχή των 2mm έως 6,3mm και θα βρίσκεται εντός των ορίων 
που δίνονται στον Πίνακα 5. Τα όρια της κοκκομετρικής διαβάθμισης που δίνονται στον Πίνακα 
5 ισχύουν μόνο αν τα ειδικά βάρη των χονδρόκοκκων και των λεπτόκοκκων αδρανών δεν 
διαφέρουν περισσότερο από 5%. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη η τελική καμπύλη του μίγμα-
τος των αδρανών θα πρέπει να διορθώνεται σύμφωνα με τα ειδικά βάρη των αδρανών. 

Πίνακας 5 
Όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης μίγματος αδρανών υλικών 

Μέγεθος κοσκίνου Διερχόμενο ποσοστό (%) 

14mm 100 

10mm 90 – 99 

6,3mm 26 – 36 

2mm 21 – 32 

0,5mm 12 – 22 

0,063mm 5 – 8 

6.3.2 Περιεκτικότητα ασφάλτου 

Η περιεκτικότητα ασφάλτου του ασφαλτομίγματος θα καθορισθεί από τη σύνθεση του μίγματος 
και θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που δίνονται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6 
Συνιστώμενα εύρη τιμών περιεκτικότητας ασφάλτου 

Τύπος ασφάλτου % ασφάλτου κατά βάρος ξηρών αδρανών 

Κοινή άσφαλτος 5,5 - 6,2 

Τροποποιημένη άσφαλτος 5,7 - 6,4 

Οι ποσότητες ασφάλτου του Πίνακα 6 εφαρμόζονται σε αδρανή με 'φυσιολογικά' ειδικά βάρη 

(2,65 gr/cm³ έως 2,70 gr/cm³) και απορρόφηση υγρασίας 1%. Η μεγάλη διαφορά στα ειδικά 
βάρη μερικών αδρανών, καθώς και η σημαντική διαφορά στην απορρόφηση υγρασίας, είναι 
πιθανόν να οδηγήσουν σε απαιτήσεις περιεκτικότητας ασφάλτου εκτός των τιμών που δίνονται. 

Σε περίπτωση που μετά την έγκριση της Υπηρεσίας ήθελε χρησιμοποιηθεί προσθήκη συνθετι-
κών ινών στο μίγμα με κοινή άσφαλτο, το εύρος τιμών περιεκτικότητας της ασφάλτου είναι το 
ίδιο με αυτό της τροποποιημένης ασφάλτου. 
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6.3.3 Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από τη μελέτη σύνθεσης 

Η ομοιομορφία του παραγόμενου ασφαλτομίγματος και η συμφωνία αυτού με τη μελέτη σύνθε-
σης θα καθορίζεται από το μέσο όρο των τιμών που λαμβάνονται από ελέγχους επί τριών 
τουλάχιστον δειγμάτων. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση της μέσης κοκκομετρικής διαβάθμισης και της μέσης περιε-
κτικότητας ασφάλτου από τη μελέτη σύνθεσης δίνονται στον Πίνακα 7. Επιπλέον, οι αποκλίσεις 
για κάθε μεμονωμένο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις αυξημέ-
νες κατά 20%. Επισημαίνεται ότι η μέση κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών 
μετά την εφαρμογή των αποκλίσεων θα πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται εντός των ορίων του 
Πίνακα 5. 

Πίνακας 7 
Επιτρεπόμενες αποκλίσεις από τη μελέτη σύνθεσης 

Μέγεθος κοσκίνου Επιτρεπόμενη απόκλιση (%) 

14mm 0 

10mm 3 

6,3mm 3 

2mm 3 

0,5mm 2 

0,063mm 1 

Περιεκτικότητα ασφάλτου κ.β. μίγματος 0,3 

6.3.4 Ιδιότητες ασφαλτομίγματος 

Μετά τον προσδιορισμό της αναλογίας χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων αδρανών και παιπάλης 
έτσι ώστε το τελικό μίγμα των αδρανών να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 5, ακολουθεί ο 
προσδιορισμός της περιεκτικότητας ασφάλτου. Η βέλτιστη περιεκτικότητα ασφάλτου θα είναι 
εντός των ορίων που δίνονται στον Πίνακα 6 και τέτοια που το τελικό ασφαλτόμιγμα να ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 8. 

Πίνακας 8 
Ιδιότητες ασφαλτομίγματος λεπτής επιφανειακής στρώσης 

Ιδιότητα Τιμή 

Συμπύκνωση Marshall (αριθμός κτύπων σε κάθε πλευρά) 50 

Ποσοστό κενών (*) 6% - 15% 

Λόγος αντοχών από δοκιμή εμβάπτισης (**) > 80% 

Φαινόμενο ειδικό βάρος συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος Επιτευχθείσα τιμή 

(*) Κατά το ASTM D 3203-94 (AASHTO Τ 269-97) 

(**) Κατά το ASTM D 1075-94 (AASHTO T 167-95), ή ΑΑSHTO T 283 

Για τον καθορισμό του ποσοστού των κενών παρασκευάζονται τουλάχιστον τρία δοκίμια 
Marshall, διαμέτρου 100mm και ύψους περίπου 50mm. Το μέσο ποσοστό κενών από τα τρία ή 
περισσότερα δοκίμια θα πρέπει να είναι εντός των προδιαγραφόμενων ορίων. Το μέσο ποσο-
στό κενών από τα δοκίμια μπορεί να αποκλίνει από την μέγιστη ή ελάχιστη τιμή το πολύ κατά 1, 
άλλως το μίγμα και τα αντίστοιχα δοκίμια θα επαναλαμβάνονται. Επιπλέον, κανένα από τα 
δοκίμια δεν πρέπει να έχει κενά εκτός του ανώτερου και κατώτερου ορίου που καθορίζεται.  
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Ο λόγος αντοχών προσδιορίζεται ως η μέση τιμή αντοχής των τριών ή περισσότερων δοκιμίων 
που ελέγχθηκαν σε ξηρές συνθήκες και των τριών ή περισσοτέρων δοκιμίων που ελέγχθηκαν 
μετά την εμβάπτιση σε νερό. 

6.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 

Η παραγωγή του ασφαλτομίγματος για λεπτή επιφανειακή στρώση μπορεί να γίνεται στο ίδιο 
ασφαλτικό συγκρότημα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος 
το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις Π.Τ.Π. - Α265 και 
ASTM D995. Ο χρόνος ανάμιξης, που πιθανόν να πρέπει να διαφοροποιηθεί ελαφρώς θα είναι 
τέτοιος ώστε να παράγεται κατάλληλο ασφαλτόμιγμα. 

Όταν χρησιμοποιείται κοινή άσφαλτος, η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβεί τους 175°C στα 
στάδια αποθήκευσης έως ανάμιξης. Επιπλέον, η θερμοκρασία του ασφαλτομίγματος με άσφαλ-
το 50/70 pen πρέπει να είναι μεταξύ 145°C και 175°C σε κάθε μέρος του ασφαλτικού συγκροτή-
ματος (αναμικτήρα, αποθηκευτικό κάδο, ή επί αυτοκινήτου). 

Όταν χρησιμοποιείται τροποποιημένη άσφαλτος, τα παραπάνω όρια θερμοκρασιών πιθανόν να 
χρειάζεται να τροποποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής της τροποποιημένης ασφάλ-
του θα καθορίζει όλες τις κρίσιμες θερμοκρασίες. 

6.5 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Η Υπηρεσία θα έχει πάντα πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του ασφαλτικού συγκροτήματος ώστε 
να ελέγχουν ότι η παραγωγή του ασφαλτομίγματος είναι καθ' όλα σύμφωνη με τις προδιαγρα-
φές. Επιπλέον, θα παρέχεται εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στο συγκρότημα για δειγματολη-
ψία επαρκούς ποσότητας υλικών ή/και μίγματος από οποιοδήποτε σημείο. 

6.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 

Η μεταφορά του ασφαλτομίγματος στο έργο γίνεται κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν της μεταφο-
ράς του ασφαλτικού σκυροδέματος. 

Το μίγμα πρέπει να προστατεύεται από μολύνσεις και υπερβολική απώλεια θερμοκρασίας κατά 
τη μεταφορά σε επικαλυμμένα  (με κατάλληλο κάλυμμα) φορτηγά. Το δάπεδο και οι πλευρές του 
φορτηγού πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ξένο σώμα ή προσκολλημένα 
ασφαλτικά υλικά πριν τη φόρτωση του μίγματος. Για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης του μίγμα-
τος μπορεί να γίνεται επάλειψη του δαπέδου και των πλευρών του φορτηγού με ελαφρύ φυτικό 
έλαιο, ή υγρό σαπούνι ή άλλο μη διαλυτικό υλικό. Όταν χρησιμοποιείται κάποια επάλειψη, πριν 
τη φόρτωση του υλικού η καρότσα του φορτηγού θα πρέπει να ανυψώνεται στη μέγιστη δυνατή 
κλίση για να απορρεύσει τυχόν πλεονάζουσα ποσότητα υλικού που χρησιμοποιήθηκε.  

6.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

6.7.1 Προετοιμασία επιφανείας 

Η υφιστάμενη επιφάνεια θα είναι καθαρή από λάσπες, σκόνες, οργανικά υλικά και άλλα φερτά 
υλικά. Ο καθαρισμός γίνεται με μεταλλικές βούρτσες, μηχάνημα αναρρόφησης ή άλλο κατάλλη-
λο μέσο. Η επιφάνεια θα πρέπει, επίσης, να είναι στεγνή, ή στη χειρότερη περίπτωση, νοτισμέ-
νη αλλά ποτέ υγρή. Στάσιμο νερό επί της επιφανείας που πρόκειται να διαστρωθεί δεν πρέπει 
να υπάρχει σε καμιά περίπτωση. 

Όταν διαστρώνεται η λεπτή επιφανειακή στρώση πάνω σε παλιό οδόστρωμα, είναι πιθανόν, 
πριν τη διάστρωση της, να χρειαστεί προετοιμασία της επιφάνειας με διάστρωση ισοπεδωτικής 
στρώσης ή φρεζάρισμα. Οι εργασίες αυτές γίνονται κατά τον συνήθη τρόπο. 

Διαγραμμίσεις οδών από θερμοπλαστικά υλικά ή αυτοκόλλητα πλαστικά υλικά πρέπει να απο-
μακρύνονται πριν την εφαρμογή της λεπτής επιφανειακής στρώσης. Η απομάκρυνση των 
υλικών αυτών θα γίνεται με απόξεση με κατάλληλο μηχάνημα.  

Αν, πριν τη διάστρωση της λεπτής επιφανειακής στρώσης, δεν έχουν ανυψωθεί τα καπάκια 
φρεατίων, θα επισημαίνονται για ανύψωση, καθώς επίσης θα επισημαίνονται, θα απομακρύνο-
νται και θα επανατοποθετούνται τα ανακλαστικά στοιχεία της οδού (‘μάτια γάτας’) μετά την 
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ολοκλήρωση των εργασιών. Τα φρεάτια αποστράγγισης παρά την οδό θα καλύπτονται πριν τη 
διάστρωση προς αποφυγή πλήρωσης αυτών με ασφαλτόμιγμα. 

6.7.2 Συγκολλητική στρώση 

Ο ψεκασμός συγκολλητικής στρώσης είναι απαραίτητος σε όλες τις περιπτώσεις. Το υλικό της 
συγκολλητικής θα είναι ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-1 σύμφωνο με τις προδιαγραφές 
Π.Τ.Π. - Α203. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τροποποιημένο με πολυμερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα. Η ποσότητα της συγκολλητικής εξαρτάται από το πορώδες και την τραχύτητα της 
υφιστάμενης επιφάνειας αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τόση ώστε η ποσότητα 
υπολείμματος ασφάλτου να κυμαίνεται μεταξύ 250 gr/m² και 400 gr/m². Η συγκολλητική στρώση 
πρέπει να αφήνεται για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να διασπασθεί το ασφαλτι-
κό γαλάκτωμα. Ο χρόνος διάσπασης του ασφαλτικού γαλακτώματος εξαρτάται από τις κλιματο-
λογικές συνθήκες που επικρατούν στο έργο και συνήθως πραγματοποιείται μέσα σε λίγα λεπτά. 
Η συγκολλητική πρέπει πάντα να προστατεύεται από την κυκλοφορία. 

6.7.3 Διάστρωση 

Το ασφαλτόμιγμα διαστρώνεται με μηχανικούς διαστρωτήρες (finishers) σε θερμοκρασία όχι 
μικρότερη από 130°C, αν χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70 pen και όχι μικρότερη από 135°C, αν 
χρησιμοποιείται άσφαλτος τροποποιημένη με πολυμερές. 

6.7.4 Συμπύκνωση 

Η συμπύκνωση αρχίζει μόλις το ασυμπύκνωτο ασφαλτόμιγμα είναι ικανό να δεχθεί το φορτίο 
του οδοστρωτήρα χωρίς υπερβολική μετατόπιση ή εμφάνιση επιφανειακών ρωγμών. Η συμπύ-
κνωση θα γίνεται με στατικούς οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου. Αποτελεσματική συμπύκνωση 
επιτυγχάνεται με οδοστρωτήρα βάρους 8-10 τόνων και 4-6 διελεύσεις. Δονητικοί οδοστρωτήρες 
σε μη-δονητική κατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν είναι δυνατόν να επιτύχουν 
τουλάχιστον τη συμπύκνωση ενός στατικού οδοστρωτήρα βάρους 8 τόνων. 

Η συμπύκνωση πρέπει να ολοκληρώνεται πριν η θερμοκρασία του υλικού πέσει κάτω από 
85°C, όταν χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70 pen, ή κάτω από 95°C, όταν χρησιμοποιείται 
τροποποιημένη άσφαλτος. Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία μετράται στη μέση του πάχους της 
στρώσης. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό κατάλληλων οδοστρωτήρων για την επίτευξη 
πλήρους συμπύκνωσης πριν την πτώση της θερμοκρασίας του υλικού κάτω από τα επιτρεπό-
μενα όρια. 

6.7.5 Περιορισμοί λόγω καιρού 

Το ασφαλτόμιγμα λεπτής ασφαλτικής στρώσης δεν θα διαστρώνεται όταν η θερμοκρασία αέρος 

είναι μικρότερη των 10C, ή κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης, ή κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέ-

μων (6 beaufort ή 22 κόμβων). 

6.8 ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την έναρξη των εργασιών ή όποτε απαιτηθούν κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα πιστοποιητικά 
των εργαστηριακών ελέγχων επί των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (άσφαλτο, αδρανή και 
παιπάλη), τη σύνθεση του ασφαλτομίγματος καθώς και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για 
την εκτέλεση των εργασιών (θερμοκρασία διάστρωσης, είδος οδοστρωτήρα, αριθμό διελεύσε-
ων) μία εβδομάδα πριν την έναρξη των εργασιών ή όποτε ξανά απαιτηθούν κατά τη διάρκεια 
των εργασιών. Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διεξάγονται σε εγκεκριμένα εργαστήρια. 

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι των υλικών είναι όπως αυτοί που προβλέπονται στην Π.Τ.Π. - Α265. 

Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στην υποβαλλόμενη μελέτη σύνθεσης του τελικού μίγματος 
θα περιλαμβάνουν : 
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α) Την πηγή των αδρανών και τη διαβάθμιση των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών, 
την αναλογία χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών και παιπάλης και τη διαβάθμιση του 
τελικού μίγματος των αδρανών. 

β) Τον τύπο του ασφαλτικού συνδετικού υλικού. 

γ) Την περιεκτικότητα της ασφάλτου στο μίγμα, κατά βάρος μίγματος και κατά βάρος ξηρών 
αδρανών. 

δ) Το ποσοστό κενών στο μίγμα. 

ε) Το λόγο αντοχών από δοκιμή εμβάπτισης. 

στ) Το μέγιστο ειδικό βάρος του ασφαλτομίγματος 

ζ) Το φαινόμενο ειδικό βάρος του ασφαλτομίγματος μετά από συμπύκνωση κατά Marshall (50 
κτύποι σε κάθε πλευρά). 

6.9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

6.9.1 Έλεγχος ποιότητας υλικών 

6.9.1.1 Ασφαλτικά υλικά 

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ποιότητα και την καταλληλότητα των ασφαλτικών υλικών είναι 
όπως αυτοί που προβλέπονται από την Π.Τ.Π. - Α200 και ASTM D 946, για την κοινή άσφαλτο 
και από τις προδιαγραφές ASTM D-5976 ή ASTM D5841, για την τροποποιημένη με πολυμερή 
άσφαλτο. 

Η δειγματοληψία θα γίνεται στο ασφαλτικό συγκρότημα σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D 
140. 

Η συχνότητα δειγματοληψίας είτε για την κοινή είτε για την τροποποιημένη άσφαλτο θα είναι 
δύο δείγματα ανά βυτίο μεταφοράς ασφαλτικού υλικού. Το ένα δείγμα είναι για τη διεξαγωγή 
των ελέγχων και το άλλο χρησιμοποιείται ως αντιδείγμα.  

Η Υπηρεσία μπορεί, εάν τα αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων είναι ικανοποιητικά, να μειώσει 
τους ελέγχους που προβλέπονται στο ελάχιστο, οι οποίοι είναι : 

Για την κοινή άσφαλτο : 

α) Εισδυτικότητα, και  

β) Σημείο μάλθωσης 

Για την τροποποιημένη με ελαστομερή άσφαλτο:  

α) Εισδυτικότητα στους 25°C, 

β) Έλεγχος διαχωρισμού (ευστάθειας αποθήκευσης), και 

γ) Ελαστική επαναφορά, μετά από παρατεταμένη θέρμανση (RTFOT). 

Για την τροποποιημένη με πλαστομερή άσφαλτο:  

α) Εισδυτικότητα στους 25°C, 

β) Σημείο μάλθωσης, και 

γ) Έλεγχος διαχωρισμού (ευστάθειας αποθήκευσης). 

6.9.1.2 Αδρανή υλικά 

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ποιότητα και καταλληλότητα των αδρανών υλικών δίνονται στον 
Πίνακα 9. Οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επίσης δίνονται στον Πίνακα 
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9. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες τιμές που 
υποβάλλονται από τον Εργολάβο. 

 

Πίνακας 9 
Απαιτούμενοι έλεγχοι αδρανών 

Έλεγχος 
Χαρακτηρισμός 

ελέγχου 
Δειγματοληψία από 

Ελάχιστη 
συχνότητα 

δειγματοληψίας 

Για τα χονδρόκοκκα αδρανή 

PSV 
BS 812/Part 
114:1989, ή 

 prEN 1097-8 
Λατομείο/Έργο Βλέπε σημείωση (*) 

AAV (προαιρετικά) 
(**) 

BS 812/Part 
113:1990 

Λατομείο/Έργο Βλέπε σημείωση (*) 

Lοs Angeles 
ΕΝ 1097-2, ή  
AASHTO T 96 

Λατομείο/Έργο Βλέπε σημείωση (*) 

Micro-Deval 
EN 1097-1, ή 
NF P 18-572 

Λατομείο/Έργο Βλέπε σημείωση (*) 

Δείκτης πλακοειδούς 
EN 933-3, ή 

BS 812/Part 105 
Λατομείο/Έργο Βλέπε σημείωση (*) 

Υγεία 
EN 1367-2, ή 

AASHTO T104 
Λατομείο/Έργο Μία φορά (***) 

Έλεγχος 
Χαρακτηρισμός 

ελέγχου 
Δειγματοληψία από 

Ελάχιστη συχνότητα 
δειγματοληψίας 

Ειδικό βάρος και 
απορ. Υγρασίας 

AASHTO T 85, ή 
prEN 1097-6 

Έργο Βλέπε σημείωση (*) 

Κοκκομετρική 
ανάλυση 

EN 933-1, ή  
ASHTO T 27 & 
AASHTO T 11 

Έργο 2 ημερησίως 

Για τα λεπτόκοκκα αδρανή 

Ειδικό βάρος και 
απορ. Υγρασίας 

AASHTO T 84, ή 
prEN 1097-6 

Έργο Βλέπε σημείωση (*) 

Μπλε του μεθυλενίου 
EN 933-9, ή 
ISSA TB 145 

Έργο Βλέπε σημείωση (*) 

Ισοδύναμο άμμου 
(****) 

AASHTO T-176 Έργο 
Βλέπε σημείωση 

(*****) 

Κοκκομετρική 
ανάλυση 

EN 933-1, ή 
AASHTO T 27 & 
AASHTO T 11 

Έργο 2 ημερησίως 

Για την παιπάλη 

Ειδικό βάρος 
EN 1097-7, ή 
AASHTO T 84 

Έργο Μία φορά (***) 
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Πίνακας 9 
Απαιτούμενοι έλεγχοι αδρανών 

Έλεγχος 
Χαρακτηρισμός 

ελέγχου 
Δειγματοληψία από 

Ελάχιστη 
συχνότητα 

δειγματοληψίας 

Κοκκομετρική 
ανάλυση 

AASHTO T 37 Έργο Μία φορά (***) 

Μπλε του μεθυλενίου 
EN 933-9, ή 
ISSA TB 145 

Έργο Μία φορά (***) 

(*) Μία ανά 5000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών 

υλικών. 

(**) AAV <12 για κυκλοφοριακό φόρτο 1000 εμπορικά οχήματα και AAV <10 για κυκλοφοριακό φόρτο 
>1000 εμπορικά οχήματα.  

(***)  Υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών. 

(****) Ισοδύναμο άμμου >60%. 

(*****) Μία ανά 2000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών 
υλικών. 

Η δειγματοληψία των αδρανών θα γίνεται από τους σωρούς αδρανών υλικών στο λατομείο ή 
από τους ψυχρούς κάδους τροφοδοσίας του ασφαλτικού συγκροτήματος, σύμφωνα με την 
προδιαγραφή EN 932-1 & 2, ή AASHTO T-2. 

6.9.2 Ασφαλτόμιγμα 

Οι έλεγχοι που θα εκτελούνται επί του ασυμπύκνωτου ασφαλτομίγματος δίνονται στον Πίνακα 
10. 

Η δειγματοληψία του ασφαλτομίγματος θα γίνεται από το φορτηγό πριν εκφορτωθεί το ασφαλ-
τόμιγμα στη χοάνη τροφοδοσίας, ή από τον κάδο του διαστρωτήρα, σύμφωνα με την προδια-
γραφή AASHTO T-168. Η χιλιομετρική θέση της δειγματοληψίας θα πρέπει να καταγράφεται. Η 
ελάχιστη ποσότητα υλικού θα είναι 15kg, ανά δειγματοληψία. 

Πίνακας 10 
Απαιτούμενοι έλεγχοι στο ασφαλτόμιγμα 

Έλεγχος Χαρακτηρισμός ελέγχου 
Ελάχιστη συχνότητα 

δειγματοληψίας 

Εκχύλιση ασφαλτομίγματος 

 Κοκκομετρική ανάλυση 

 Ποσοστό ασφάλτου 

AASHTO T 164 
 και AASHTO T 30 

2 ημερησίως 
Σε συμπυκνωμένα δοκίμια 
Marshall 

 Ποσοστό κενών 

ASTM D 3203-94 
ή AASHTO T-269-97 

Από κάθε δειγματοληψία θα εκτελούνται δύο πλήρεις εκχυλίσεις και θα συμπυκνώνονται τρία 
δοκίμια. Το υπολειπόμενο ασφαλτόμιγμα θα αποθηκεύεται ως αντιδείγμα.  

Η επιτρεπόμενη ανοχή για κάθε αποτέλεσμα ελέγχου (περιεκτικότητα ασφάλτου και κοκκομετρι-
κή ανάλυση) πρέπει να είναι εντός των ορίων που προδιαγράφονται στον Πίνακα 7. Όσον 

αφορά την απόκλιση των κενών θα πρέπει να είναι 1,25, αυτών του μίγματος της μελέτης 
σύνθεσης. 

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, το υπόλοιπο ασφαλτόμιγμα θα χρησιμοποιείται για επανάληψη 
των δοκιμών. Αν τα αποτελέσματα, έστω και ένα από αυτά, συνεχίζει να είναι εκτός των επιτρε-
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πομένων ορίων, το μίγμα απορρίπτεται. Ταυτόχρονα λαμβάνεται, συμπληρωματικά, ικανοποιη-
τικός αριθμός δειγμάτων από τη συμπυκνωθείσα στρώση, προς επανάληψη των παραπάνω 
ελέγχων, ώστε να καθοριστεί επακριβώς η επιφάνεια που διαστρώθηκε με το εκτός των προδι-
αγραφών ασφαλτόμιγμα. Η έκταση και η μεθοδολογία της συμπληρωματικής δειγματοληψίας θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία. Το μίγμα εκτός προδιαγραφών θα απομακρύνεται και θα αντι-
καθίσταται από νέο ασφαλτόμιγμα λεπτής ασφαλτικής στρώσης. Όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα 
δειγματοληψίας, ελέγχων και αποκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.  

6.9.3 Συμπυκνωμένη στρώση 

Η συμπυκνωμένη στρώση, πριν την απόδοση στην κυκλοφορία, θα ελέγχεται ως προς την 
επιφανειακή υφή, το πάχος, την ομαλότητα και την απόκλιση από το υψόμετρο της τελικής 
επιφάνειας. 

α) Επιφανειακή υφή 

Η επιφανειακή υφή καθορίζεται με βάση το βάθος υφής, σύμφωνα με τη δοκιμή ASTM E 965. 
Ανά 1000m μήκους λωρίδας κυκλοφορίας (ή ανά μήκος λωρίδας κυκλοφορίας του δοκιμαστικού 
τμήματος) λαμβάνονται δέκα (10) μεμονωμένες μετρήσεις βάθους υφής. Το βάθος υφής σε κάθε 
σημείο μέτρησης πρέπει να είναι >0,8mm. Οι μετρήσεις διεξάγονται πριν την απόδοση της οδού 

στην κυκλοφορία και για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που το βάθος υφής είναι  
0,8mm, λαμβάνονται περαιτέρω μετρήσεις ώστε να καθοριστεί με ακρίβεια η περιοχή με βάθος 
υφής μικρότερο του αποδεκτού. Το μίγμα στην περιοχή αυτή απομακρύνεται σε όλο του το 
πάχος και αντικαθίσταται με νέο ασφαλτόμιγμα λεπτής ασφαλτικής στρώσης. Η διάστρωση του 
νέου ασφαλτομίγματος θα γίνεται πάντοτε με διαστρωτήρα. Το ελάχιστο μήκος αντικατάστασης 
είναι 15m και το ελάχιστο πλάτος ίσο με το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας. 

β) Πάχος συμπυκνωμένης στρώσης 

Το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης μπορεί να μετρηθεί με τη λήψη πυρήνων και η μέση 

τιμή του πάχους τριών, κατ’ ελάχιστο, πυρήνων ανά 6000 m² πρέπει να είναι 25mm3mm. Οι 
θέσεις λήψης των πυρήνων καθορίζονται από την Υπηρεσία και θα καταγράφονται στο αρχείο. 
Ο καθορισμός του πάχους από πυρήνες συνιστάται μόνο αν ταυτοχρόνως χρειάζεται να καθο-
ριστεί και το πάχος των υποκείμενων ασφαλτικών στρώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση το πάχος 
της λεπτής ασφαλτικής στρώσης συνιστάται όπως καθορίζεται με βάση την ποσότητα μίγματος 
που διαστρώνεται ανά μονάδα επιφανείας. Στην περίπτωση αυτή η ποσότητα μίγματος που θα 
πρέπει να διαστρώνεται ισούται με [0,025m x φαινόμενο ειδικό βάρος συμπυκνωμένου ασφαλ-

τομίγματος κατά Marshall (kg/m³)]  2,5kg/m². Στις περισσότερες των περιπτώσεων το γινόμενο 
δίνει ποσότητα διαστρωμένου και συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος 50 kg/m² έως 55 kg/m², 
οπότε αυτή θα πρέπει να είναι και η αναμενόμενη διαστρωθείσα ποσότητα στο έργο. 

Για τον καθορισμό της ποσότητας μίγματος που διαστρώνεται ανά μονάδα επιφανείας είναι 
απαραίτητο να τηρούνται αρχεία με το βάρος του μίγματος που παραδίδεται στο έργο για διά-
στρωση και να προσμετράται η αντίστοιχη επιφάνεια που διαστρώνεται. Η διαδικασία προσδιο-
ρισμού διαστρωθείσης ποσότητας ανά μονάδα επιφανείας θα διεξάγεται τουλάχιστον 2 φορές 
ημερησίως. Η ελαχίστη επιτρεπτή επιφάνεια αναφοράς είναι αυτή που προκύπτει από ελάχιστο 
μήκος διάστρωσης 75m και πλάτος όσο το πλάτος διάστρωσης. 

γ) Ομαλότητα 

Η επιμήκης και εγκάρσια ομαλότητα της τελικής επιφάνειας θα είναι τέτοια ώστε το πλήθος των 
επιφανειακών ανωμαλιών να είναι εντός των επιτρεπομένων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 
ΣΤ- 5.1της παρούσας ΤΣΥ. 

δ) Υψόμετρο τελικής επιφάνειας 

Το υψόμετρο της επιφάνειας της λεπτής επιφανειακής στρώσης θα είναι εντός των ορίων που 
προδιαγράφονται στο άρθρο ΣΤ-5.1 της παρούσας ΤΣΥ.  
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6.10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι περιοχές που διαστρώθηκαν με ασφαλτόμιγμα εκτός προδιαγραφών και/ή δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 6.9.3(α), (β), (γ) και (δ) θα αποκαθίστανται. 
Στις εργασίες αποκατάστασης θα χρησιμοποιείται ασφαλτόμιγμα λεπτής ασφαλτικής στρώσης. 

6.11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Όλες οι ρυθμίσεις της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνονται με πρωτεύοντα σκοπό την ασφάλεια 
της κυκλοφορίας, των μηχανημάτων κατασκευής και του προσωπικού στο έργο.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτρο-
πή της κυκλοφορίας από το τμήμα προς διάστρωση χωρίς να προκαλούνται υπερβολικές 
καθυστερήσεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο 
αποκλεισμός του τμήματος και η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνονται σύμφωνα με τους σχετι-
κούς Εθνικούς Κανονισμούς και Οδηγίες.  

Ο Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για την ασφαλή απόδοση του τμήματος στην κυκλοφορία. 
Η χρονική στιγμή απόδοσης του τμήματος στην κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των εργα-
σιών θα συμφωνείται με την Υπηρεσία.  

6.12 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Σκοπός του δοκιμαστικού τμήματος είναι να αποδείξει ο Ανάδοχος την ικανότητα του για την 
παραγωγή και επιτυχή εφαρμογή της λεπτής επιφανειακής στρώσης σύμφωνα με την υποβλη-
θείσα μελέτη σύνθεσης του μίγματος και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις.  

Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6.9. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθμό των δοκι-
μών κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιμαστικού τμήματος.  

Το δοκιμαστικό τμήμα μήκους 100m έως 300m θα είναι επί του έργου και η θέση του θα επιλέ-
γεται από τον Ανάδοχο κατόπιν συμφωνίας με την Υπηρεσία. Όλο το κόστος κατασκευής του 
δοκιμαστικού τμήματος καθώς και το κόστος δειγματοληψίας και εκτέλεσης εργαστηριακών και 
μη-εργαστηριακών δοκιμών βαρύνει τον Ανάδοχο.  

6.13 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) διαστρωθείσης επιφάνειας. 
Στην τιμή, €./τετραγωνικό μέτρο, περιλαμβάνεται: το κόστος προμήθειας και μεταφοράς, (ανε-
ξαρτήτως αποστάσεως) όλων των απαιτούμενων υλικών, το κόστος προσωπικού για κάθε 
εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών, το κόστος ανάμιξης, διάστρωσης 
και συμπύκνωσης, το κόστος της συγκολλητικής στρώσης (υλικό και ψεκασμός), το κόστος 
καθαρισμού της υπάρχουσας επιφάνειας (εάν απαιτείται), το κόστος απομάκρυνσης πλεοναζό-
ντων υλικών από το έργο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το κόστος εργασιών σχετικών 
με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και κάθε άλλο κόστος που πιθανόν να ανακύψει για την πλήρη 
ολοκλήρωση των εργασιών. Το κόστος απομάκρυνσης των διαγραμμίσεων οδού, όπως αναφέ-
ρεται στην παράγραφο 6.7.1, δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και θα πληρώνεται ξεχωριστά.  

 

 



  Τ.Σ.Υ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Σελίδα 62 από 100 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
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1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό κατασκευή 
οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος τους που επη-
ρεάζεται από την ύπαρξη του κυρίου άξονα. 

1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: 

- Τις διαγραμμίσεις που οριοθετούν τις λωρίδες της οδού 

- Τις οριογραμμές του οδοστρώματος 

- Τις λοιπές σημάνσεις («ζέμπρες», τόξα επιλογής λωρίδας και τυχόν μηνύματα που αναγρά-
φονται και επί της οδού κλπ) 

1.1.2 Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει: 

- Τις πινακίδες σήμανσης 

- Τις γέφυρες σήμανσης και γενικά τους φορείς στήριξης ογκωδών πινακίδων 

- Τους οριοδείκτες 

- Τους δείκτες οριοθέτησης Απαλλοτριωμένης ζώνης 

- Τους πλήρως αντανακλαστικούς χιλιομετρικούς δείκτες 

1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.2.1 Οριζόντια σήμανση 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε συνδυασμό με τις 
Π.Τ.Π. - Σ307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890/21-8-75) για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διαγράμμι-
σης, την Οδηγία τρόπου διαγράμμισης (ΚΕΔΕ 1982), την Προσωρινή Προδιαγραφή για τους 
ανακλαστήρες (μάτια γάτας) των οδών (Δ3/1990), η Προσωρινή Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώ-
ματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. Αντιθέτως κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζό-
ντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων, οι προδιαγραφές Π.Τ.Π. ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 
190Β’/79) και επιβάλλεται τουλάχιστον η χρήση των ειδικών χρωμάτων υψηλής ποιότητας, ή 
ακόμη καλύτερα, υλικά οριζόντιας σήμανσης με υψηλότερα χαρακτηριστικά αντανακλαστικότη-
τας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (θερμοπλαστικά, ψυχροπλαστικά, αυτοκόλλητες ταινίες, 
διαγραμμίσεις κλπ). Ειδικά για τη σήμανση εκτελουμένων έργων ισχύει η «Τεχνική Προδιαγρα-
φή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων» (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 

1.2.2 Κατακόρυφη σήμανση 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) σε συνδυασμό με τις Π.Τ.Π. - Σ301, Σ302, 
Σ303, Σ304, Σ-05 και Σ-30 (ΦΕΚ 676Β’/74) για τις πινακίδες σήμανσης, η οδηγία 1-92 της ΓΓΔΕ 
(ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για θέματα σήμανσης που δεν καλύπτονταν από τις υπόλοιπες 
προδιαγραφές, την Προσωρινή Προδιαγραφή της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 953 Β’/24-10-97) για την επιλογή 
αντανακλαστικών μεμβρανών, κατά περίπτωση, και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του 
τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) τις Π.Τ.Π. - Σ310 και Σ-311 (ΦΕΚ 954Β’/ 31-12-
96) για τις χρωματικές συντεταγμένες και τα χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών μεμβρανών 
τύπων Ι και ΙΙ, τις Π.Τ.Π. Σ-301-75 και Σ-302-75, οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα 
των Π.Τ.Π. - Σ301 και Σ-02, σχετικά με την ποιότητα του αλουμινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 
99Β’/28-1-76), την ΠΤΠ για τους στύλους στήριξης των πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β’/13-10-80), 
όπως συμπληρώθηκε με την διάταξη ΒΜ5/ο/40229/27-10-80, την Τεχνική Προδιαγραφή ΔΚ8 
(ΕΗ 3/ο/107/22-1-86) για τους στύλους για έκκεντρες πινακίδες, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ, 
για την μετατροπή του Ελληνικού αλφάβητου σε λατινικούς χαρακτήρες για τις πληροφοριακές 

Ζ – 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 
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πινακίδες τοπωνυμίων (που τροποποιεί τις σχετικές Π.Τ.Π.), την Τεχνική Περιγραφή φωτεινών 
πινακίδων (Δ3γ/ο/15/11-Ω/28-2-91), τον ΚΜΕ και την νομοθεσία περί διαφημιστικών και παρεμ-
φερών πινακίδων, όπως παρουσιάζεται στον Ν.2696/99 και τα σχετικά με αυτόν Διατάγματα. 
Ειδικά για την εργοταξιακή σήμανση ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ΦΕΚ 946Β/9.7.03, Προδι-
αγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων και στις Προδιαγραφές και στις Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ), 2003.  

1.2.3 Οριοδείκτες 

Ισχύει η προσωρινή προδιαγραφή πλαστικών οριοδεικτών της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

1.2.4 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 

Ισχύουν οι σχετικές με το αντικείμενο διατάξεις περί κατακόρυφης σήμανσης (βλ. παρ.1.2.2 
ανωτέρω)  

1.3  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στην παρούσα ΤΣΥ και ειδικότερα στα αναφερόμενα στη σήμανση, ισχύουν οι αντίστοιχοι 
ορισμοί του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) σχετικώς με τις έννοιες αυτοκινητόδρομος και κόμβος, (άρθρο 
2) σήμανση οδών με πινακίδες (άρθρο 4) και σήμανση οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις (άρθρο 
5) 

1.4  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες (φόρτος κυκλοφορίας, διατομή, οριζοντιογραφικά και υψομετρι-
κά χαρακτηριστικά, κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, ανάγλυφο εδάφους, κλπ) κάθε 
συγκεκριμένου τμήματος, εκλέγονται τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, υλικά οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, που παρουσιάστηκαν στην 
ανωτέρω παράγραφο Ζ.1.2, ενώ στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως από αυτές, ο 
κατασκευαστής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα υλικά εκείνα που εγγυώνται τα καλύτερα απο-
τελέσματα από άποψη ασφάλειας των χρηστών και διάρκειας ζωής της κατασκευής 

1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.5.1 Οριζόντια σήμανση 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την οριζόντια σήμανση που αναγράφονται στο 
ανωτέρω άρθρο 1.2.1. Η μόνιμη οριζόντια σήμανση γίνεται με γραμμές λευκού χρώματος. Ως 
λευκό χρώμα νοούνται και οι αποχρώσεις του αργυρόλευκου και του ανοικτού γκρίζου χρώμα-
τος (Ν.2696/99 (ΚΟΚ)). Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής ακύρωσης των μόνιμων διαγραμ-
μίσεων και αντικατάστασής τους με άλλες, οι προσωρινές αυτές διαγραμμίσεις πρέπει να είναι 
χρώματος κίτρινου, όπως ρητώς αναφέρεται στο ΦΕΚ 946Β/9.7.03, Προδιαγραφή Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων. 

Για λόγους καλής ορατότητας ημέρα και νύχτα, πρέπει η οριζόντια σήμανση να παρουσιάζει 
επαρκή χρωματική αντίθεση προς το οδόστρωμα και υψηλή αντανακλαστικότητα. Τα σήματα 
πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν διακεκριμένες (αιχμηρές) απολήξεις και ομοιόμορφη επιφάνεια. 

Η στερεότητα της σήμανσης εξαρτάται από την επιλογή του υλικού, Η αποτελεσματικότητά της 
κρίνεται επαρκής για όσο διάστημα το σήμα μπορεί να αναγνωρίζεται με ευκρίνεια. 

Η σήμανση δεν επιτρέπεται να δημιουργεί κινδύνους πχ από μη στερεά κατασκευή ή ανεπαρκή 
πρόσφυση της επιφανείας της. 

Το υλικό των σημάτων (λεπτή ή παχιά στρώση) μπορεί να ενισχύεται με την προσθήκη ανα-
κλαστήρων οδοστρώματος («μάτια γάτας»). Όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται η χάραξη 
ακόμη και ολόκληρων σημάτων με χρησιμοποίηση τέτοιων στοιχείων (λευκού χρώματος). 
Εφόσον όμως πρόκειται για σήμανση κατά μήκος της κυκλοφορίας, η χάραξη αυτή επιτρέπεται 
μόνο σε σημεία με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 50km/h, άρα στην περίπτωση αυτή αποκλεί-
εται η χρήση τους στην σήμανση αυτοκινητοδρόμου. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει εγγύηση της 
κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την διάρκεια ζωής των υλικών αυτών που να αντιστοιχεί 
στις προδιαγραφές που ισχύουν. 

 

1.5.2 Κατακόρυφη σήμανση 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την κατακόρυφη σήμανση που αναγράφονται 
στο ανωτέρω άρθρο 1.2.2. Επί πλέον, η διάταξη στήριξης και ο στατικός υπολογισμός για τις 
πλευρικές πινακίδες σήμανσης θα γίνεται σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
(ΟΜΟΕ), Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), Μέρος 4 "Στήριξη 
Πινακίδων Σήμανσης", 2003. 

Ως προς την επιλογή του υλικού της πρόσθιας επιφάνειας θα ισχύει ο κατωτέρω πίνακας της 
προσωρινής προδιαγραφής της ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/ε (Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102/2-10-97) (ΦΕΚ 
953Β’/24-10-97) 

Τύπος 
Πινακίδας 

Αν. Κινδύνου Ρυθμιστική Πληροφοριακή 

Περιβαλ. 
όχληση 

Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Χαμηλή 

Θέση 
πινακίδας 

      

Δεξιά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ 

Αριστερά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ 
ΙΙΙ ή 

ΙΙΙ σε ΙΙ 
ΙΙΙ ή 

ΙΙΙ σε ΙΙ 

Γέφυρα 
σήμανσης 

(ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) 
ΙΙΙ ή 

ΙΙΙ σε ΙΙ 
ΙΙΙ ή 

ΙΙΙ σε ΙΙ 

Στις περιπτώσεις που ορίζεται «ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ» (το ΙΙΙ σε ΙΙ νοείται γράμματα τύπου ΙΙΙ, υπόβαθρο 
τύπου ΙΙ) η επιλογή της μίας από τις δύο λύσεις εναπόκειται σε συμφωνία εργοδότη και Αναδό-
χου, αναλόγως των τοπικών συνθηκών της περιοχής του υπόψη έργου (κλιματολογικών, προ-
σανατολισμού, κυκλοφοριακού φόρτου, εξωτερικού φωτισμού κλπ). 

Η στήριξη των πληροφοριακών πινακίδων θα γίνεται σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ISO 
MEDIUM βαρείς (πράσινη ετικέτα) που θα υπολογίζονται στατικά με τα φορτία ανεμώθησης του. 

Η ελάχιστη διάμετρος των ορθοστατών για την στήριξη των μικρών πινακίδων με ύψος στύλου 
μέχρι 2,5m είναι ίση με 1 1/2’’. Η κατασκευαστική τους διαμόρφωση πρέπει να είναι σύμφωνη 
με την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 τ.ΥΔΕ. 

Για τις μεγάλες πλευρικές πινακίδες (> 2m²) απαιτείται η κατασκευή δικτυωτών ή μεμονωμένων 
σωληνωτών ορθοστατών δικτυωμάτων στις περιπτώσεις, όπου ο διαθέσιμος χώρος για την 
τοποθέτηση και τη θεμελίωση των ορθοστατών τους είναι περιορισμένος, πχ σε οδούς με 
πεζοδρόμια. Για την κατασκευή των διατάξεων στήριξης είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης 
με σχέδια, στα οποία θα απεικονίζονται η κατασκευή, οι διάφορες λεπτομέρειες και ο εξοπλι-
σμός με την απαιτούμενη διαστασιολόγηση. Κατά την εκπόνηση της μελέτης πρέπει να λαμβά-
νεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εύκολη συντήρηση του συνόλου της κατασκευής καθώς και τη 
γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή της. 

Η αντιδιαβρωτική προστασία των χαλύβδινων στοιχείων (με απαίτηση ελάχιστου πάχους τοι-
χώματος διατομής ίσου προς 3mm.) θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ZTV-KOR. Δεν 
επιτρέπονται εργοταξιακές ή διακεκομμένες ραφές συγκόλλησης. 

Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από γαλβανισμένο ή από 
ανοξείδωτο χάλυβα και θα εξασφαλίζονται έναντι χαλάρωσης. 
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Οι ρυθμιστικές πινακίδες και οι πινακίδες επικίνδυνων θέσεων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο 1.15 του ΚΜΕ. 

Οι γέφυρες σήμανσης θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
(ΟΜΟΕ), Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), Μέρος 4 "Στήριξη 
Πινακίδων Σήμανσης", 2003 (ΚΜΕ κεφάλαιο 1-15), από χάλυβα ή κράματα αλουμινίου ανθεκτι-
κά σε διάβρωση, σύμφωνα με στατικό υπολογισμό. Το ελάχιστο πάχος τοιχώματος διατομής θα 
είναι ίσο με 6mm. Όσον αφορά στην αντιδιαβρωτική προστασία ισχύουν τα ανωτέρω που 
αναφέρθηκαν για τις πληροφοριακές πινακίδες. Η όλη κατασκευή θα υποστεί αμμοβολή. 

Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφα-
λίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση. Όλοι οι κοχλίες και τα περικό-
χλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από γαλβανισμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα και θα 
εξασφαλίζονται έναντι χαλάρωσης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει εγγύηση της 
κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια ζωής των υλικών αυτών που 
να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που ισχύουν (πχ. 10 έτη θα διατηρούν τουλάχιστον το 80% 
της οπισθανακλαστικότητάς τους, κατά Π.Τ.Π. - Σ311, 30 έτη ) και των κατασκευών γενικότερα 
(π.χ. 30 έτη για γέφυρες σήμανσης από κράμα αλουμινίου και 7 -10 έτη για τις γέφυρες σήμαν-
σης από χάλυβα). Επίσης πρέπει να υποβάλλει πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με τις σχετι-
κές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται υπό τον όρο «κατακόρυφη σήμανση» περιλαμβάνουν: 

α. Την πλήρη κατασκευή των πινακίδων και των στηρίξεών τους 

β. Την μεταφορά τους στον ακριβή τόπο που πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε μία 

γ. Τις εργασίες τοποθέτησής τους 

Δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη ασφάλιση καθώς και όπου απαιτείται, ηλεκτροφωτισμός 
αυτών. 

1.5.3 Οριοδείκτες 

Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι τριγωνικής διατομής σχήματος ισοσκελούς τριγώνου με 

περιεχόμενη μεταξύ των ίσων πλευρών γωνία ίση με 30. Το ύψος του ισοσκελούς θα είναι 10-
16εκ, αν η διατομή είναι πλήρης και 12-16 cm αν είναι κοίλη. Στην περίπτωση αυτή το πάχος 
του τοιχώματος θα είναι τουλάχιστον 3mm Οι γωνίες του τριγώνου στρογγυλεύονται με καμπύ-
λες ελάχιστης ακτίνας 1cm. Το συνολικό ύψος του στύλου θα είναι τουλάχιστον 1,50m. Το 
μήκος πάκτωσης του οριοδείκτη ανέρχεται σε 50 cm. 

Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλοχλωρίδιο τύπου P.V.C. ΗΙ. 
Η ποιότητα θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις 
ατμοσφαιρικές επιδράσεις (για τις σχετικές δοκιμασίες γίνεται αναφορά στο υπάρχον σχέδιο 
«προσωρινής προδιαγραφής» ΥΠΕΧΩΔΕ υπ. αριθμ. Δ3γ/ο/14/7-Ω/13-2-91) 

Το χρώμα του στύλου θα είναι λευκό, ομοιόμορφο σε όλη τη μάζα του. 

Τα ανακλαστικά στοιχεία θα είναι ορθογωνικά, διαστάσεων 18Χ4 cm και (αν δεν προδιαγράφε-
ται διαφορετικά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης) θα αποτελούνται από υάλινα φακίδια 
στεγανοποιημένα και τοποθετημένα σε πλαστική βάση (ΤΥΠΟΣ Β) ή από πρισματικούς αντανα-
κλαστικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ΤΥΠΟΣ Α) ή ειδικές 
μεμβράνες ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ υπερυψηλής αντανακλαστικότητας. 

Ο συντελεστής φωτεινής έντασης για τους διάφορους τύπους αντανακλαστικών θα μετριέται 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη «προσωρινή προδιαγραφή» του ΥΠΕΧΩΔΕ που προανα-
φέρθηκε (Δ3γ/Ο/14/7-Ω/13-2-91) ως προς τα υάλινα φακίδια και τους πρισματικούς κρυστάλ-
λους και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες της προσωρινής προδιαγραφής που περιγράφε-
ται στο ΦΕΚ 953Β’ /24-10-91 ως προς το υλικό τύπου ΙΙΙ. Το χρώμα των αντανακλαστικών 
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στοιχείων θα είναι ερυθρό (για τη δεξιά όψη ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) και 
αργυρόλευκο (για την αριστερή όψη ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) 

Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του οριοδείκτη (αργυρόλευκα από τη 
μία πλευρά και ερυθρά από την άλλη) πάνω σε μία μαύρη παραλληλόγραμμη λωρίδα που θα 
καλύπτει όλη την επιφάνεια της διατομής του οριοδείκτη σε πλάτος 25 cm. 

Για την περίπτωση των οριοδεικτών σε αυτοκινητόδρομο η τοποθέτηση αντανακλαστικών στην 
πίσω πλευρά των οριοδεικτών εξυπηρετεί τις περιόδους που εκτρέπεται η κυκλοφορία στο ένα 
οδόστρωμα (πχ κατά την συντήρηση) 

Το κέντρο βάρος των αντανακλαστικών στοιχείων θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 15 έως 
20 cm από την κορυφή του οριοδείκτη. 

Κατά την παραλαβή θα γίνεται δειγματοληψία σε ποσοστό 1% επί της παραδινόμενης ποσότη-
τας με ελάχιστο αριθμό 5 τεμάχια στύλων. 

Τα αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών πρέπει να καλύπτονται μετά την κατασκευή τους 
για την πλήρη προστασία τους κατά τις φορτοεκφορτώσεις, την μεταφορά και την τοποθέτησή 
τους. 

1.5.4 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 

Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδε-
μα κατηγορίας C16/20 (οπλισμός 4Φ8+συνδετήρες Φ6/15). Οι διαστάσεις τους θα είναι 
0,20Χ0,20Χ0,75 m. 

Οι δείκτες θα πακτώνονται μέσα στη βάση από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, διαστά-
σεων 0,40Χ0,40Χ0,50 m., κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άλλο τους άκρο να εξέχει από το έδαφος 
κατά 0,40m. 

Η κατασκευή θα γίνεται με την μέθοδο της προκατασκευής για την επίτευξη δεικτών της ίδιας 
ποιότητας σχήματος και όψης 

Τα σχέδια που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

1.5.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 

Οι αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες θα είναι τύπου ανάλογου προς την Π-15 των προδια-
γραφών που ισχύουν για πληροφοριακές πινακίδες, με τη διαφορά ότι η γραφή θα είναι αντανα-
κλαστική και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας, αντοχής κλπ σύμφωνα με την μεμ-
βράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ για τους χιλιομετρικούς δείκτες των αυτοκι-
νητοδρόμων σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
953Β’/24-4-97) που καθορίζει τα χαρακτηριστικά τύπου ΙΙΙ. 

Για τις αναγραφές ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον ΚΜΕ. 

Το υπόβαθρο των χιλιομετρικών δεικτών αυτοκινητοδρόμων θα είναι αντανακλαστικό, θα έχει 
χρώμα πράσινο και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας αντοχής κλπ σύμφωνα με τη 
μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ) κατά την προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Σ311. 

Το υπόβαθρο των χιλιομετρικών δεικτών των λοιπών οδών (πλην αυτοκινητοδρόμων) θα είναι 
ανακλαστικό, θα έχει χρώμα κυανό και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικής μεμβράνης 
τύπου Ι (σύμφωνα με την προδιαγραφή Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ311) 

Ο στύλος στήριξης της πινακίδας θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 1 1/2’’ 
και πάχους τοιχώματος 3,4mm και θα έχει κατάλληλο ύψος, ώστε η κάτω πλευρά του χιλιομε-
τρικού δείκτη να βρίσκεται σε ύψος 0,60 m πάνω από την τελική στάθμη της οδού. 

1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

1.6.1 Οριζόντια σήμανση 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν : 
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α. Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή διαγραμμίσεων οδοστρώ-
ματος, ανεξαρτήτως τύπου (τελική διαγράμμιση με εν ψυχρό εφαρμοζόμενο υλικό υψηλής 
αντοχής και αντανακλαστικότητας, προσωρινή διαγράμμιση οδοστρώματος, προσωρινή 
διαγράμμιση με αυτοκόλλητες ταινίες και όποιο άλλο υλικό προδιαγραφεί στη συνέχεια 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

β. Μεταφορά των υλικών αυτών από τον τόπο προμηθείας τους στον τόπο κατασκευής του 
έργου, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και σταλίας των μέσων μεταφο-
ράς. 

γ. Προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου. 

δ. Καθαρισμό του οδοστρώματος, όπου απαιτείται να εφαρμοστεί η οριζόντια σήμανση, από 
κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά ή με χρήση μηχανικού σαρώθρου ή απορροφητικής 
σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά, προετοιμασία διαγράμμισης 
(στίξη - πικετάρισμα). 

ε. Προετοιμασία, προεργασία των υλικών οριζόντια σήμανσης. 

στ. Κατασκευή οριζόντιας σήμανσης, αναλόγως των προβλεπομένων, ανά τύπο υλικού, 
διαδικασιών. 

ζ. Διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της 
οριζόντιας σήμανσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και στο ΦΕΚ 946Β/9.7.03, Προδι-
αγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων και στις Προδιαγραφές και στις Οδηγίες Σή-
μανσης Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ), 2003, στα κινητά εργοτάξια μι-
κρής διάρκειας (όπως αυτό που αντιστοιχεί στην χάραξη οριζοντίων σημάνσεων). 

η. Προκειμένου περί των λοιπών, πλην αυτοκόλλητων ταινιών, μέσων, λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία, από την χρονι-
κή στιγμή της διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίηση τους, καθώς επί-
σης και άρση των μέσων προστασίας. 

Προκειμένου περί των «ανακλαστήρων οδοστρώματος» ισχύουν τα ανωτέρω εδάφια α, β, γ, στ 
και ζ. 

1.6.2 Κατακόρυφη σήμανση (άρθρα αναθεώρησης ΟΙΚ-6541, ΗΛΜ-5 και ΗΛΜ-101) 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν : 

α. Την κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα και κοχλιοφό-
ρους ήλους ανάρτησης της πινακίδας. 

β. Την μεταφορά αυτής στον τόπο τοποθέτησης της μαζί με όλα τα απαιτούμενα υλικά για τη 
σύνδεση και τη στήριξη της και τις απαραίτητες συσκευασίες για την ασφαλή μεταφορά 
καθώς και τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και λοιπές απαραίτητες για την μεταφορά 
εργασίες 

γ. Τη σύνδεση των επί μέρους στοιχείων 

δ. Τη στήριξη και οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εργασία απαιτείται για πλήρως τελειωμένη 
εργασία κατασκευής και στερέωσης της πινακίδας σε στύλο ή γέφυρα σήμανσης. 

ε. Προκειμένου περί των στύλων στήριξης των πινακίδων κατασκευή σύμφωνα με τις αντί-
στοιχες διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και μεταφορά του στύλου από τον τόπο παραγωγής 
στον τόπο του έργου, εργασίες κατακορύφωσης και στήριξης του στύλου στο έδαφος (δι-
αφοροποιούμενες αναλόγως του τύπου του στύλου) δαπάνη εκσκαφών και σκυροδέμα-
τος που απαιτούνται για την στήριξη και οποιασδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για πλή-
ρως τελειωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου. 

στ. Προκειμένου περί των γεφυρών ή προβόλων σήμανση η προμήθεια, μεταφορά και εγκα-
τάσταση όλων των απαιτούμενων υλικών και όλες οι αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται 
για την πλήρη κατασκευή και εγκατάσταση των γεφυρών (ή/και προβόλων)  
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1.6.3 Οριοδείκτες (άρθρο αναθεώρησης ΥΔΡ-6620.1) 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν : 

α. Την κατασκευή του οριοδείκτη 

β. Την διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου και βάθους, την τοποθέτηση του οριοδείκτη 
στην οπή και την επαναπλήρωση της οπής 

γ. Την μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου 

δ. Την εργασία αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής. 

1.6.4 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:  

α. Την προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών  

β. Την μεταφορά τους επί τόπου των έργων 

γ. Την εκσκαφή στο απαιτούμενο βάθος σε κάθε είδους έδαφος για την δημιουργία της 
βάσης από σκυρόδεμα του δείκτη 

δ. Την κατασκευή, τοποθέτηση και πάκτωση του δείκτη 

ε. Την επανεπίχωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήπο-
τε απόσταση της έγκρισης και η απόρριψη σε χώρους της έγκρισης της Υπηρεσίας ή 
χρησιμοποίηση αυτών. 

στ. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δαπάνη, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά, εφόσον 
απαιτείται μία πλήρως ολοκληρωμένη εργασία καθώς και η τοπογραφική εργασία που 
αναλογεί για την επισήμανση της θέσης του δείκτη οριοθέτησης. 

1.6.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν : 

α. Πλήρη κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα και κοχλιο-
φόρους ήλους ανάρτησης. 

β. Το σκυρόδεμα πάκτωσης του στύλου 

γ. Τον στύλο στήριξης του δείκτη (υλικά και εργασία) 

δ. Την μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών με τις φορτοεκφορ-
τώσεις, πλάγιες μεταφορές κλπ 

ε. Την συναρμολόγηση της πινακίδας στο κατάλληλο ύψος στήριξης. 

στ. Την στήριξη του στύλου με το σκυρόδεμα θεμελίωσης 

ζ. Την επανεπίχωση με προϊόντα ορυγμάτων του απομένοντος μετά την πλήρωση σε 
σκυρόδεμα, λάκκου. 

1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1.7.1 Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση θα γίνεται στις αντίστοιχες μονάδες που αναφέρονται στα κονδύλια του τιμολογίου 
μετά την επιβεβαίωση της ορθότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και της ύπαρξης των 
αντιστοίχων γραπτών εγγυήσεων των κατασκευαστριών εταιρειών των επί μέρος υλικών (όπου 
τούτο απαιτείται) 

1.7.2 Πληρωμή 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι σαφώς καθοριζόμενες από την παράγραφο Ζ.1.6 
του παρόντος εργασίες. 
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2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο των μέτρων ασφαλείας των οδικών έργων αποτελούν : 

2.1.1 Τα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας (μονόπλευρα και αμφίπλευρα) 

2.1.2 Τα στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα 

2.1.3 Τα στηθαία τεχνικών έργων  

Επί πλέον στο παρόν κεφάλαιο εντάσσονται και οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης 
ζώνης  

2.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικώς για τα μέτρα ασφαλείας των οδικών έργων ισχύουν οι Προδιαγραφές Μεταλλικών 
Στηθαίων Ασφαλείας (ΦΕΚ 189Β’/6-4-88) και οι Προδιαγραφές για τα Στηθαία Ασφαλείας New 
Jersey (Δ3γ/Ο/5/43-2/10-5-91) σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317, η Τεχνική 
Οδηγία τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας (Δ3γ/Ο/5/13-2/18-2-92), η Προδιαγραφή για τα 
ανακλαστικά στοιχεία των στηθαίων ασφαλείας (Δ3γ/Ο/6/181-2/27-8-90) και οι σχετικοί κανονι-
σμοί που περιλαμβάνονται στον ΚΜΕ και οι αναφορές στα αντίστοιχα Π.Κ.Ε. 

2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως στηθαία ασφαλείας, παντός τύπου, ορίζονται τα εξαρτήματα συγκράτησης των οχημάτων 
από εκτροπή της πορείας τους εκτός οδού από πρόσκρουσή τους σε εμπόδιο από ανατροπής 
τους ή τέλος από διέλευσή τους στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. 

Ως ορισμός των «εμποδίων» από τα οποία τα στηθαία ασφαλείας προφυλάσσουν τα οχήματα 
από πρόσκρουση είναι τα ακόλουθα: 

I. Οδόστρωμα υπεραστικής οδού (ΑΙ έως ΑIV) ή αστικής οδού λειτουργικής κατάταξης 
συλλεκτήριας οδού και ανώτερης. 

ΙΙ. Υπάρχουσες δενδροστοιχίες με κορμούς δέντρων διαμέτρου d 0,10m 

ΙΙΙ. Μόνιμες συγκεντρώσεις νερού βάθους τουλάχιστον 0,60m 

IV. Βράχοι. 

V Στηθαία γεφυρών και ακραίες απολήξεις στηθαίων γεφυρών. 

VΙ. Τοίχοι αντιστήριξης (ύψους όψης μεγαλύτερου από 0,30m.) ή «πτώσεις» ύψους μεγαλύ-

τερου από 0,50m , και με κλίση υ:β1:1. 

VΙΙ. Ακρόβαθρα και μεσόβαθρα γεφυρών.  

VΙΙΙ. Πτερυγότοιχοι οχετών. 

ΙΧ. Ιστοί ή πύργοι ηλεκτροφωτισμού της οδού. 

Χ. Στύλοι ή/και πυλώνες ΔΕΗ, ΟΤΕ (και λοιπά παρόμοια). 

ΧΙ. Τάφροι αντιπλημμυρικών - στραγγιστικών δικτύων βάθους μεγαλύτερου από 1,00μ (με 
διεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό). 

ΧΙΙ. Υπερυψωμένες αρδευτικές διώρυγες ή υπερυψωμένα «καναλέτα» άρδευσης (με διεύ-
θυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό). 

Ζ - 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ 
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ΧΙΙ. Ρέματα βάθους (σε σχέση με το παρακείμενο έδαφος) h  0,50μ και κλίσης πρανών 

υ:β1:1 (με κατεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό). 

ΧIV. Υπάρχοντα μεμονωμένα δέντρα με κορμό διαμέτρου d 0,10m 

ΧV. Κτίσματα, ή κάθε είδους υπερυψωμένες δομικές κατασκευές ύψους μεγαλυτέρου από 
0,30m 

ΧVΙ. Αντιθορυβικά πετάσματα. 

Ως «στηθαία ασφαλείας» νοούνται τόσο τα μεταλλικά όσο και τα στηθαία από σκυρόδεμα (New 
Jersey) ενώ μπορούν να είναι, επίσης, είτε πλευρικά (για προστασία έναντι εκτροπής ή ανατρο-
πής) ή κεντρικά (στην διαχωριστική νησίδα των δύο αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας). 

2.4 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ανάλογα με την κατά περίπτωση διατομή του αυτοκινητοδρόμου λαμβάνονται τα αντίστοιχα 
μέτρα ασφάλισης. Ως προς τα «εμπόδια» τα μέτρα αντιμετώπισης των εξ αυτών κινδύνων 
περιγράφονται, γενικώς στον ΚΜΕ. Επί πλέον, αν και δεν ανήκουν κατά κυριολεξία στα μέτρα 
ασφάλειας των έργων, στις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού εντάσσονται και οι δείκτες 
οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης. 

2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Από άποψη συμβατικών προδιαγραφών υλικών και εργασίας προδιαγράφονται, γενικώς : 

- Η κατασκευή χαλύβδινων στηθαίων 

- Η κατασκευή στηθαίων από σκυρόδεμα 

- Οι επιτρεπόμενες κατασκευαστικές αντοχές 

Οι γενικές προδιαγραφές των στηθαίων ασφαλείας για αυτοκινητοδρόμους αφορούν σε όλα τα 
κατασκευαστικά στοιχεία αυτών. Πλέον συγκεκριμένα προδιαγράφονται 

- Οι ορθοστάτες  

- Τα παρεμβλήματα (spacers) 

- Το αυλακωτό έλασμα και τα αντανακλαστικά  

- Οι αγκυρώσεις στηθαίων τεχνικών έργων 

Πλέον εξειδικευμένα περιγράφονται: 

- Τα μονόπλευρα στηθαία οδού (ΜΣΟ) 

- Τα Στηθαία Τεχνικών Έργων (ΣΤΕ) 

Επί πλέον περιγράφονται περί των δεικτών οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης. 

Στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου εμφανίζονται όλα τα ανωτέρω προδιαγραφόμενα.  

2.5.1 Συμβατικές προδιαγραφές υλικών και εργασίας 

2.5.1.1 Κατασκευή χαλύβδινων στοιχείων 

Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των μεταλλικών στηθαίων πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
αντίστοιχα ΠΚΕ ανάλογα με το υπόψη οδικό έργο (αυτοκινητόδρομος, κλάδοι κόμβων, δευτε-
ρεύουσες οδοί κλπ) και την θέση του οδικού έργου σε διατομή (διατομή σε όρυγμα, διατομή σε 
επίχωμα, με ή χωρίς πλευρική τάφρο κ.λπ.) καθώς και στις υπόλοιπες προδιαγραφές και τους 
όρους δημοπράτησης. 
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Τα μεταλλικά στηθαία με χαλυβδοσωλήνα θα τοποθετούνται υψομετρικά έτσι ώστε η άνω στάθ-
μη της χαλυβδοσωλήνας να τοποθετείται σε ύψος 0,75m πάνω από την προσκείμενη επιφάνεια 
χρήσης. 

Σε στηθαία με χειρολισθήρα, η άνω στάθμη του χειρολισθήρα θα βρίσκεται σε ύψος 1,10m 
πάνω από την παρακείμενη επιφάνεια χρήσης. Για γέφυρες πολύ μεγάλου ύψους, θα γίνεται 
υπερύψωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, της κατασκευής του χειρολισθήρα - κιγκλι-
δώματος, προκειμένου να αποφεύγεται το αίσθημα φόβου και ιλίγγου που προκαλείται σε 
ορισμένους ανθρώπους στα μεγάλα ύψη. 

Για τα μεταλλικά στηθαία, μετά την τοποθέτηση των ορθοστατών, θα γίνεται η σύνδεση της 
χαλυβδοσωλήνας και των παρεμβλημάτων με τους ορθοστάτες με τους κατάλληλους κοχλίες. Η 
κοχλίωση θα είναι σύμφωνη με τους σχετικούς κανονισμούς NF 27-113, 27-311 και 27-350, 
κλάσης 5,8 (ή ανάλογες προδιαγραφές χώρων Κοινής Αγοράς ή ΗΠΑ). Οι κοχλίες θα σφίγγο-
νται με μία ροπή 150Νm Ο έλεγχος της κοχλίωσης θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.6 
του άρθρου Ζ-3 της ΤΣΥ. 

Κατά την τοποθέτηση της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται και η τοποθέτηση των αντανακλαστικών 
για τα οποία γίνεται αναφορά στην συνέχεια. 

Η συναρμολόγηση των τεμαχίων της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται στην περιοχή του ορθοστάτη, 
έτσι ώστε ο ορθοστάτης να αποτελεί και άξονα του επικαλυπτόμενου τμήματος των δύο τεμαχί-
ων. Όλες οι κεφαλές των κοχλίων στερέωσης θα τοποθετούνται προς την πλευρά της πρόσο-
ψης των στηθαίων. Η τελική ρύθμιση όλων των στοιχείων του συστήματος συναρμογής θα γίνει 
με χαλάρωση, υποστήριξη και σφίξιμο των κοχλιών στερέωσης, απαγορευόμενου άλλου τρό-
που ρύθμισης. Συμπληρωματικά για τις κοχλιώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται στην συνέχεια 
στην παράγραφο 2.5.2.3. 

Σημειώνεται ειδικά ότι η τοποθέτηση των τεμαχίων της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται έτσι ώστε στο 
τμήμα επικάλυψης των δύο τεμαχίων να βρίσκεται προς την πλευρά της οδού (επικαλύπτουσα 
χαλυβδοσανίδα) το τεμάχιο της χαλυβδοσανίδας που συναντάται πρώτο κατά την φορά της 
κυκλοφορίας. 

Όλες οι απαιτούμενες συγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεύχους 66 
του CPC κεφάλαιο ΙΙ (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών ΕΟΚ ή ΗΠΑ). 

Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω τραυμάτων, χτυπημάτων που 
έγιναν στο εργοτάξιο θα καθαριστούν καλά από λίπη, από σκουριές κλπ και στη συνέχεια θα 
βαφούν σε ξηρό περιβάλλον, με βαφή πλούσια σε ψευδάργυρο. Το πάχος της παραπάνω 
βαφής θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το πάχος της βαφής της συνεχόμενης επιφάνειας, σύμφωνα 
με το άρθρο Γ-18 της ΤΣΥ. 

Στην κατασκευή στηθαίων περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση αντανακλαστικών 
ορθογωνικού σχήματος εμβαδού περίπου 50 cm² τα οποία (αν δεν προδιαγράφονται διαφορετι-
κά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης) θα αποτελούνται από υάλινα φακίδια στεγανοποιημέ-
να και τοποθετημένα σε πλαστική βάση. 

Σε κάθε όψη στηθαίου ασφαλείας θα προβλέπεται (εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά στους 
ειδικούς όρους δημοπράτησης) ένα διπλό αντανακλαστικό (μία όψη ερυθρά και μία αργυρόλευ-
κη). 

Οι δύο αντανακλαστικές επιφάνειες θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 30 περίπου. 

Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται ανά 8 μέτρα μήκους στηθαίου και κατά μέγιστο ανά 12m 
μήκους στηθαίου. 

Για τμήματα στηθαίων που κατασκευάζονται σε έργα με περιορισμένες συνθήκες ορατότητας η 
απόσταση μεταξύ των αντανακλαστικών στοιχείων θα περιορίζεται σύμφωνα με όσα αναφέρο-
νται στην συνέχεια στην παράγραφο 2.5.2.3.(2).β. 

Η στερέωση του κάθε αντανακλαστικού στοιχείου στο σκυρόδεμα θα γίνεται με δύο τουλάχιστον 
κοχλίες. 
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Εναλλακτικά, και εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους ειδικούς Όρους Δημοπράτη-
σης, θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικές επιφάνειες από πρισματικούς 
αντανακλαστικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους, ή από ειδικές 
μεμβράνες με μικροπρισματική δομή. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην συνέχεια στην παράγραφο 2.5.2.3.(2).β. 

2.5.1.2 Ανοχές 

Η ανοχές στη γεωμετρία των κατασκευασμένων στηθαίων, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά 
είναι το πολύ 1 cm από τις θεωρητικές γραμμές χάραξης (υψομετρικά και οριζοντιογραφικά) σε 
όλο το μήκος κάθε ενιαίου τμήματος, άσχετα με τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας έδρασης. 

2.5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

2.5.2.1 Ορθοστάτες 

(1) Οι ορθοστάτες στήριξης των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας θα είναι χαλύβδινοι, διατο-
μής U 120Χ55Χ5 mm (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους διαφόρους τύπους στη-
θαίων στις παρακάτω υποπαραγράφους) και μήκους αναλόγου προς το κάθε τύπο στη-
θαίου, όπως αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των τύπων στηθαίων παρακάτω. Η προ-
στασία των ορθοστατών από τη διάβρωση θα γίνει με ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, με 
ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνεια τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
για τα υπόλοιπα μεταλλικά είδη στο άρθρο Γ-17 αυτής της ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. Στην προμήθεια των ορθοστατών περιλαμβάνονται και οι κατάλληλοι 
γαλβανισμένοι κοχλίες στήριξης του παρεμβλήματος. 

(2) Στα στηθαία με χειρολισθήρα στα οποία προβλέπεται δυνατότητα επιμήκυνσης των 
ορθοστατών (με ηλεκτροσυγκόλληση), η επιμήκυνση του ορθοστάτη για τη στήριξη του 
χειρολισθήρα θα είναι προστατευμένη με ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, όπως και ο υ-
πόλοιπος ορθοστάτης, η δε εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης του ορθοστάτη θα έχει γίνει 
πριν από το γαλβάνισμα. 

2.5.2.2 Παρεμβλήματα (spacers) 

(1) Στα στηθαία ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1 μέχρι ΜΣΟ-7, ΜΣΟ-9, ΜΣΟ-12, ΑΣΟ-1, ΑΣΟ-2 και 
ΣΤΕ-2 μέχρι και ΣΤΕ-7 θα προβλέπεται κατασκευή παρεμβλημάτων. 

Τα παρεμβλήματα θα είναι χαλύβδινα, γαλβανισμένα με ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, 
με ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνειά τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
για τα μεταλλικά είδη στο άρθρο Γ-17 της ΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

(2) Στα μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας (τύποι στηθαίων ΜΣΟ-1 μέχρι και ΜΣΟ-7
1
 ΜΣΟ-9, 

ΜΣΟ-12, ΣΤΕ-2,3,4,6 και 7) θα χρησιμοποιούνται πρότυπα «παρεμβλήματα ειδικού τύ-
που» (STANDARD LIGHT TYPE SPACERS). Τα παρεμβλήματα αυτά θα έχουν διατομή 
U 50Χ65Χ3 mm Το μήκος των παρεμβλημάτων θα είναι ίσο προς 306 mm (όσο το ολικό 
ύψος της αυλακωτής λαμαρίνας του στηθαίου) θα γίνονται όμως δεκτά και παρεμβλήματα 
με μήκος ίσο μέχρι 320 mm 

(3) Στα αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας (τύπος στηθαίων ΣΤΕ-5, ΑΣΟ-1, ΑΣΟ-2 και ΜΣΟ-

7Δ
2
)σε κάθε ορθοστάτη θα χρησιμοποιούνται δύο πρότυπα «παρεμβλήματα ελαφρού 

τύπου» (STANDARD LIGHT TYPE SPACERS) με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά που 
αναφέρθηκαν στην παραπάνω υποπαράγραφο (2) 

Σε δυσχερείς περιπτώσεις (μεγάλες ταχύτητες, δυσμενής γεωμετρία, μεγάλο ποσοστό 
φορτηγών οχημάτων) είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Υπηρεσία να χρησιμοποιηθούν 
πρότυπα «παρεμβλήματα βαρέως τύπου». Τα παρεμβλήματα «βαρέως τύπου» 
(STANDARD HEAVY TYPE SPACERS) αντί για τα «παρεμβλήματα ελαφρού τύπου» Τα 
παρεμβλήματα βαρέως τύπου θα έχουν διατομή U 80Χ55Χ5,5 mm ή 120Χ55Χ5,5 mm Για 

                                                
1
 Αναφέρεται σε αφαιρετό Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού -7 (ΜΣΟ-7) 

2
 Αναφέρεται σε αφαιρετό στηθαίο οδών όμοιο με το ΜΣΠ-7, αλλά αμφίπλευρου τύπου (ΜΣΟ-7Δ) 
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το μήκος των παρεμβλημάτων «βαρέως τύπου» ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παρα-
πάνω υποπαράγραφο (2) 

(4) Στα αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας τύπου ΑΣΟ-4, ΑΣΟ-5, ΣΤΕ-11 και ΣΤΕ-12 θα χρησι-
μοποιούνται «παρεμβλήματα Γερμανικού τύπου» (GERMAN TYPE SPACERS) Τα πα-
ρεμβλήματα αυτά θα έχουν «ειδική διατομή» όπως φαίνεται στα ΠΚΕ, από έλασμα πά-
χους 3mm με πλάτος ανεπτυγμένης επιφανείας (πριν από την κάμψη του ελάσματος για 
διαμόρφωση της διατομής) ίσο προς 435 mm και μήκος ίσο προς 780 mm Οι ανοχές σε 
αυτές τις διαστάσεις θα είναι σύμφωνα με το DIN 1016 

2.5.2.3 Αυλακωτό έλασμα και αντανακλαστικά 

(1) Το χαλύβδινο αυλακωτό έλασμα των στηθαίων ασφαλείας πρέπει να πληροί τις παρακά-
τω απαιτήσεις: 

- Η προστασία της αυλακωτού ελάσματος από τη διάβρωση θα γίνει με ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, με ελάχιστη επικάλυψη ψευδαργύρου στην επιφάνειας της σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται και για τα υπόλοιπα μεταλλικά είδη αυτής της εργολαβίας, όπως 
προσδιορίζεται στο άρθρο Γ-17 αυτής της ΤΣΥ στην ΕΣΥ ή/και στους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

- Το χαλύβδινο αυλακωτό έλασμα θα έχει ειδική αυλακωτή διατομή [τύπου ARMCO 
FLEX BEAM GUARDRAΙL ή PROFIL «Α» των γερμανικών κανονισμών - Βλέπε 
TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN FÜR STAHLSCHUTZPLANKEN AN 
BUNDESFERNSTRASSEN (TL-SP 99) 

- Μετά τη διαμόρφωση (εξέλαση) το έλασμα θα έχει πλάτος 80 mm ύψος 306 mm και 
πάχος ελάσματος 3,0 mm Οι ανοχές θα είναι αυτές που προβλέπονται από το DIN 
1016 

- Το χαλύβδινο αυλακωτό έλασμα θα κατασκευάζεται σε προτυποποιημένα τεμάχια μή-
κους τουλάχιστον 4,31 μ (ώστε να υπάρχει το απαιτούμενο πρόσθετο μήκος για τις ε-
πικαλύψεις), αλλά το επιμετρούμενο μήκος, (για τις περιπτώσεις, όπου η προμέτρηση 
γίνεται με το μέτρο μήκους) θα είναι το ωφέλιμο μήκος, που υπολογίζεται ίσο προς 
4,00μ 

- Η κατασκευή του χαλύβδινου αυλακωτού ελάσματος θα γίνεται από έλασμα βιομηχα-
νικής παραγωγής, αποκλειόμενης της χρήσης χάλυβα που προέρχεται από επανάτη-
ξη. Το έλασμα θα είναι συνεχές χωρίς συγκολλήσεις, και θα προέρχεται από καινούρ-
γιο υλικό που ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί. 

- Κάθε τυπικό τεμάχιο θα φέρει προκατασκευασμένες (πριν από το γαλβάνισμα) οπές 
στερέωσης ανά 2,00 m και ανά 1,33 m, οι οποίες θα είναι ημικυκλικών καταλήξεων, 
διατομής 20Χ40 mm και σύμφωνα με τι γερμανικές προδιαγραφές TL-SP 99,σχέδιο 
Νο 101. 

(2) Στην προμήθεια του χαλύβδινου αυλακωτού ελάσματος περιλαμβάνονται επιπλέον: 

α. Η προμήθεια των κατάλληλων γαλβανισμένων κοχλίων σύνδεσης (2Χ4 τεμ. Μ16, ανά 
τεμάχιο ωφέλιμου μήκους 4,00μ) των τμημάτων της χαλυβδοσανίδας μεταξύ τους. 

β. Η προμήθεια αντανακλαστικών πάνω σε βάση από γαλβανισμένη λαμαρίνα με μία 
όψη ερυθρά και μία αργυρόλευκη. Τα αντανακλαστικά στοιχεία (αν δεν προδιαγράφο-
νται διαφορετικά στους ειδικούς Όρους Δημοπράτησης) θα είναι σύμφωνα με τις Τε-
χνικές Προδιαγραφές.  

Σε κάθε όψη μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας (για τα αμφίπλευρα στηθαία κεντρικής νησί-
δας υπάρχουν δύο όψεις) θα προβλέπεται (εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά 
στους ειδικούς όρους δημοπράτησης) ένα διπλό αντανακλαστικό (μία όψη ερυθρά 
και μία όψη αργυρόλευκη) 
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Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται ανά 8 μέτρα μήκους στηθαίου και κατά μέγιστον 
ανά 12m μήκους στηθαίου. Για την περίπτωση στηθαίων ασφαλείας που κατα-
σκευάζονται σε έργα με πτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και περιορισμένες συν-
θήκες ορατότητας, η απόσταση μεταξύ των αντανακλαστικών κατά μήκος του στη-
θαίου θα είναι συνάρτηση των συνθηκών ορατότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1.15.1.1.6 του υποκεφαλαίου 1.15 του ΚΜΕ περί οριοδει-
κτών (πίνακες 1 και 2). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνεται στρογγύλευση των 
διδομένων αποστάσεων ώστε τα αντανακλαστικά να μπορούν να τοποθετούνται 
στις θέσεις των ορθοστατών των στηθαίων. 

Το μεταλλικό έλασμα πάνω στο οποίο στερεώνεται το αντανακλαστικό θα έχει κα-
τάλληλη διαμόρφωση στερέωσης (εγκοπή αντί για κυκλική οπή) ώστε να στερεώ-
νεται στον κεντρικό κοχλία στερέωσης της χαλυβδοσανίδας, κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε η αντικατάστασή του να μην απαιτεί αφαίρεση του κοχλία αυτού. 

γ. Εναλλακτικά, σε δυσχερείς θέσεις στηθαίων ασφαλείας κεντρικής νησίδας (σε τμήματα 
οδού με αυξημένους κινδύνους ρύπανσης) είναι δυνατόν να απαιτείται να γίνει συ-
μπληρωματική τοποθέτηση ορθογωνικών αντανακλαστικών στοιχείων (αντανακλαστι-
κά στοιχεία τύπου ΙΙΙ) που θα στερεώνονται με ειδική στήριξη, στο άνω χείλος του 
στηθαίου, σύμφωνα με το σχέδιο «τεχνικών Οδηγιών στηθαίων ασφαλείας» του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ υπ αριθμ. Δ3γ/0/5/13-Ω/18-02-92. 

Σύμφωνα με αυτό, το αντανακλαστικό στοιχείο τύπου ΙΙΙ σε κάθε όψη του θα φέρει δύο 
ορθογωνικές ανακλαστικές επιφάνειες, κίτρινου χρώματος, εμβαδού τουλάχιστον 50 
cm² η κάθε μία. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στην παραπάνω υποπαράγραφο. 

2.5.2.4 Χειρολισθήρας και στήριξη αυτού 

1. Οι τυχόν προβλεπόμενοι χειρολισθήρες των στηθαίων (με εξαίρεση τα στηθαία ΣΤΕ-9 και 
ΣΤΕ-10) θα είναι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ISO MEDIUM βαρείς (πράσινη ετικέτα) 
με διάμετρο Φ21/2’’. Ο άξονας των χειρολισθήρων των χαλύβδινων στηθαίων θα τοποθε-
τείται οριζοντιογραφικά σε απόσταση 0,14m από την όψη του ορθοστάτη (απομακρυνό-
μενος από την αυλακωτή λαμαρίνα). Υψομετρικά ο χειρολισθήρας θα τοποθετείται έτσι 
ώστε η ανώτερη γενέτειρα του να βρίσκεται σε ύψος 1,10m πάνω από την προσκείμενη 
επιφάνεια χρήσης (οδός ή πεζοδρόμιο) 

Για την στήριξη των χειρολισθήρων στην απαιτούμενη θέση για τα στηθαία ΜΣΟ-4, ΜΣΟ-
12, ΣΤΕ-2, ΣΤΕ-3 και ΣΤΕ-6 θα γίνεται επιμήκυνση των ορθοστατών με διατομή U 
120Χ55Χ5 mm (όμοια με τη διατομή των ορθοστατών). Η επιμήκυνση των ορθοστατών 
θα γίνεται με κλίση προς τα έξω (σύμφωνα με τα ΠΚΕ) και η σύνδεση με τη διατομή των 
ορθοστατών σε ένα ενιαίο τμήμα (χωρίς επιμήκυνση) να είναι επιθυμητή. Στο πάνω μέ-
ρος των ορθοστατών θα υπάρχει κατάλληλη οπή για τη διέλευση του χειρολισθήρα που 
θα έχει ανοιχθεί πριν από το γαλβάνισμα. Πάνω από τον χειρολισθήρα και σε απόσταση 
5 cm από αυτόν, ο κορμός του ορθοστάτη θα στρογγυλεύεται και τα πέλματα θα παρακο-
λουθούν την στρογγύλευση ώστε να δημιουργείται επάνω ενιαία καμπύλη επιφάνεια. 

2. Για τα στηθαία τεχνικών έργων ΣΤΕ-9 και ΣΤΕ-10 ο χειρολισθήρας αποτελεί λειτουργικό 
τμήμα του στηθαίου που συνεισφέρει στην συγκράτηση των οχημάτων από αυτό και κα-
τασκευάζεται από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα Φ140 mm Για λοιπές λεπτομέρειες ι-
σχύει η παρακάτω παράγραφος 2.5.3.3.9. 

2.5.2.5 Αγκυρώσεις στηθαίων τεχνικών έργων 

(1) Οι αγκυρώσεις των (άκαμπτων) μεταλλικών Στηθαίων Τεχνικών Έργων-1 (ΣΤΕ-1) επί 
γεφυρών και τοίχων θα διαμορφώνονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο Ζ-3 
της παρούσας ΤΣΥ και τα σχετικά σχέδια ΠΚΕ που συνοδεύουν την προδιαγραφή του 
ΣΤΕ-1 
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(2) Οι αγκυρώσεις των άλλων τύπων μεταλλικών Στηθαίων Τεχνικών Έργων (ΣΤΕ-2) θα 
πρέπει να γίνονται με κατάλληλες «διατάξεις ακυρώσεις», οι οποίες θα πρέπει να τηρούν 
τα παρακάτω: 

α. Να εξασφαλίζουν την ανάληψη του φορτίου πρόσκρουσης που θεωρείται ότι αναλαμ-

βάνονται από τους τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης Μ16 (αντοχή σε εξόλκευση  6Μρ ο 
καθένας). 

Για την περίπτωση βιομηχανικού προϊόντος «κλωβού αγκύρωσης» γίνονται δεκτά τα 
επίσημα αποτελέσματα σχετικών δοκιμών σε ανεγνωρισμένα Εργαστήρια. 

Για άλλες περιπτώσεις η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, 
να γίνουν δοκιμές σε εργαστήρια για τη δυνατότητα ανάληψης των φορτίων υπολογι-
σμού από τον «κλωβό αγκύρωσης». 

β. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα υψομετρικής ρύθμισης στο εργοτάξιο. 

γ. Να είναι διαμορφωμένοι με ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ (θηλυκά) στα οποία θα κοχλι-
ωθούν, μετά τη σκυροδέτηση, οι κοχλίες (αρσενικοί) στερέωσης της πλάκας στήριξης 
του ορθοστάτη. ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (με αναμονές με περικόχλια) ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕ-
ΚΤΗ. 

δ. Να εξασφαλίζει τουλάχιστον την αντιδιαβρωτική προστασία που προβλέπεται από το 
άρθρο Γ-17 της ΤΣΥ, την ΕΣΥ ή/και τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. 

ε. Να προβλέπονται κατάλληλα θερμοπλαστικά πώματα (προσωρινής προστασίας των 
οπών του κλωβού για την αποφυγή εισχώρησης σκυροδέματος κατά τη διάστρωση) 
και θερμοπλαστικά καλύμματα προστασίας των κεφαλών των περικοχλίων μετά το 
σφίξιμό τους. 

στ. Να εξασφαλίζονται απαιτήσεις βιομηχανικής ακρίβειας διαστάσεων και κατασκευαστι-
κής λεπτομέρειας, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα κατά τη φάση στερέωσης των 
στηθαίων. 

ζ. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στεγανοποίησης της τυχόν υπάρχουσας στρώσης 
κατασκευαστικής λεπτομέρειας, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα κατά τη φάση 
στερέωσης των στηθαίων. 

(3) Για την κατασκευή στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεμα με μορφή «τοιχίσκου» (ΣΤΕ-7) 
αυτή θα γίνει με σκυροδέτηση «επί τόπου» με χρήση ξυλότυπου και η διαμόρφωσή τους 
θα γίνεται με μονολιθική σύνδεση με τον τοίχο. 

(4) Για την κατασκευή «μικτών» στηθαίων τεχνικών έργων επί τοίχων (ΣΤΕ-8) [ με διαμόρ-
φωση του κάτω τμήματος αυτού από σκυρόδεμα (τύπου NEW JERSEY) και του πάνω 
τμήματος αυτών υπό μορφή κιγκλιδώματος] η διαμόρφωση τους θα γίνεται με μονολιθική 
σύνδεση με τον τοίχο και η κατασκευή τους θα γίνεται με σκυροδέτηση «επί τόπου» με 
χρήση ξυλότυπου. 

(5) Για την κατασκευή στηθαίων από σκυρόδεμα (τύπου NEW JERSEY) επί γεφυρών (ΣΤΕ-
9) η κατασκευή τους θα γίνεται με σκυροδέτηση αυτών επί τόπου (IN SITU) με λειτουργία 
αυτών με μονολιθική σύνδεση (με γραμμική πάκτωση) στο φορέα της γέφυρας με πρό-
βλεψη προκαθορισμένης επιφάνειας θραύσης και φορτίσεις. Γι’ αυτόν τον τύπο στηθαίου 
επισημαίνεται η ανάγκη κατασκευής καταλλήλων αρμών, ανά αποστάσεις σύμφωνα με 
τον σχετικό υπολογισμό. 

(6) Για την κατασκευή στηθαίων από σκυρόδεμα (τύπου NEW JERSEY) επί τοίχων (ΣΤΕ-10) 
η κατασκευή τους θα γίνεται με σκυροδέτηση «επί τόπου» (IN SITU) με λειτουργία αυτών 
με μονολιθική σύνδεση (με γραμμική πάκτωση) στον τοίχο με πρόβλεψη προκαθορισμέ-
νης επιφάνειας θραύσης και φορτίσεις.  
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2.5.3 Προδιαγραφές στηθαίων ανά τύπο 

2.5.3.1 Μονόπλευρα Στηθαία Οδού (ΜΣΟ) 

2.5.3.1.1 Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού -1 (ΜΣΟ-1) 

Πρόκειται για μονόπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας. Αποτελείται από τους χαλύβδινους 
ορθοστάτες διατομής U120Χ55Χ5 μήκους 1,75m σε απόσταση μεταξύ τους ίση προς 4,00m 
που πακτώνονται στο έδαφος σε βάθος 1,10 m τα παρεμβλήματα και την ειδική αυλακωτή 
λαμαρίνα (χαλυβδοσανίδα). 

Η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος θα γίνει με διάνοιξη κατάλληλης οπής (σε διάμετρο 
και βάθος) με περιστροφική διάτρηση (με αφαίρεση του εδαφικού υλικού) η οποία θα ξαναγεμί-
σει με άμμο (εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 0,20m που θα γεμίσει με υλικό ίδιο προς 
το υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου πχ φυτικές γαίες) που θα συμπυκνώνεται κατάλληλα 
(με δονητική πλάκα) μετά την τοποθέτηση και ρύθμιση των ορθοστατών. 

Επίσης επιτρέπεται να γίνει η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος με έμπηξή τους με μέθο-
δο εκτόπισης του υλικού (κρουστική ή άλλη παρεμφερή μέθοδο) εφόσον η μηχανικός εξοπλι-
σμός του Αναδόχου και οι τοπικές συνθήκες επιτρέπουν την έμπηξη στο κατάλληλο βάθος 
(σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους δημοπράτησης) τουλάχιστον σε ποσοστό 90% του 
πλήθους των ορθοστατών. 

Για την περίπτωση που δεν μπορεί να τηρηθεί αυτός ο περιορισμός (πχ βραχώδες έδαφος ή 
ανεπαρκής κρουστικός εξοπλισμός του Αναδόχου) τότε θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά η 
μέθοδος στερέωσης με περιστροφική διάτρηση. 

Η διαπίστωση της δυνατότητας χρησιμοποίησης κρουστικής κλπ μεθόδου για την έμπηξη με 
εκτόπιση του υλικού θα γίνεται σε δοκιμαστικό τμήμα των πλέον δυσχερών χαρακτηριστικών 
του τμήματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος. 

Για την περίπτωση των ορθοστατών που εμπίπτουν στο ποσοστό 10% που δεν μπορούν να 
εμπηχθούν στο αναγκαίο βάθος (1,10m κάτω από την τελική επιφάνεια του έργου) τότε θα 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Z-3.3.3.3.(2) αυτής της ΤΣΥ. 
Όμοια ισχύουν και οι λοιπές απαιτήσεις (μηχανικού εξοπλισμού, αντικατάστασης ορθοστατών 
που παρουσίασαν ελάττωμα μετά την έμπηξη κλπ) της παραγράφου Z-3.2.2.3.(2) αυτής της 
ΤΣΥ. 

2.5.3.1.2 Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού-2 (ΜΣΟ-2) 

Είναι στηθαίο όμοιο με το ΜΣΟ-1 με τη διαφορά ότι οι ορθοστάτες που τοποθετούνται σε από-
σταση μεταξύ τους ίση προς 2,00m 

2.5.3.1.3 Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού -3(ΜΣΟ-3) 

Πρόκειται για μονόπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας που κατασκευάζεται πάνω από επεν-
δεδυμένη με σκυρόδεμα τάφρο (πριν από την κατασκευή της τάφρου). Αποτελείται από τους 
ορθοστάτες διατομής U120Χ55Χ5 μήκους 1,75 σε απόσταση μεταξύ τους ίση προς 4,00m που 
πακτώνονται στο έδαφος 1,10m (διαπερνώντας το πάχος της επένδυσης της τάφρου), τα πα-
ρεμβλήματα και την ειδική αυλακωτή λαμαρίνα (χαλυβδοσανίδα) 

Κατά την κατασκευή του στηθαίου θα προβλεφθεί τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων, αναμονής 
των ορθοστατών, από PVC διαμέτρου Φ200 mm της σειράς 51, που θα τρέχουν πάνω από την 
τελική στάθμη της επενδεδυμένης τάφρου (και θα κοπούν ακριβώς στην επιφάνεια της τάφρου 
μετά την διάστρωση του σκυροδέματος επένδυσης της τάφρου). Στην συνέχεια θα τοποθετη-
θούν οι ορθοστάτες, θα ρυθμιστούν (οριζοντιογραφικά, υψομετρικά, κατακορύφωση), θα γεμίσει 
η οπή του σωλήνα με άμμο, θα πωματιστεί με τσιμεντοκονία πάχους περίπου 0,005m και θα 
συνεχιστεί η κατασκευή του στηθαίου (στερέωση στηθαίου, ανακλαστήρες κλπ). Η διάνοιξη της 
οπής τοποθέτησης του πλαστικού σωλήνα θα γίνει αποκλειστικά με περιστροφική διάτρηση (με 
αφαίρεση του εδαφικού υλικού). Οι αποστάσεις μεταξύ των αναμονών των σωλήνων θα πρέπει 
να είναι απόλυτα ακριβείς και αυστηρά προδιαγραφόμενες με όλους τους αναγκαίους περιορι-
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σμούς από τις τυχόν πυκνώσεις ορθοστατών (σε θέσεις ιστών ηλεκτροφωτισμού, μεσοβάθρων 
γεφυρών, βάθρων γεφυρών σήμανσης κ.λπ.). 

2.5.3.3 Στηθαία Τεχνικών Έργων (ΣΤΕ) 

2.5.3.3.1 Στηθαίο Τεχνικών Έργων-1 (ΣΤΕ-1) 

Για το στηθαίο τεχνικών έργων -1 (ΣΤΕ-1) ισχύει γενικά το άρθρο Ζ-3 αυτής της ΤΣΥ. Στην 
κατασκευή των ΣΤΕ-1 περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση αντανακλαστικών 
στοιχείων κατ΄ αναλογία με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους  

2.5.3.3.2 Στηθαίο Τεχνικών Έργων -2 (ΣΤΕ-2) 

Πρόκειται για μονόπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας με χειρολισθήρα σε περιοχές τοίχων 
αντιστήριξης. Το στηθαίο αυτό έχει ορθοστάτες διατομής U 120Χ55Χ5 που τοποθετούνται σε 
αποστάσεις μεταξύ τους ίσες προς 2,00μ που να πακτώνονται στο έδαφος σε βάθος 1,10m 

Τα επί μέρους τμήματα του στηθαίου είναι οι ορθοστάτες, τα παρεμβλήματα, η ειδική αυλακωτή 
λαμαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και ο χειρολισθήρας. Το συνολικό μήκος των ορθοστατών είναι ίσο 
προς 2,25m (1,75μ μήκος ο ορθοστάτης και 0,50m μήκος η επιμήκυνση του ορθοστάτη για τη 
στερέωση του χειρολισθήρα) 

Η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος θα γίνει με διάνοιξη κατάλληλων οπών (σε διάμετρο 
και βάθος) με περιστροφική διάτρηση (με αφαίρεση του εδαφικού υλικού) οι οποίες θα ξαναγε-
μίσουν με άμμο (εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 0,20m που θα γεμίσει με υλικό ίδιο 
προς το υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου πχ φυτικές γαίες) που θα συμπυκνώνεται 
κατάλληλα (με δονητική πλάκα) μετά την τοποθέτηση και ρύθμιση των ορθοστατών. 

Επίσης επιτρέπεται να γίνει η στερέωση των ορθοστατών στο έδαφος με έμπηξη τους με μέθο-
δο εκτόπισης του υλικού (κρουστική ή άλλη παρεμφερή μέθοδο) εφόσον ο μηχανικός εξοπλι-
σμός του Αναδόχου και οι τοπικές συνθήκες επιτρέπουν την έμπηξη στο κατάλληλο βάθος 
(σύμφωνα με τη μελέτη και τους όρους δημοπράτησης) τουλάχιστον σε ποσοστό 90% του 
πλήθους των ορθοστατών) 

Για την περίπτωση που δεν μπορεί να τηρηθεί αυτός ο περιορισμός (πχ βραχώδες έδαφος ή 
ανεπαρκής κρουστικός εξοπλισμός του Αναδόχου) τότε θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά η 
μέθοδος στερέωσης με περιστροφική διάτρηση. 

Η διαπίστωση της δυνατότητας χρησιμοποίησης κρουστικής κλπ μεθόδου για την έμπηξη με 
εκτόπιση του υλικού θα γίνεται σε δοκιμαστικό τμήμα των πλέον δυσχερών χαρακτηριστικών 
του τμήματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος. 

Για την περίπτωση των ορθοστατών που εμπίπτουν στο ποσοστό 10% που δεν μπορούν αν 
εμπηχθούν στο αναγκαίο βάθος (1,10μ κάτω από την τελική επιφάνεια του έργου) τότε θα 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Ζ-3.3.3.3.(2) αυτής της ΤΣΥ. 
Όμοια ισχύουν και οι λοιπές απαιτήσεις (μηχανικού εξοπλισμού, αντικατάστασης ορθοστατών 
που παρουσίασαν ελάττωμα μετά την έμπηξη) της παραγράφου 3.3.3.(2) του άρθρου Ζ-3 της 
ΤΣΥ. 

2.5.3.3.6 Στηθαίο Τεχνικών Έργων-6 (ΣΤΕ-6) 

Πρόκειται για μονόπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας με χειρολισθήρα σε γέφυρες και οχε-
τούς στέψης. Το στηθαίο αυτό έχει ορθοστάτες που τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους 
ίση προς 1,333m και που πακτώνονται πάνω στο φορέα με τη βοήθεια χαλύβδινης πλακός 
έδρασης διαστάσεων 250Χ300Χ10 mm και κοχλίωσης σε «διάταξη αγκύρωσης» (μονόπλευρου 
στηθαίου). Μεταξύ της σιδηράς πλάκας έδρασης των ορθοστατών και της επιφάνειας σκυροδέ-
ματος επί της οποίας στερεώνονται, παρεμβάλλεται πλάκα Neoprene διαστάσεων 250Χ300Χ10 
mm για τη δυνατότητα υψομετρικής ρύθμισης (κατακορύφωσης) των στηθαίων. 

Το συνολικό μήκος των ορθοστατών είναι ίσο προς 1,13m χωρίς το πάχος της χαλύβδινης 
πλάκας έδρασης του ορθοστάτη και χωρίς το πάχος της πλάκας Neoprene (0,505m μήκος ο 
ορθοστάτης και 0,525m η επιμήκυνση του ορθοστάτη για τη στερέωση του χειρολισθήρα) 
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Το μήκος των ορθοστατών είναι ίσο προς 505mm, έτσι ώστε με την χαλύβδινη πλάκα στήριξης 
και το από Neoprene παρέμβλημα, η ανώτατη στάθμη της χαλυβδοσανίδας βρίσκεται σε ύψος 
0,65m πάνω από την επιφάνεια στην οποία εδράζονται οι ορθοστάτες. 

Η αγκύρωση των ορθοστατών στο υποκείμενο έργο σκυροδέματος θα γίνεται με τέσσερις 
κοχλίες Μ16 και τη «διάταξη αγκύρωσης», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 
2.5.2.5(2). 

2.5.3.3.9 Στηθαίο Τεχνικών Έργων-9 (ΣΤΕ-9) 

2.5.3.3.9.1 Γενικά 

(1) Το στηθαίο τεχνικών έργων -9 (ΣΤΕ-9) είναι στηθαίο ασφαλείας επί γεφυρών από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα 

(2) Το στηθαίο είναι ανάλογο με το στηθαίο ΒΝ 2 των Γαλλικών κανονισμών προσαρμοσμένο 
σε μορφή NEW JERSEY αντί για στηθαίο τύπου GENERAL MOTORS προς το οποίο α-
νταποκρίνεται το ΒΝ2. 

(3) Το στηθαίο έχει συνολικό ύψος από την παρακείμενη επιφάνεια χρήσης 1,14m που 
ανταποκρίνεται στην ανώτερη στάθμη του ειδικού βαρέως τύπου, χειρολισθήρα εξωτερι-
κής διαμέτρου Φ140 mm 

(4) Ο χειρολισθήρας (ο οποίος αποτελεί λειτουργικό τμήμα του στηθαίου και συνεισφέρει στη 
συγκράτηση των οχημάτων από αυτό) θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα 
που θα διαμορφωθεί εν θερμώ με ραφή με ηλεκτροσυγκόλληση. 

Ο σωλήνας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

- Τύπος χάλυβας  = Ε240Μpa 

R   =    420Μpa 

- Εξωτερική διάμετρος = 139,7 mm 

- Πάχος τοιχώματος = 4 mm 

- Ροπή αντίστασης Ι/V = 56,24 εκ3 

- Βάρος   = 13,50 kg/m 

(5) Οι χαλύβδινοι ορθοστάτες θα κατασκευάζονται από χάλυβα Fe E-24.1 σύμφωνα με τον 
Γαλλικό Κανονισμό NF Α 35-501 (ή σύμφωνα με ανάλογους κανονισμούς της ΕΟΚ ή των 
ΗΠΑ). Το βάρος των ορθοστατών, όπως είναι σχεδιασμένοι, προκύπτει ίσο προς 18 kg 
περίπου ανά τεμάχιο. Οι αποστάσεις μεταξύ των ορθοστατών στήριξης του χειρολισθήρα 
θα είναι ίσες για κάθε τεχνικό έργο και (για την περίπτωση που τυχόν εφαρμοστεί χειρο-
λισθήρας διαφορετικού τύπου, αν αυτή η αλλαγή έχει προβλεφθεί στους όρους δημοπρά-
τησης) δεν θα μπορούν να υπερβούν την απόσταση που προκύπτει από τον τύπο: 

L = 
0,16

3
  x R x 

1
V

  x 
1

100P
   

Όπου : 

L = Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των  ορθοστατών σε μέτρα 

R = Η αντοχή σε θραύση του χάλυβα που χρησιμοποιείται για τον χειρολισθήρα σε ΜΡa 

I/V= Η ροπή αντίστασης του χειρολισθήρα σε εκ3 

Ρ = Φορτίο κρούσης σε ΚΝ (θα λαμβάνεται Ρ=10ΚΝ) 

Για την περίπτωση του σωλήνα χειρολισθήρα που έχει τα χαρακτηριστικά της παραπάνω 
παραγράφου 2.5.3.3.9.1 (4) προκύπτει μέγιστη ισαπόσταση μεταξύ των ορθοστατών ίση 
προς 1,25m 
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2.5.3.3.9.2 Αρχή της λειτουργίας - Σύνδεση με το φορέα της γέφυρας  

(1) Το στηθαίο ασφαλείας ΣΤΕ-9 λειτουργεί με γραμμική πάκτωση στο φορέα της γέφυρας. 

Η σύνδεση του στηθαίου με το φορέα της γέφυρας είναι τύπου οπλισμένου σκυροδέμα-
τος με προεπιλεγμένη επιφάνεια θραύσης. 

(2) Για τα φορτία πρόσκρουσης οχήματος, τη διαμόρφωση της πάκτωσης και τα σχετικά με 
τον υπολογισμό του χειρολισθήρα ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΜΕ (παράγραφο 
1.15.3.2). 

2.5.3.3.9.3 Ποιότητα σκυροδέματος 

Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C40/50. Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί για την κατα-
σκευή του στηθαίου θα είναι της ίδιας ποιότητας με αυτό του φορέα, εκτός αν αναφέρεται δια-
φορετικά στους όρους δημοπράτησης. 

2.5.3.3.9.4 Ποιότητα χάλυβα : 

(1) Οι σιδηροπλισμοί του οπλισμένου σκυροδέματος θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές 
του Κεφαλαίου Ι, του τεύχους 4 του Γαλλικού CPC (Code de Ponts et Chaussees) ή ανά-
λογες προδιαγραφές χωρών της Ε.Ε.. 

(2) Για το χάλυβα των ορθοστατών ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 
2.5.3.3.9.1(5). Ο χάλυβας αυτός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτροσυγκόλλησης. 
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές του τεύχους 66, 
Κεφάλαιο ΙΙ του CPC (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών της Ε.Ε.) 

(3) Για το χαλύβδινο χειρολισθήρα ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 
2.5.3.3.9.1(4) 

Ο χάλυβας του χειρολισθήρα και των ορθοστατών θα είναι κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του άρθρου 3.1.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, τεύχους 4 του CPC (ή ανάλογες προ-
διαγραφές χωρών της Ε.Ε.) 

2.5.3.3.9.5 Κοχλιώσεις 

Οι κοχλιώσεις θα είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους Γαλλικούς Κανονισμούς NF Ε 27-411 (ή 
ανάλογες προδιαγραφές χωρών της Ε.Ε.) 

2.5.3.3.9.6 Προστασία από διάβρωση 

Όλα τα χαλύβδινα τμήματα του στηθαίου, περιλαμβανομένων των κοχλιών αγκύρωσης θα 
προστατεύονται έναντι διάβρωσης με γαλβάνισμα εν θερμώ που θα γίνεται σε εργαστήριο της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Θα απαιτηθεί μία προστασία κατ΄ ελάχιστον 500 gr/m² απλής όψης (δηλαδή 70 μm) πλέον ή 
έλλατον 50 gr/m² σύμφωνα με τους Κανονισμούς NF Α 91-121, 91-122 και ΝF Ε 27-016 (ή 
ανάλογες προδιαγραφές χωρών της Ε.Ε.) 

Στα τεύχη δημοπράτησης είναι δυνατόν να καθορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις ισχυρότερη 
προστασία από τη διάβρωση 

Πρέπει να επισημανθεί η δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
μεγαλύτερη από 0,04% 

Για να αποφευχθεί η παραμόρφωση των διαφόρων χαλύβδινων τμημάτων, θα πρέπει να προ-
βλέπονται ειδικές διατάξεις στο εργοστάσιο γαλβανισμού.  
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2.5.3.3.9.7 Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

2.5.3.3.9.7.1 Υπολογισμοί και κατασκευαστικά σχέδια 

(1) Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στην τεχνική μελέτη που χορηγείται στον Ανά-
δοχο από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει, για θεώρηση και έγκριση, 
στην Υπηρεσία  

- τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα 

- τα αναλυτικά σχέδια των στηθαίων ασφαλείας με την κατασκευαστική περιγραφή του 
προϊόντος 

- τον κατάλογο υλικών και εξαρτημάτων 

- τις βασικές διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανοχών  

- την προδιαγραφή υλικών και επιστρώσεων 

- τα πιστοποιητικά των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων οπι-
σθοανακλαστικών στοιχείων, 

- λεπτομερή σχέδια για ειδικά κατασκευαστικά τεμάχια και εξαρτήματα, 

- τις προδιαγραφές για το δοκιμασμένο σύστημα, όπως μήκος τοποθέτησης, αγκύρωση 
απολήξεων αρχής και πέρατος, ιδιαίτερος εξοπλισμός 

- τα μεμονωμένα αποτελέσματα δοκιμών και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) εργάσιμων 
ημερών πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της τοποθέτησής του. 

Τα χαρακτηριστικά τους θα αποδεικνύονται με πιστοποιητικά από διαπιστευμένο εργα-
στήριο δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45001 ή το ΕΝ ΙSΟ/IEC 17025. 

(2) Τα παραπάνω σχέδια θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες πάκτωσης των ορθοστατών σε 
συνάρτηση με την κατηγορία του εδάφους καθώς και λεπτομέρειες των αρμών, ενώ θα 
αναγράφεται και το είδος των χρησιμοποιουμένων υλικών. 

(3) Σημειώνεται ότι τα παραπάνω σχέδια του Αναδόχου (των δύο προηγούμενων παραγρά-
φων) θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και τα σχετικά τυπικά 
σχέδια που δείχνονται στα ΠΚΕ. 

(4) Η Υπηρεσία θα επιστρέψει τα σχέδια στον Ανάδοχο, συνοδευόμενα με τις παρατηρήσεις 
της, αν υπάρχουν, μέσα σε μία προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών. 

(5) Οι διορθώσεις που ζητούνται από τον Ανάδοχο θα γίνουν μέσα στην προθεσμία που θα 
του ορίζει η Υπηρεσία. 

2.5.3.3.9.7.2 Ξυλότυποι 

Τα τοιχώματα του στηθαίου θα πρέπει να διαμορφωθούν, με χρήση ξυλοτύπων, με πρόβλεψη 
επιφανειακού τελειώματος τύπου Ε, στην ορατή του όψη προς το οδόστρωμα και τύπου Γ στην 
υπόλοιπα ορατή όψη, σύμφωνα με τα άρθρα Γ-3, Γ-5 και Γ-8 της ΤΣΥ. Η άνω επιφάνεια του 
στηθαίου, που δεν έρχεται σε επαφή με ξυλότυπο θα πρέπει να διαμορφωθεί με επιφανειακό 
τελείωμα τύπου ΠΓ, σύμφωνα με το άρθρο Γ-3 της ΤΣΥ. 

2.5.3.3.9.7.3 Ανοχές 

Οι ανοχές για τη μη τήρηση της χάραξης του στηθαίου (σε οριζοντιογραφία ή μηκοτομή) ή/και 
του ορθοστάτες είναι 1εκ σε σχέση με τη θεωρητική χάραξη του έργου. 

2.5.3.3.9.7.4 Σκυροδέτηση 

Το σκυρόδεμα θα κατασκευασθεί, μεταφερθεί επί τόπου του έργου και εγχυθεί με τις ίδιες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές που ισχύουν για το σκυρόδεμα του φορέα. 
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2.5.3.3.9.7.5 Τοποθέτηση των ορθοστατών και του χειρολισθήρα 

Η τοποθέτηση των κοχλιών στερέωσης των ορθοστατών θα γίνει με τη βοήθεια κάποιου περι-
τυπώματος τοποθέτηση. 

Τα στοιχεία θα τοποθετούνται, θα συναρμολογούνται και θα στερεώνονται οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά μέσω μίας στρώσης τσιμεντοκονίας, με τη βοήθεια υποστηριγμάτων (χαλύβδινων ή 
ξύλινων)  

Το σφίξιμο των περικοχλίων θα γίνεται, έπειτα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας σχετικά με την 
τήρηση της χάραξης του χειρολισθήρα. Στη θέση κάθε αρμού (περιλαμβανομένων των τυχόν 
αρμών στις θέσεις των αρμών των φορέων της γέφυρας) ο χειρολισθήρας θα περιλαμβάνει 
μανσόν για την ελεύθερη διαστολή των στοιχείων. Το άνοιγμα των αρμών που θα δημιουργείται, 
θα υπολογίζεται, λαμβανομένης υπόψη της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και του(των) διαστελ-
λομένου(ων) μήκους(ων) του φορέα του έργου. 

Η ανοχή στη χάραξη του χειρολισθήρα (σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή) είναι 1 εκ, αναφορικά 
με την θεωρητική γραμμή κατά μήκος του υπόψη έργου, οποιεσδήποτε και αν είναι οι ανωμαλί-
ες του από σκυρόδεμα υποκειμένου τμήματος του στηθαίου. 

2.5.3.3.9.7.6 Τελική επεξεργασία προστατευμένων χαλύβδινων επιφανειών 

Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω πληγών, χτυπημάτων ή λόγω 
συγκολλήσεων που έγιναν στο εργοτάξιο θα καθοριστούν καλά από λίπη, από σκουριές κλπ και 
στη συνέχεια θα βαφούν, σε ξηρό περιβάλλον, με βαφή πλούσια σε ψευδάργυρο. 

Το πάχος της παραπάνω βαφής θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το πάχος βαφής της συνεχόμενης 
επιφανείας. 

Όταν η επιφάνεια των βλαβών που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας ξεπερνά το 20% της ολικής 
επιφανείας του στηθαίου, η βαφή της τελικής επεξεργασίας θα γενικευθεί για να δώσει μία 
ομοιογένεια απόχρωσης. 

2.5.3.3.9.7.7 Σφίξιμο των κοχλιών αγκύρωσης 

Οι κοχλίες αγκύρωσης θα σφιχθούν σε μία ροπή 150 Nm. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει την εργασία με κατάλληλο δυναμομετρικό εργαλείο σφιξίματος. 

2.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

2.6.1 Οι, εν γένει, προδιαγραφόμενες στο Τιμολόγιο εργασίες, προκειμένου περί μεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας (αναθεωρημένο άρθρο ΟΔΟ-2652) είναι : 

α. Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών του συστήματος ασφάλειας ανάλογα με 
τον τύπο του στηθαίου και τις οριζοντιογραφικές απαιτήσεις, πχ. ελάσματα κεκαμένα. 

β. Η προμήθεια των σιδηρών πλακών πάκτωσης, των χαλύβδινων σωλήνων ή των πλαστι-
κών σωλήνων αναμονής ή τοποθέτησης ορθοστατών, της άμμου εγκιβωτισμού, της τσι-
μεντοκονίας για το πώμα , των φυτικών γαιών επανεπίχωσης του άνω τμήματος της οπής 
τοποθέτησης των ορθοστατών, τα αντανακλαστικά στοιχεία υψηλής αντανακλαστικότητας 
(με υάλινα φακίδια ή μεμβράνες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας, αναλόγως των οδη-
γιών της Υπηρεσίας). 

γ. Η μεταφορά των ως άνω (α) και (β) στοιχείων επί τόπου του έργου. 

δ. Η διάνοιξη οπών και λάκκων θεμελίωσης των ορθοστατών. 

ε. Η τοποθέτηση - ρύθμιση - πάκτωση των ορθοστατών και στερέωσης των στηθαίων σε 
αυτούς. 

στ. Η επαναπλήρωση του εναπομένοντος σκάμματος και η συμπύκνωση του υλικού επανα-
πλήρωσης. 

ζ. Η τοποθέτηση των ανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00 μέτρων μεταξύ τους. 
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η. Η προστασία (μετά την κατεργασία, κοπή συγκόλληση, κλπ) όλων των σιδηρών υλικών 
από την σκωρίαση με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, σύμφωνα με το άρθρο Γ-17 της παρού-
σας ΤΣΥ και σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών όρων δημοπράτησης για 
το είδος προστασίας. 

ι. Η αποκομιδή όλων των προϊόντων ορυγμάτων (από την διάνοιξη των οπών ορθοστατών 
των μεταλλικών στηθαίων) σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία. 

ια. Οι δαπάνες διαμόρφωσης των άκρων των στηθαίων και στις περιοχές αρμών. 

ιβ. Οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης των χαλυβδοσανίδων όταν προβλέπεται 
πύκνωση των ορθοστατών. 

ιγ. Όλες οι λοιπές εργασίες και δαπάνες, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, που είναι 
αναγκαίες για την πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτη-
σης 

2.6.2 Οι προδιαγραφόμενες στο Τιμολόγιο εργασίες προκειμένου περί στηθαίων ασφαλείας από 
σκυρόδεμα (αναθεωρημένο άρθρο ΟΔΟ-2548) είναι : 

α. Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών 

β. Η μεταφορά αυτών επί τόπου του έργου 

γ. Η διάνοιξη των αυλάκων θεμελίωσης 

δ. Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού 

ε. Η διάστρωση του σκυροδέματος και η τελική διαμόρφωση αυτού με χρήση ειδικού μηχα-
νήματος (ολισθαίνοντος σιδηρότυπου) ή με χρήση ξυλοτύπων και η προστασία αυτού με-
τά την σκυροδέτηση  

στ. Η τοποθέτηση των ανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00 μέτρα μεταξύ τους  

ζ. Η εργασία και τα πιθανώς απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή ανοιγμάτων για την 
απορροή των ομβρίων για το μέρος που περιλαμβάνεται στην τυπική διατομή του στη-
θαίου. 

η. Όλες οι λοιπές εργασίες και δαπάνες, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, που είναι 
αναγκαίος για την πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτη-
σης. 

2.6.3 Οι προδιαγραφόμενες στο Τιμολόγιο εργασίες προκειμένου περί στηθαίων ασφαλείας τεχνικών 
έργων (αναθεωρημένο άρθρο ΟΔΟ-2652) είναι : 

α. Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων, ανά τύπο στηθαίου υλικών. 

β. Η επί τόπου του έργου μεταφορά τους.  

γ. Η κατεργασία τους (διάνοιξη οπών, κοπή, ηλεκτροσυγκόλληση). 

δ. Η τοποθέτηση - ρύθμισης - πάκτωση των ορθοστατών και στερέωσης των στηθαίων 
στους ορθοστάτες. 

ε. Η τοποθέτηση ανακλαστήρων σε αποστάσεις 12,00 μέτρων μεταξύ τους. 

στ. Η προστασία (μετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών 
από την σκωρίαση με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 

ζ. Προκειμένου περί στηθαίων από σκυρόδεμα, η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού και η επί 
τόπου διάστρωση του σκυροδέματος με χρήση ξυλότυπων και η προστασία αυτού μετά 
την σκυροδέτηση. 

η. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δαπάνη, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά, εφόσον 
απαιτείται μία πλήρως ολοκληρωμένη εργασία 
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2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

2.7.1 Μεταλλικά στηθαία  

Η επιμέτρηση και πληρωμή αυτών γίνεται αναλόγως του συγκεκριμένου τύπου αυτών, με βάση 
την ανά τύπο τιμή ανά μέτρο μήκους εγκατεστημένου στηθαίου. 

2.7.2 Στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα 

Η επιμέτρηση και η πληρωμή αυτών γίνεται επίσης ανά μέτρο μήκους, με βάση την ανά τύπο 
τιμή του κάθε στηθαίου. 

2.7.3 Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων 

2.7.3.1 Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1 

Σε αυτά η επιμέτρηση και πληρωμή γίνεται με βάση την ανά χιλιόγραμμο βάρους πλήρως 
εγκατεστημένου (εργασία, υλικά, κλπ) στηθαίου.  

2.7.3.2 Λοιπά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων 

Στα λοιπά στηθαία ασφαλείας των τεχνικών έργων η επιμέτρηση και πληρωμή αυτών γίνεται 
ανά μέτρο μήκους, με βάση την ανά τύπο τιμή κάθε στηθαίου. 
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3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1 Οι εργασίες που περιγράφονται σ’ αυτήν την προδιαγραφή περιλαμβάνουν την κατασκευή 
μεταλλικών στηθαίων τεχνικών έργων (γεφυρών και συνεχόμενων τοίχων αντιστήριξης), όπως 
επίσης και των τμημάτων συναρμογής των άκαμπτων στηθαίων προς τα εύκαμπτα. 

3.1.2 Η προδιαγραφή είναι στηριγμένη στο στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΒΝ4 των γαλλικών 
προδιαγραφών (G.C.) ως ακολούθως: 

 Στηθαίο τύπου ΒΝ4 - Έκδοση Οκτωβρίου 1977 

 Συναρμογή στηθαίου ΒΝ4 με εύκαμπτο στηθαίο - Έκδοση Ιουνίου 1980 

3.1.3 Τα καλυπτόμενα από την παρούσα προδιαγραφή άκαμπτα στηθαία ασφάλειας τεχνικών έργων 
χαρακτηρίζονται παρακάτω ως τύπος «Σ.Τ.Ε.-1» 

3.1.4 Το πεδίο εφαρμογής τους καθορίζεται σύμφωνα με την τεχνική μελέτη των αντίστοιχων 
τεχνικών έργων (αρχή και τέλος στηθαίου, τμήματα συναρμογής κλπ.). Σημειώνεται ότι ο τύπος 
«Σ.Τ.Ε-1» (χωρίς να περιληφθούν τα μήκη συναρμογής προς τα εύκαμπτα στηθαία) θα πρέπει 
να εφαρμόζεται σε μήκος κατ’ ελάχιστον ίσο προς 25 m ακόμη και στην περίπτωση γεφυρών 
μικρού μήκους. Σχετικά βλέπε σχέδιο Π.Τ.-Σ8 των Π.Κ.Ε.(Ισχύουσα έκδοση – αναθεώρηση). 

3.1.5 Εκτός από τα άκαμπτα στηθαία τύπου «Σ.Τ.Ε.-1 που καλύπτονται από αυτήν την προδιαγραφή 
είναι δυνατό να προβλέπεται η κατασκευή και άλλων στηθαίων ασφάλειας επί τεχνικών έργων, 
όπως π.χ.: 

 Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας σε οχετούς στέψης (Διαφορετικού τύπου από τα «Σ.Τ.Ε.-1»). 

 Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας κεντρικής νησίδας αυτοκινητόδρομου σε γέφυρα με κλάδους 
ενωμένους (χωρίς τη δημιουργία ανοίγματος «φαναριού») και ομοεπίπεδους.  

 Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας άλλου τύπου σε τοίχους στέψης, σε τμήματα έξω από αυτά 
που συνέχονται άμεσα με γέφυρες (και στα οποία μπορεί να προβλέπεται από την τεχνική 
μελέτη η εφαρμογή στηθαίων τύπου «Σ.Τ.Ε.-1»). 

 Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας σε γέφυρες και συνεχόμενους τοίχους για οδούς μικρής κυ-
κλοφορίας και χαμηλού σχετικού «δείκτη κινδύνου» (εφαρμόζονται τύποι στηθαίων διαφορε-
τικοί από τα Σ.Τ.Ε.-1). 

 Στηθαία ασφάλειας από σκυρόδεμα σε τεχνικά έργα (τύπου NEW JERSEY, ή ανάλογου). 

Για τα στηθαία αυτής της παραγράφου (ή και άλλα ανάλογα) θα ισχύουν οι σχετικές με αυτά 
προδιαγραφές κατασκευής. 

Τα γενικά σχέδια του τυπικού στηθαίου «Σ.Τ.Ε.-1» και της συναρμογής του προς τα συνεχόμενα 
εύκαμπτα στηθαία ασφάλειας είναι συνημμένα στο τέλος της παρούσας προδιαγραφής, σ’ αυτό 
το τεύχος. Σημειώνεται ότι το σχέδιο συναρμογής αναφέρεται σε χρησιμοποίηση οριζόντιων 
ράβδων ανοικτής διατομής για τις οποίες ο τρόπος στήριξής τους καλύπτεται στην Γαλλία από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Ο Ανάδοχος όμως είναι δυνατόν να διαμορφώσει τμήμα συναρμογής (ανάλογα προς το παρα-
πάνω) για την περίπτωση χρησιμοποίησης οριζόντιων ράβδων κλειστής διατομής. 

Ζ - 3 ΑΚΑΜΠΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ «Σ.Τ.Ε.-1» 
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3.2 ΤΥΠΙΚΟ ΑΚΑΜΠΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ «Σ.Τ.Ε.-1» 

3.2.1 Γενικές Οδηγίες - Περιγραφή 

3.2.1.1 Το τυπικό στηθαίο ασφάλειας ¨Σ.Τ.Ε.-1» θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο 
που συνοδεύει αυτήν την προδιαγραφή και με λεπτομέρειες εφαρμογής σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης του τεχνικού έργου που θα περιλαμβάνεται στην τεχνική μελέτη, ή, σε απουσία 
τους, σύμφωνα με σχέδια εφαρμογής που θα συντάξει ο Ανάδοχος κατασκευής. Στην κατα-
σκευή του στηθαίου περιλαμβάνονται : 

α. η προμήθεια και τοποθέτηση των κλωβών αγκύρωσης στο τεχνικό έργο. (Οι λεπτομέρειες 
της αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο που συνοδεύει 
αυτή την προδιαγραφή). 

β. η προμήθεια, η τοποθέτηση και η ρύθμιση των στοιχείων του στηθαίου,  

γ. η προμήθεια και διάστρωση του σκυροδέματος στήριξης των αγκυρώσεων. 

Οι ορθοστάτες θα είναι κατακόρυφοι, η απόστασή τους θα είναι ομοιόμορφη για κάθε έργο και 
θα κυμαίνεται μεταξύ 2,30 m και 2,60 m 

3.2.1.2 Το στηθαίο «Σ.Τ.Ε.-1» λειτουργεί με σημειακή πάκτωση των ορθοστατών πάνω στο τεχνικό 
έργο. 

Για τα φορτία πρόσκρουσης οχήματος και τη διαμόρφωση της αγκύρωσης ισχύουν τα αναφε-
ρόμενα στον Κ.Μ.Ε.  

3.2.2 Ποιότητα υλικών  

3.2.2.1 Ποιότητα χάλυβα  

Οι ορθοστάτες και οι οριζόντιες ράβδοι, είτε κλειστής, είτε ανοιχτής διατομής, θα είναι από 
χάλυβα τύπου Ε24-2 σύμφωνα με τον γαλλικό Κανονισμό NF Α 35-501 (ή ανάλογου τύπου 
τεχνικών χαρακτηριστικών για την περίπτωση υλικών που είναι σύμφωνα με Κανονισμούς 
χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς, ή Η.Π.Α.). 

Ο χάλυβας θα είναι κατηγορίας Ι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 3.1.1 του κεφαλαί-
ου ΙΙΙ του Τεύχους 4 του C.P.C. (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). 

3.2.2.2 Κοχλιώσεις 

3.2.2.2.1 Κοχλίες σύνδεσης με το τεχνικό έργο 

Θα περιλαμβάνουν τέσσερις (4) κοχλίες Η, Μ22-80 στην πρόσθια όψη του στηθαίου, και δύο (2) 
κοχλίες Η, Μ16-60 στην πίσω όψη του στηθαίου, από μαλακό χάλυβα κατηγορίας Α40, σύμφω-
να με το γαλλικό κανονισμό NF E 27-311, κλάση 4-6, ή ανάλογες προδιαγραφές Κοινής Αγοράς 
ή Η.Π.Α. 

Η αντίστασή τους σε θραύση θα είναι 450 – 50 Ν/mm
2 

. Θα προβλέπεται μια εγκοπή θραύσης 
διαμέτρου Φ18 και Φ12,5 αντίστοιχα, σύμφωνα με τα σχέδια του στηθαίου. 

3.2.2.2.2 Κοχλίες σύνδεσης των τεμαχίων του στηθαίου  

Θα είναι σύμφωνα με τους αντίστοιχους γαλλικούς κανονισμούς NF Ε 27-113, 27-311 και 27-
350 (ή ανάλογες προδιαγραφές Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). 

3.2.2.3 Συγκολλήσεις 

Οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεύχους 66 του C.P.C., Κεφάλαιο 
ΙΙ (ή ανάλογες προδιαγραφές Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). 

3.2.2.4 Ποιότητα σκυροδέματος 
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Το σκυρόδεμα στήριξης του στηθαίου θα είναι κατηγορίας Β25 ή ανώτερης (στην περίπτωση 
που η κατηγορία του σκυροδέματος του τεχνικού έργου είναι ανώτερη από Β25) και θα δια-
στρωθεί με τις ίδιες συνθήκες του σκυροδέματος του τεχνικού έργου. 

Ο όγκος του σκυροδέματος στήριξης που περιλαμβάνεται στο στηθαίο θα είναι τουλάχιστον 
0,050 m³ ανά ορθοστάτη. (βλέπε και παράγραφο Ζ-3.4.3.). 

3.2.2.5 Προστασία από διάβρωση 

Η προστασία του στηθαίου από τη διάβρωση, περιλαμβανομένων και των κοχλιώσεων, θα 
εξασφαλίζεται με γαλβάνισμα εν θερμώ που θα γίνεται σε εργαστήριο της έγκρισης της Υπηρε-
σίας. 

Θα απαιτηθεί μια προστασία κατ’ ελάχιστον 500 gr/m² απλής όψης (δηλαδή 70 μικρομέτρων) 
πλέον ή έλαττον 50 gr/m² , σύμφωνα με τους κανονισμούς NF A 91-121, 91-122 και NF E 27-
016 (ή ανάλογες προδιαγραφές Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). Στα τεύχη δημοπράτησης είναι δυνα-
τόν να καθορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις ισχυρότερη προστασία από τη διάβρωση. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ανάλογα με το εργοστάσιο γαλβανίσματος, για να 
εξασφαλίζεται μεταξύ των τεμαχίων η ελεύθερη κυκλοφορία των υγρών του λουτρού καθαρί-
σματος και στη συνέχεια του λουτρού γαλβανίσματος και για να αποφεύγονται οι παραμορφώ-
σεις. Πριν από την ανάθεση της παραγγελίας του γαλβανίσματος σε εργοστάσιο, ή πριν από την 
εκτέλεση του γαλβανίσματος σε δική του βιομηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρε-
ωμένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να επισκεφθεί τις 
εγκαταστάσεις γαλβανίσματος προκειμένου να μορφώσει γνώμη αν τηρούνται τα επιτάγματα 
αυτής της προδιαγραφής. 

Στην περίπτωση προμήθειας έτοιμων υλικών από την εγχώρια αγορά ή/και το εξωτερικό, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την 
οργάνωση του κατασκευαστή και στη συνέχεια μετά την έγκριση της Υπηρεσίας θα πρέπει να 
υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα τιμολόγια προμήθειας των υλικών, κατάλληλα θεωρημένα, 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούμενη ποσότητα αγοράσθηκε από τον κατα-
σκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε έγκριση. Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των τιμολογίων θα 
αποτελούν δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας. 

Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
μεγαλύτερη από 0,04%. 

3.2.3 Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

3.2.3.1 Σχέδια εφαρμογής 

3.2.3.1.1 Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην τεχνική μελέτη που χορηγείται στον εργολάβο 
από την Υπηρεσία, ο εργολάβος οφείλει να υποβάλει για θεώρηση και έγκριση στην Υπηρεσία 
τα σχέδια εφαρμογής του στηθαίου, των περάτων και των τυχόν συνδέσεων με τις διατάξεις 
αντιστήριξης των προσβάσεων, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) εργάσιμων ημερών πριν από 
την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της κατασκευής του. 

3.2.3.1.2 Όμοια, στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στην τεχνική μελέτη που χορηγείται στον 
εργολάβο από την Υπηρεσία, ο εργολάβος οφείλει να υποβάλει για θεώρηση και έγκριση στην 
Υπηρεσία σχέδιο που να καθορίζει με ακρίβεια τις θέσεις που προβλέπονται για τις στηρίξεις 
των ορθοστατών σε προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την έναρξη της κατα-
σκευής της πλάκας του φορέα. 

3.2.3.1.3 Σημειώνεται ότι τα παραπάνω σχέδια του εργολάβου (των δύο προηγουμένων παραγράφων) 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και τα σχετικά τυπικά της σχέδια 
που δείχνονται στα Π.Κ.Ε. 

3.2.3.1.4 Η Υπηρεσία θα επιστρέψει τα σχέδια στον εργολάβο, συνοδευόμενα με τις παρατηρήσεις της, 
αν υπάρχουν, μέσα σε μια προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών. 
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3.2.3.1.5 Οι διορθώσεις που ζητούνται από τον εργολάβο θα γίνουν μέσα σε προθεσμία που θα του 
ορίζει η Υπηρεσία. 

3.2.3.2 Κατασκευή και συναρμολόγηση 

Ο εργολάβος θα προβεί στην κοπή και συναρμολόγηση όλων των στοιχείων. Σε περίπτωση 
καμπύλης (σε οριζοντιογραφία) με ακτίνα μικρότερη από 100 m, οι οριζόντιες ράβδοι θα καμ-
φθούν με τρόπο που να τηρούνται οι ανοχές τοποθέτησης που προβλέπονται παρακάτω. 

Οι ράβδοι θα συναρμολογηθούν με «μανσόν» σύνδεσης. Θα ληφθεί μέριμνα να προβλέπεται 
μια μόνο σύνδεση μεταξύ δύο συνεχομένων ορθοστατών. Όλως κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν, αν 
αντιμετωπίζονται προβλήματα στην προμήθεια ράβδων κατάλληλου μήκους, να επιτραπούν και 
δύο συνδέσεις στο ίδιο φάτνωμα, από τις οποίες η μία στη ράβδο μικρής διατομής. Αυτή η 
παρεχόμενη δυνατότητα θα πρέπει να έχει καθορισθεί στα τεύχη δημοπράτηση κατά τη δημο-
πρασία του έργου. 

Τα στοιχεία του στηθαίου θα συναρμολογηθούν και μετά θα τοποθετηθούν και θα ρυθμισθούν 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Θα γίνει έλεγχος κατακορυφότητας των ορθοστατών, με 
ανοχή 0,5 εκατοστόμετρα στο σύνολο του ύψους τους. 

Η στήριξη των ορθοστατών δεν θα οριστικοποιηθεί παρά ύστερα από έλεγχο από την Υπηρεσία 
της τήρησης των απαιτήσεων αυτής της προδιαγραφής. 

Στις θέσεις των αρμών διαστολής και στα πέρατα των τεχνικών έργων που φέρουν το στηθαίο 
αυτό, στις οριζόντιες ράβδους θα προβλέπεται ένα «μανσόν» για κάθε ράβδο, που θα επιτρέπει 
την ελεύθερη διαστολή και συστολή των στοιχείων. Το άνοιγμα του αρμού που μορφώνεται έτσι 
θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του χρόνου τοποθέτησης και το διαστελλόμενο 
μήκος του έργου. Ο αρμός αυτός πρέπει να μπορεί να αναλάβει τις δυνάμεις σε περίπτωση 
κρούσης. 

Η ανοχή της χάραξης του στηθαίου οριζοντιογραφικά και υψομετρικά είναι το πολύ ένα (1) 
εκατοστόμετρο από τις θεωρητικές γραμμές χάραξης σ’ όλο το μήκος κάθε ενιαίου τμήματος, 
άσχετα με τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας έδρασης. 

Το σκυρόδεμα στήριξης των ορθοστατών θα παραχθεί, θα μεταφερθεί και θα διαστρωθεί με τις 
ίδιες συνθήκες με το σκυρόδεμα του τεχνικού έργου. 

Η επιφάνεια του σκυροδέματος στήριξης θα μορφωθεί με τρόπο που να μην επιτρέπει στο νερό 
να παραμείνει στο σημείο των ορθοστατών. 

3.2.3.3 Τελική επεξεργασία προστατευμένων επιφανειών 

Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω πληγών, χτυπημάτων, ή λόγω 
συγκολλήσεων που έγιναν στο εργοτάξιο θα καθαρισθούν καλά από λίπη, από σκουριές κλπ. 
και στη συνέχεια θα βαφούν, σε ξηρό περιβάλλον, με βαφή πλούσια σε ψευδάργυρο. 

Το πάχος της παραπάνω βαφής θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το πάχος της βαφής της συνεχό-
μενης επιφάνειας. 

Όταν η επιφάνεια των βλαβών που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας ξεπερνά το 20% της ολικής 
επιφάνειας του στηθαίου, η βαφή της τελικής επεξεργασίας θα γενικευθεί για να δώσει μια 
ομοιογένεια απόχρωσης. 

3.2.3.4 Σφίξιμο των κοχλιών αγκύρωσης 

Οι κοχλίες αγκύρωσης θα σφιχθούν με μια ροπή 150 Νμ για τους τέσσερις μπροστινούς κοχλίες 
και με μια ροπή 50 Νμ για τους δύο πίσω κοχλίες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέ-
σει την εργασία με κατάλληλο δυναμομετρικό εργαλείο σφιξίματος. 
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3.3 ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ 
«Σ.Τ.Ε.-1» ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ 

3.3.1 Γενικές Οδηγίες - Περιγραφή 

Η συναρμογή του τυπικού άκαμπτου μεταλλικού στηθαίου ασφάλειας τύπου «Σ.Τ.Ε.-1» με το 
κοινό εύκαμπτο μεταλλικό στηθαίο θα γίνει απολύτως σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο που 
συνοδεύει αυτήν την προδιαγραφή και με λεπτομέρειες μελέτης εφαρμογής που θα συνοδεύουν 
την μελέτη του τεχνικού έργου, ή, σε περίπτωση έλλειψής τους, που θα συντάξει ο Ανάδοχος 
Κατασκευής. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση των επί μέρους τμημάτων της κατασκευής συναρμογής έχουν ως 
εξής : 

α. Μία ράβδος με ανοικτή διατομή 85Χ70Χ3, μήκους 4,50 m και μία ράβδος με ανοικτή 
διατομή 100Χ100Χ4, μήκους 6,50 m  

β. Δύο ενισχύσεις ράβδων μήκους 1,50 m (μία για τη ράβδο 100Χ100 και μία για τη ράβδο 
85Χ70). 

γ.  Μια ράβδος άκρου, που περιλαμβάνει ράβδο ανοικτής διατομής 100Χ100Χ4 σε δύο 
τμήματα μήκους 2,75 m και 0,75 m που κόβονται και ηλεκτροσυγκολλούνται για να σχη-
ματίσουν μία γωνία 15

0 
μια ενίσχυση εσωτερική και ένα τεμάχιο συναρμογής. 

δ. Οκτώ τυπικά στοιχεία ολίσθησης μήκους 4,315 m και ένα στοιχείο με μεταβλητό μήκος. 

ε. Είκοσι ένα μεταλλικά στοιχεία οριζοντιογραφικού διαχωρισμού των ράβδων (αποστάτες). 

στ. Ένας οδηγός τροχού που αποτελείται από ένα C125 μήκους 5,50m με τα στηρίγματά του. 

ζ. Ένα τεμάχιο πέρατος ολισθαίνοντος στοιχείου εύκαμπτου στηθαίου. 

η. Ένας ή δύο ορθοστάτες C125 (ανάλογα με την περίπτωση) συγκολλημένα σε πλάκα 
έδρασης 250Χ200Χ14. 

θ. Δέκα, ή έντεκα, ή δώδεκα ορθοστάτες αποτελούμενοι από ένα C125 , ένα U100 ή C100, 
μήκους 2,00 m 

- πέντε ορθοστάτες από C125 μήκους 2,00 m (από τους οποίους ο ένας για τη σύνδεση 
του οδηγού τροχού) 

- τέσσερις ορθοστάτες C100 ή U100 μήκους 2,0 m 

ι. Για τα ολισθαίνοντα στοιχεία χρειάζονται μια ειδική σύνδεση στη θέση του ορθοστάτη α/α 
6, δύο ειδικές συνδέσεις στη θέση των ορθοστατών α/α 4 και α/α 8 και μία ειδική σύνδεση 
στη θέση του τεμαχίου πέρατος του ολισθαίνοντος στοιχείου. [Οι ορθοστάτες του τμήμα-
τος συναρμογής αριθμούνται στα σχέδια με αύξοντα αριθμό σε σχέση με τον τελευταίο 
ορθοστάτη του στηθαίου «Σ.Τ.Ε.-1». Ο τελευταίος ορθοστάτης του Σ.Τ.Ε.-1 αριθμείται ως 
ορθοστάτης α/α 0, και στη συνέχεια οι ορθοστάτες του τμήματος συναρμογής αριθμούνται 
α/α 1, 2, 3 κλπ.). 

ια. Μία ρυθμιζόμενη σύνδεση των ράβδων στη θέση του στηρίγματος 0 του στηθαίου «Σ.Τ.Ε. 
-1» 

ιβ. Επτά αναβολείς μήκους 200 mm και τρεις αναβολείς μήκους 330 mm, τυπικοί ή διαστο-
λής σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας (βλ. παρακάτω παράγραφο Ζ-3.3.3.1). 

ιγ. Το πλήρες σύστημα κοχλίων, που θα εξασφαλίζουν τη σύνδεση των παραπάνω τεμαχί-
ων, που θα είναι όπως περιγράφεται στα σχέδια που περιλαμβάνονται στα Π.Κ.Ε. που 
συνοδεύουν αυτήν την προδιαγραφή. 
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3.3.2 Ποιότητα υλικών 

3.3.2.1 Ποιότητα χάλυβα 

Τα χαλύβδινα τεμάχια που αποτελούν το σύστημα συναρμογής, με εξαίρεση των στοιχείων 
ολίσθησης και στηρίξεων, θα είναι από χάλυβα τύπου Ε24-2 σύμφωνα με τον γαλλικό κανονι-
σμό NF A 35-501 (ή ανάλογων τεχνικών χαρακτηριστικών για υλικά που κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τους κανονισμούς χωρών Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). 

Οι χάλυβες θα είναι κατηγορίας Ι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 3.1.1 του κεφαλαί-
ου ΙΙΙ του τεύχους 4 του C.P.C. (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). 

Τα στηρίγματα θα είναι, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες γαλλικές προ-
διαγραφές (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή. Η.Π.Α.). 

 

Τύπος Διατομή Ποιότητα Χάλυβα 
Χαρακτηριστικές 

διαστάσεις  
σύμφωνα με: 

GS 2 ή GCU 
UAP 100 ή 
UPN 100 ή 

C 100 

Χάλυβας Ε24-1 όπως 
προσδιορίζεται στον 

κανονισμό NF 35-501 

τον κανονισμό NF Α 45-
255  

τον κανονισμό NF Α 45-
202 

τη γενική προδιαγραφή 
διαστασιολόγησης της 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Μελετών 

GRC, GCU και 
C125Χ62,5Χ 
στήριγμα σε 

Χ25Χ5 πλάκα 

  το σχέδιο 

3.3.2.2 Τα ολισθαίνοντα στοιχεία 

Το σύστημα διαχωρισμού (αποστάσεις) τύπου Α ή Β, και κοχλιώσεις σύνδεσης των παραπάνω 
στοιχείων θα πρέπει να προέρχονται από κατασκευές που έχουν εγκριθεί στην Γαλλία, σύμφω-
να με την Απόφαση της 3.5.1978, ή ανώτερης. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θέλει να τα κατασκευάσει στην Ελλάδα, ή σε άλλη χώρα, θα 
πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία δείγματα κατασκευασμένα από τον κατασκευαστή που 
θέλει να χρησιμοποιήσει, για θεώρηση και έγκριση. Στην τελευταία περίπτωση ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να έχει προβλέψει να υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο, ώστε στην περίπτωση που 
δεν γίνουν αποδεκτά από την Υπηρεσία, να έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευθεί από άλλο 
προμηθευτή. 

3.3.2.3 Κοχλιώσεις 

Οι κοχλιώσεις εκτός αυτών που ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 10.3.2.2 θα είναι σύμ-
φωνες με τους σχετικούς κανονισμούς NFΕ 27-113, 27-311 και 27-350, κλάσης 5.8 (ή ανάλογες 
προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). 

3.3.2.4 Συγκολλήσεις 

Οι συγκολλήσεις θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του τεύχους 66 του C.P.C., Κεφ. ΙΙ (ή 
ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). 

3.3.2.5 Προστασία από διαβρώσεις 

Η προστασία από διάβρωση των στοιχείων του συστήματος συναρμογής των στηθαίων, περι-
λαμβανομένων και των κοχλιώσεων, με εξαίρεση των τεμαχίων που αναφέρονται στην παρα-
πάνω παράγραφο Ζ-3.3.2.2, θα εξασφαλίζεται με γαλβάνισμα εν θερμώ που θα γίνεται σε 
εργαστήριο της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
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Θα απαιτηθεί μια προστασία κατ’ ελάχιστον ίση προς 500 gr/m² απλής όψης (δηλαδή 70 μικρό-
μετρα) πλέον ή έλαττον 50 gr/m², σύμφωνα με τους κανονισμούς NF Α 91-121, 91-122 και NF Ε 
27-016 (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών Κοινής Αγοράς ή Η.Π.Α.). Στα τεύχη δημοπράτησης 
είναι δυνατόν να καθορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις ισχυρότερη προστασία από τη διάβρωση. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ανάλογα με το εργοστάσιο γαλβανίσματος, για να 
εξασφαλίζεται μεταξύ των τεμαχίων η ελεύθερη κυκλοφορία των υγρών του λουτρού καθαρί-
σματος και στη συνέχεια του λουτρού γαλβανίσματος και για να αποφεύγονται οι παραμορφώ-
σεις. (Ισχύουν και εδώ όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο Ζ-3.2.2.5). 

Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
μεγαλύτερη από 0,04%. 

3.3.3 Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

3.3.3.1 Σχέδια εφαρμογής 

Στα σχέδια της μελέτης του τεχνικού έργου, θα φαίνεται η θέση του αρμού διαστολής του τεχνι-
κού έργου και η θέση του τελευταίου στηρίγματος του «Σ.Τ.Ε.-1» στις προσβάσεις του τεχνικού 
έργου. Θα φαίνονται επίσης οι συνδέσεις που περιλαμβάνουν τους αναβολείς διαστολής και 
τους τυπικούς αναβολείς. 

Ο εργολάβος με βάση το παραπάνω σχέδιο, θα εκπονήσει τα σχέδια εφαρμογής της συναρμο-
γής των στηθαίων (τύπου «Σ.Τ.Ε.-1» και συνεχόμενου εύκαμπτου μεταλλικού στηθαίου) σε 
προθεσμία που θα ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης. Όμοια, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει (σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία για τον καθορισμό των στοιχείων που λείπουν) τα σχέδια εφαρμο-
γής της συναρμογής των στηθαίων ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν χορηγηθεί σχετι-
κά στοιχεία της μελέτης του τεχνικού έργου. 

Αν δεν ορίζεται ειδικά στα τεύχη δημοπράτησης, τα παραπάνω σχέδια εφαρμογής θα πρέπει να 
υποβληθούν στην Υπηρεσία 60 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη κατασκευής του στηθαίου 
ασφάλειας των συνεχόμενων τμημάτων. 

3.3.3.2 Το υλικό έμπηξης των ορθοστατών 

Το υλικό στο οποίο θα γίνει η έμπηξη των ορθοστατών υπόκειται σε προηγούμενη αποδοχή της 
Υπηρεσίας. 

3.3.3.3 Τοποθέτηση των ορθοστατών 

Ο κορμός των ορθοστατών θα τοποθετείται παράλληλα προς τα στοιχεία ολίσθησης και προς 
την πλευρά της κυκλοφορίας. 

Η ανοχή τοποθέτησης σε κάτοψη, της όψης προ των στοιχείων ολίσθησης θα είναι πλέον ή 
έλαττον τρία (3cm) εκατοστόμετρα αναφορικά με τη θεωρητική θέση. 

Το ύψος της άνω ακμής των ολισθαινόντων στοιχείων, σε σχέση με τη μέση στάθμη του εδά-
φους ή της επένδυσης και σε ζώνη πλάτους 0,50 m. καθέτως προς τα ολισθαίνοντα στοιχεία, θα 
περιλαμβάνεται μεταξύ 0,80 και 0,65 m. Το σύνηθες ύψος θα είναι 0,70 m. 

Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση χαλύβδινης κεφαλής στο μηχάνημα έμπηξης ορθοστατών. Πριν 
από την έναρξη έμπηξης κάθε ορθοστάτη, επιβάλλεται ο έλεγχος κατακορυφότητας του ορθο-
στάτη και του οδηγού έμπηξης του μηχανήματος. 

Σε περίπτωση «άρνησης», πριν επιτευχθεί το απαιτούμενο υψόμετρο, ο εργολάβος οφείλει: 

(1) Αν η έμπηξη είναι κατ’ ελάχιστον ίση με 70 cm., και έπειτα από προηγούμενη συμφωνία 
της Υπηρεσίας, οφείλει να κόψει τον ορθοστάτη στο απαιτούμενο υψόμετρο. 

(2) Σε ενάντια περίπτωση οφείλει :  
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- είτε να βγάλει τον ορθοστάτη, να διατρήσει το εμπόδιο που συναντήθηκε και να συνε-
χίσει την έμπηξη (ο τύπος του μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί θα υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας) 

- είτε να βγάλει τον ορθοστάτη, να κάνει εκσκαφή, να επαναπληρώσει την εκσκαφή με 
άμμο εγκιβωτισμού και στη συνέχεια να εμπήξει πάλι τον ορθοστάτη. 

Ο εργολάβος οφείλει να αντικαταστήσει τους ορθοστάτες που μετά την έμπηξη εμφανί-
ζουν πτυχώσεις, ρήγματα, λυγισμό ή κύρτωση. 

3.3.3.4 Συναρμολόγηση των ολισθαινόντων στοιχείων 

Τα ολισθαίνοντα στοιχεία θα συναρμολογούνται έτσι ώστε το άκρο του ενός, κατά την κατεύ-
θυνση της κυκλοφορίας, να επικαλύπτει την αρχή του επόμενου. 

Τα ολισθαίνοντα στοιχεία τύπου Α θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε ο διαμήκης άξονας 
των οπών σύνδεσής τους να βρίσκεται στα δεξιά κάθε ορθοστάτη και να είναι: 

 κατακόρυφος για τα επικαλυπτόμενα άκρα που είναι σε επαφή με τα στοιχεία διαχωρισμού 
(τους αποστάτες) 

 οριζόντιος για τα επικαλύπτοντα άκρα που φαίνονται όταν τελειώσει η συναρμολόγηση. 

Η αντίθετη με την παραπάνω τοποθέτηση δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε τμήματα που βρίσκο-
νται σε καμπύλη με ακτίνα μικρότερη από 250 m. 

Όλες οι κεφαλές των κοχλίων στερέωσης των ολισθαινόντων στοιχείων θα τοποθετούνται προς 
την πλευρά της πρόσοψης των στοιχείων αυτών. 

Η τελική ρύθμιση όλων των στοιχείων του συστήματος συναρμογής θα γίνει με χαλάρωση, 
υποστήριξη και σφίξιμο των κοχλίων στερέωσης, απαγορευομένου άλλου τρόπου ρύθμισης. 

3.3.3.5 Σφίξιμο κοχλίων  

Οι κοχλίες θα σφίγγονται με μια ροπή 150 Νm 

3.3.3.6 Έλεγχος κοχλίωσης 

Αν η Υπηρεσία διαπιστώσει σφάλματα ή ανεπάρκεια σφιξίματος κατά την κοχλίωση σύνδεσης 
των διαφόρων τεμαχίων του συστήματος συναρμογής, θα καλέσει τον εργολάβο να τα διορθώ-
σει και, αν το κρίνει (η Υπηρεσία) αναγκαίο, θα προχωρήσει ο εργολάβος σε συστηματικό 
έλεγχο στο σύνολο ή σε μέρος του συστήματος συναρμογής. 

3.3.3.6 Τελική επεξεργασία προστατευομένων επιφανειών  

Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω πληγών, χτυπημάτων, ή λόγω 
συγκολλήσεων που έγιναν στο εργοτάξιο θα καθαριστούν καλά από λίπη από σκουριές κλπ. και 
στην συνέχεια θα βαφούν σε ξηρό περιβάλλον, με βαφή πλούσια σε ψευδάργυρο. 

Το πάχος της παραπάνω βαφής θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το πάχος της βαφής της συνεχό-
μενης επιφάνειας. 

3.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ  

3.4.1 Οι εργασίες αυτής της προδιαγραφής θα αμείβονται, για πλήρως εκτελεσμένη εργασία και 
σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές, ανά χιλιόγραμμο βάρους των στηθαίων όπως θα 
προσδιορίζεται βάσει των σχεδίων της τεχνικής μελέτης και των τυπικών βαρών των επί μέρους 
τεμαχίων, κοχλίων κλπ. 

3.4.2 Στην τιμή και πληρωμή θα περιλαμβάνεται ανηγμένα κάθε προμήθεια υλικού, 
(περιλαμβανομένων των αντανακλαστικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο Ζ-2 της Τ.Σ.Υ.), 
εργασία, χρήση μηχανημάτων, μεταφορές, προσεγγίσεις, τοποθετήσεις, ρυθμίσεις, προστασία 
από τη διάβρωση, τελική επεξεργασία κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται οι επιβαρύνσεις για την 
κάλυψη των οποιωνδήποτε διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (εφόσον μερικά από τα υλικά που θα 
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χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος καλύπτονται από τέτοια προνόμια) όπως και κάθε άλλη δαπάνη 
που είναι αναγκαία για την πλήρη κατασκευή του στηθαίου. 

3.4.3 Με την προδιαγραφή αυτή ελέγχεται μεν η ποιότητα του σκυροδέματος πάκτωσης των 
ορθοστατών στο τεχνικό έργο και ο όγκος του σκυροδέματος πάκτωσης στον οποίο αναφέρεται 
η παρούσα προδιαγραφή, η πληρωμή όμως του σκυροδέματος γίνεται με την αντίστοιχη κατη-
γορία σκυροδέματος του τεχνικού έργου, χωρίς να διαφοροποιείται η κατηγορία του σκυροδέμα-
τος πάκτωσης από το σκυρόδεμα του αντίστοιχου τμήματος του τεχνικού έργου που το περι-
βάλλει. 

3.4.4 Όμοια με την προδιαγραφή αυτή, ελέγχεται ο τοπικός και ο γενικός οπλισμός αγκύρωσης 
της παραγράφου Ζ-3.2.1.1.α και β, αλλά οι οπλισμοί αυτοί πληρώνονται με τα άρθρα 
τιμολογίου με τα οποία αμείβονται οι αντίστοιχες κατηγορίες σιδηροπλισμού του υπόλο ιπου 
τεχνικού έργου. 
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4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και 
Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την είσοδο οχημά-
των και πεζών στον αυτοκινητόδρομο και στους κλάδους κόμβων.  

4.1.2 Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των υλικών επί τόπου των έργων και 
οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο Τιμολόγιο. 

4.2 ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 2,26 m. 

4.2.1 Το συρματόπλεγμα της περίφραξης είναι γαλβανισμένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5x5cm., 
διαμέτρου σύρματος 3 mm, βάρους 2,36 kg/m², ύψους 1,94 m. Στο κάθε άκρο του συρματο-
πλέγματος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισμένο σύρμα, Νο 19, διαμέτρου σύρματος 
3,6 mm. Η στερέωση του στους στύλους αρχίζει σε ύψος 2 cm. από την επιφάνεια του 
εδάφους (φυσική ή όπως διαμορφώνεται από τα έργα οδοποιίας, ανάλογα με τη θέση τοπο-
θέτησης της περίφραξης). 

4.2.2 Οι αποστάσεις των πασσάλων μεταξύ τους θα είναι κατά μέγιστο 3,0 m. Για την πάκτωση 
των πασσάλων θα ανοιχθούν οπές συνολικού βάθους 70 cm. Το βαθύτερο τμήμα των οπών 
ύψους 55 cm., θα έχει διάμετρο 25 cm. και το ανώτερο τμήμα τους, ύψους 15 cm. θα έχει 
διάμετρο 60 cm. 

4.2.3 Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή 
δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας Β35, ύψους 3,00 m. και θα στερεώνονται στο έδαφος με 
σκυρόδεμα κατηγορίας Β5. Το σκυρόδεμα των πασσάλων θα είναι “στεγανό” και “υψηλής 
αντίστασης σε παγετό”, όπως αυτά ορίζονται στο DIN 1045/88 (παραγρ. 6.5.7.2 και 6.5.7.3 
αντίστοιχα). Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό (ή κολούρου πυραμίδας) για 
διατομή κυκλική ή σχήματος κανονικού οκταγώνου / εξαγώνου, με διάμετρο περιγεγραμμέ-
νου κύκλου (βάση / κορυφή) 13/10 cm. Για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατο-
μής οι πάσσαλοι θα είναι μορφής κολούρου πυραμίδας με τετραγωνική διατομή, πλευράς 
(βάσης κορυφής) 13/10 cm, ή πρισματικοί με ορθογωνική διατομή ελάχιστης διάστασης 12 
cm. Ο κύριος οπλισμός των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος των πασσάλων 
και θα είναι κατ’ ελάχιστον 6 Φ10 St I σε περίπτωση κυκλικής, οκταγωνικής ή εξαγωνικής 
διατομής και 4 Φ 8 St III σε περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατομής. Ως οπλι-
σμός διανομής θα χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτω-
ση πασσάλων ορθογωνικής διατομής) Φ 4 St Ι ανά 0,35 m. σε όλο το μήκος των πασσάλων.   

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων σε διαστάσεις, οπλισμό και χαρακτηριστικά σκυροδέ-
ματος και οπλισμού, ως πρόσθετο κριτήριο αποδοχής των πασσάλων, θα πρέπει η “ροπή 
αστοχίας” (Μsd), στην άνω επιφάνεια της πάκτωσης (2,30 m. από την κορυφή) να τηρεί τη 
σχέση : 

Msd > = 3,75 ΚNm 

Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε εργαστήριο, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτη-
σης, σε αριθμό πασσάλων Ν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του πλήθους αυτών. Ο 
ελάχιστος αριθμός δοκιμαζόμενων πασσάλων κάθε μεμονωμένης δειγματοληψίας θα είναι 
Νmin = 2 τεμάχια. 

Οι προς δοκιμασία πάσσαλοι θα λαμβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν 
προσκομισθεί στο εργοτάξιο. 

Ο έλεγχος της Msd θα γίνεται με σταδιακή εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου (F) σε από-
σταση 2,20 m. από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m. από την κορυφή) και η αστοχία, 

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 
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σε κάθε δοκιμαζόμενο πάσσαλο, θα πρέπει να συμβεί για F >= 1,70 ΚN. Αν ένας από τους 
δοκιμαζόμενους πασσάλους αστοχήσει για F < 1,70 ΚN η παρτίδα απορρίπτεται. 

4.2.4 Το πάνω μέρος της περίφραξης θα συμπληρωθεί με τρεις σειρές από σύρμα Νο 13 
(διαμέτρου 2 mm), διπλό, αγκαθωτό, γαλβανισμένο. Η κατώτερη σειρά θα απέχει από το 
συρματόπλεγμα 10 cm. Η μεταξύ των συρμάτων αυτών απόσταση θα είναι 10cm. Τα σύρμα-
τα αυτά θα προσδένονται στους πασσάλους μέσα από τρύπες διαμέτρου 10 mm. 

4.2.5 Για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρματοπλέγματος θα τοποθετηθούν 
τρία επί πλέον γαλβανισμένα σύρματα Νο 19, διαμέτρου 3,6 mm. (δύο διαγώνια ανά φάτνω-
μα και ένα οριζόντιο στο μέσο του ύψους του συρματοπλέγματος). Αυτά (όπως επίσης και τα 
ακραία σύρματα του συρματοπλέγματος) θα προσδεθούν στους πασσάλους με στερέωσή 
τους μέσω γαλβανισμένων συρμάτων Νο 17 (διαμέτρου 3 mm) που θα διέρχονται μέσα από 
τις οπές διαμέτρου 10 mm. 

4.2.6 Ανά 60 το πολύ μέτρα μήκους η περίφραξη θα ενισχύεται με κατασκευή αντηρίδων μήκους 
3,0 m. 

4.2.7 Το γαλβάνισμα του συρματοπλέγματος και του αγκαθωτού σύρματος (που θα γίνει ΕΝ 
ΘΕΡΜΩ) θα έχει ελάχιστο βάρος ίσο προς 210 gr/m². Επισημαίνεται ότι μετά την προσκόμι-
ση του συρματοπλέγματος στο εργοτάξιο θα γίνει δειγματοληψία και έλεγχος του γαλβανί-
σματος σύμφωνα με το άρθρο Γ-17 της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Μετά 
την αποδοχή του συρματοπλέγματος, που θα γίνει με υπογραφή πρωτοκόλλου, θα γίνει 
τοποθέτηση του συρματοπλέγματος στο έργο. 

4.3 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 

4.3.1 ΤΥΠΟΣ Α (ύψους 1,46 m. με συρματόπλεγμα τετραγωνικών οπών 5 x 5 cm.) 

(1) Το συρματόπλεγμα της περίφραξης είναι γαλβανισμένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5 
x 5 cm., διαμέτρου σύρματος 3 mm, βάρους 2,36 kg/m², ύψους 1,20 m. Στο κάθε άκρο 
του συρματοπλέγματος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισμένο σύρμα Νο 19, δι-
αμέτρου σύρματος 3,6 mm. Η στερέωσή του στους στύλους αρχίζει σε ύψος 2 cm. 
από την επιφάνεια του εδάφους (φυσική ή όπως διαμορφώνεται από τα έργα οδοποι-
ίας, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης της περίφραξης). 

(2) Οι αποστάσεις των πασσάλων μεταξύ τους θα είναι κατά μέγιστο 2,50m. Για την 
πάκτωση των πασσάλων θα ανοιχθούν οπές συνολικού βάθους 40 cm. Το βαθύτερο 
τμήμα των οπών, ύψους 30 cm., θα έχει διάμετρο 20 cm. και το ανώτερο τμήμα τους, 
ύψους 10 cm., θα έχει διάμετρο 40 cm. 

(3) Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή 
δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας C30/37, ύψους 1,90 m. και θα στερεώνονται στο έδα-
φος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Το σκυρόδεμα των πασσάλων θα είναι “στεγα-
νό” και “υψηλής αντίστασης σε παγετό”, όπως αυτά ορίζονται στο DIN 1045/88 (πα-
ραγρ. 6.5.7.2 και 6.5.7.3 αντίστοιχα). Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνι-
κό (ή κολούρου πυραμίδας) για διατομή κυκλική ή σχήματος κανονικού οκταγώ-
νου/εξαγώνου, με διάμετρο περιγεγραμμένου κύκλου (βάση/κορυφή) 12/9cm.  

Για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατομής, οι πάσσαλοι θα είναι μορφής 
κολούρου πυραμίδας με τετραγωνική διατομή, πλευράς (βάσης / κορυφής) 12/9cm., ή 
πρισματικοί με ορθογωνική διατομή ελάχιστης διάστασης 9 cm. Ο κύριος οπλισμός 
των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος των πασσάλων και θα είναι κατ’ 
ελάχιστον 6 Φ 8 St I σε περίπτωση κυκλικής οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής και 4 
Φ 8 St III σε περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατομής. Ως οπλισμός δια-
νομής θα χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση 
πασσάλων ορθογωνικής διατομής) Φ 4 St Ι ανά 0,35 m. σε όλο το μήκος των πασσά-
λων.   

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων σε διαστάσεις, οπλισμό και χαρακτηριστικά 
σκυροδέματος και οπλισμού, ως πρόσθετο κριτήριο αποδοχής των πασσάλων, θα 
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πρέπει η “ροπή αστοχίας” (Μsd), στην άνω επιφάνεια της πάκτωσης (1,50 m. από την 
κορυφή) να τηρεί τη σχέση : 

Msd > = 2,40 KNm 

Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε εργαστήριο σύμφωνα με τους όρους δημο-
πράτησης, σε αριθμό πασσάλων Ν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του πλή-
θους αυτών. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμαζομένων πασσάλων κάθε μεμονωμένης 
δειγματοληψίας θα είναι Νmin = 2 τεμάχια. 

Οι προς δοκιμασία πάσσαλοι θα λαμβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν 
προσκομισθεί στο εργοτάξιο. 

Ο έλεγχος της Msd θα γίνεται με σταδιακή εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου (F) σε 
απόσταση 1,40 m. από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m. από την κορυφή) και η 
αστοχία, σε κάθε δοκιμαζόμενο πάσσαλο, θα πρέπει να συμβεί για F >= 1,70 ΚN. Αν 
ένας από τους δοκιμαζόμενους πασσάλους αστοχήσει για F<1,70 ΚN η παρτίδα α-
πορρίπτεται. 

(4) Το πάνω μέρος της περίφραξης θα συμπληρωθεί με τρεις σειρές από σύρμα Ν13 
(διαμέτρου 2 mm.) διπλό, αγκαθωτό, γαλβανισμένο. Η κατώτερη σειρά θα απέχει από 
το συρματόπλεγμα 8 cm. Η μεταξύ των συρμάτων αυτών απόσταση θα είναι 8cm. Τα 
σύρματα αυτά προσδένονται στους πασσάλους μέσα από τρύπες διαμέτρου 10 mm. 

(5) Για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρματοπλέγματος θα τοποθετη-
θεί ένα επί πλέον γαλβανισμένο σύρμα Νο 19, διαμέτρου 3,6 mm, στο μέσο του ύ-
ψους του συρματοπλέγματος. 

Αυτό (όπως επίσης και τα ακραία σύρματα του συρματοπλέγματος) θα προσδεθεί 
στους πασσάλους με στερέωσή τους μέσω γαλβανισμένων συρμάτων Νο 17 (διαμέ-
τρου 3 mm) που θα διέρχονται μέσα από τις οπές διαμέτρου 10 mm. 

(6) Ανά 60 το πολύ μέτρα μήκους η περίφραξη θα ενισχύεται κατάλληλα με κατασκευή 
αντηρίδων μήκους 1,90 m. 

(7) Το γαλβάνισμα του συρματοπλέγματος και του αγκαθωτού σύρματος (που θα γίνει ΕΝ 
ΘΕΡΜΩ) θα έχει ελάχιστο βάρος ίσο προς 210 gr/m². Επισημαίνεται ότι μετά την 
προσκόμιση του συρματοπλέγματος στο εργοτάξιο θα γίνει δειγματοληψία και έλεγχος 
του γαλβανίσματος σύμφωνα με το άρθρο Γ-17 της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δη-
μοπράτησης. Μετά την αποδοχή του συρματοπλέγματος, που θα γίνει με υπογραφή 
σχετικού πρωτοκόλλου, θα γίνει τοποθέτηση του συρματοπλέγματος στο έργο. 

4.3.2 ΤΥΠΟΣ Β (Ύψους 1,62 m. με ειδικό συρματόπλεγμα ορθογωνικών οπών) 

Εναλλακτικά στην περίφραξη ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ μπορεί να εφαρμοσθεί (με την ίδια τιμή του 
τιμολογίου που αναφέρεται στον ΤΥΠΟ Α) και η παρακάτω παραλλαγή ΤΥΠΟΥ Β της περί-
φραξης ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ : 

(1) Συρματόπλεγμα 

(α) Θα χρησιμοποιηθεί το ειδικό συρματόπλεγμα περίφραξης οδών με ορθογωνικές 
οπές τύπου URSUS της BEKAERT ύψους 1,60 m. τύπου MEDIUM 160/23/5Μ 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

- 23 οριζόντια σύρματα (τα δύο ακραία διαμέτρου 2,50 mm και τα υπόλοιπα 
21 σύρματα διαμέτρου 2,00 mm) από ατσαλόσυρμα υψηλού ποσοστού άν-
θρακα (0,45 - 0,50%) και εφελκυστικής αντοχής 1.200/1.400 N/mm² 
[16διαστήματα 0,05 m. στο κάτω τμήμα, στη συνέχεια 3 διαστήματα 0,10 m., 
ακολούθως δύο διαστήματα 0,15 m. και τέλος (στο ανώτερο τμήμα) ένα διά-
στημα 0,20 m.]. 
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- Κατακόρυφα σύρματα διαμέτρου 1,90 mm από χάλυβα χαμηλού ποσοστού 
άνθρακα (<= 0,10%) με εφελκυστική αντοχή 400/500 Ν/mm². 

- Το ελάχιστο βάρος του γαλβανίσματος, σύμφωνα με το DIN 1548, θα είναι : 

- Για τα οριζόντια σύρματα διαμέτρου 2,00 mm  : >= 210 gr/m² 

- Για τα οριζόντια σύρματα διαμέτρου 2,50 mm  : >= 230 gr/m² 

- Για τα κατακόρυφα σύρματα διαμέτρου 1,90 mm  : >= 240 gr/m² 

(β) Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του γαλβανίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης θα γίνει μετά την προσκόμιση 
του συρματοπλέγματος στο εργοτάξιο. Μετά την αποδοχή του συρματοπλέγμα-
τος, που θα γίνει με υπογραφή πρωτοκόλλου, θα γίνει τοποθέτηση του συρμα-
τοπλέγματος στο έργο. 

(2) Ύψος της περίφραξης 

Θα εφαρμοσθεί ύψος περίφραξης ίσο προς 1,62 m. 

(3) Απόσταση μεταξύ των πασσάλων και πάκτωση αυτών 

Οι αποστάσεις των πασσάλων μεταξύ των θα είναι κατά μέγιστο 2,50 m. Για την πά-
κτωση των πασσάλων θα ανοιχθούν οπές συνολικού βάθους 45 cm. Το βαθύτερο 
τμήμα των οπών ύψους 35 cm. θα έχει διάμετρο 20 cm. και το ανώτερο τμήμα τους, 
ύψους 10 cm., θα έχει διάμετρο 40 cm. 

(4) Πάσσαλοι 

Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή 
δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας C30/37, ύψους 2,10 m. και θα στερεώνονται στο έδα-
φος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Το σκυρόδεμα των πασσάλων θα είναι “στεγα-
νό” και “υψηλής αντίστασης σε παγετό”, όπως αυτά ορίζονται στο DIN 1045/88 (πα-
ραγρ. 6.5.7.2 και 6.5.7.3 αντίστοιχα). Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνι-
κό (ή κολούρου πυραμίδας) για διατομή κυκλική ή σχήματος κανονικού οκταγώ-
νου/εξαγώνου με διάμετρο περιγεγραμμένου κύκλου (βάση / κορυφή) 12/9 cm.  

Για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατομής, οι πάσσαλοι θα είναι μορφής 
κολούρου πυραμίδας με τετραγωνική διατομή, πλευράς (βάση / κορυφή) 12/9 cm., ή 
πρισματικοί με ορθογωνική διατομή ελάχιστης διάστασης 9 cm. Ο κύριος οπλισμός 
των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος των πασσάλων και θα είναι κατ’ 
ελάχιστον 7 Φ 8 St I σε περίπτωση κυκλικής οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής και 4 
Φ 8 St III σε περίπτωση ορθογωνικής και τετραγωνικής διατομής. Ως οπλισμός διανο-
μής θα χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση 
πασσάλων ορθογωνικής διατομής) Φ 4 St Ι ανά 0,35 m. σε όλο το μήκος των πασσά-
λων.   

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων σε διαστάσεις, οπλισμό και χαρακτηριστικά 
σκυροδέματος και οπλισμού, πρόσθετο κριτήριο αποδοχής των πασσάλων, θα πρέπει 
η “ροπή αστοχίας” (Μsd), στην άνω επιφάνεια της πάκτωσης (1,60 m. από την κορυ-
φή) να τηρεί τη σχέση : 

Msd > = 2,40 KNm 

Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε εργαστήριο, σύμφωνα με τους όρους δημο-
πράτησης, σε αριθμό πασσάλων Ν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του πλή-
θους αυτών. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμαζομένων πασσάλων κάθε μεμονωμένης 
δειγματοληψίας θα είναι Νmin = 2 τεμάχια. 

Οι προς δοκιμασία πάσσαλοι θα λαμβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν 
προσκομισθεί στο εργοτάξιο. 
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Ο έλεγχος της Msd θα γίνεται με σταδιακή εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου (F) σε 
απόσταση 1,40 m. από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,20 m. από την κορυφή) και η 
αστοχία, σε κάθε δοκιμαζόμενο πάσσαλο, θα πρέπει να συμβεί για F >= 1,70 ΚN. Αν 
ένας από τους δοκιμαζόμενους πασσάλους αστοχήσει για F < 1,70 ΚN η παρτίδα α-
πορρίπτεται. 

(5) Πρόσδεση συρματοπλέγματος - ενίσχυση περίφραξης 

Η πρόσδεση του συρματοπλέγματος θα γίνεται τουλάχιστον σε τρία σημεία σε κάθε 
πάσσαλο (στα άκρα και στο μέσο του ύψους) με στερέωση μέσω γαλβανισμένων 
συρμάτων Νο 17 (διαμέτρου 3 mm) που θα διέρχονται μέσα από τις οπές διαμέτρου 
10 mm. που θα έχουν αφεθεί στους πασσάλους. 

Ανά 60 το πολύ μέτρα μήκους η περίφραξη θα ενισχύεται κατάλληλα με κατασκευή 
αντηρίδων μήκους 2,10 m. 

(6) Εναλλακτικό σύστημα συρματοπλέγματος 

Στην παρούσα περίπτωση του ΤΥΠΟΥ Β γίνονται δεκτά εναλλακτικά συστήματα συρ-
ματοπλέγματος, εφόσον εξασφαλίζουν χαρακτηριστικά [ελάχιστο βάρος γαλβανίσμα-
τος, αντοχές θραύσης συρμάτων, μέγιστα ανοίγματα οπών που να μην υπερβαίνουν, 
σε κάθε θέση, τα ανοίγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και κατάλληλο τρόπο πλέ-
ξης ή συγκόλλησης, ώστε να αποφεύγεται η αποδιοργάνωση του συρματοπλέγματος 
μετά την κοπή ενός οποιουδήποτε σύρματος με αφαίρεση αυτού ύστερα από τράβηγ-
μα] που δεν θα υστερούν σχετικά με το παραπάνω παρουσιαζόμενο συρματόπλεγμα. 

Για την περίπτωση αυτή το ελάχιστο ύψος περίφραξης και τα χαρακτηριστικά των 
πασσάλων παραμένουν αναλλοίωτα σε σχέση με αυτά που παρουσιάζονται παραπά-
νω στις υποπαραγράφους (1) μέχρι και (5). 

4.4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μ.Σ.Ο.-6) 

Ο τύπος αυτός της περίφραξης προδιαγράφεται στο άρθρο Ζ-2 αυτής της Τ.Σ.Υ. 

4.5 ΤΟΙΧΙΣΚΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (Α.Σ.Ο.-3 και Α.Σ.Ο.-3α)  

4.5.1 Πρόκειται για πλήρη κατασκευή τοιχίσκου από σκυρόδεμα Β 15 που διαχωρίζει δύο 
προσκείμενα οδικά έργα (αυτοκινητόδρομο ή κλάδο κόμβου με παράπλευρη οδό) και περί-
φραξης από συρματόπλεγμα που στερεώνεται πάνω στον τοιχίσκο. Ο τοίχος έχει πλάτος 
0,60m. και ύψος 0,80m. πάνω από το πεζοδρόμιο της οδού που βρίσκεται ψηλότερα. 

4.5.2 Το συρματόπλεγμα της περίφραξης είναι γαλβανισμένο Νο 17, τετραγωνικής οπής 5x5 cm., 
διαμέτρου σύρματος 3 mm., βάρους 2,36 kg/m², ύψους 1,00 m. 

Ανά φάτνωμα θα τοποθετούνται τρία οριζόντια γαλβανισμένα σύρματα (στα άκρα και στο 
μέσο του ύψους). Τα σύρματα αυτά είναι Νο 19, διαμέτρου 3,6 mm. 

4.5.3 Το συρματόπλεγμα στερεώνεται σε χαλύβδινους ορθοστάτες διατομής U, διαστάσεων 120 x 
55 x 5 mm, μήκους 1,05 m. (όμοιους με τους ορθοστάτες των κοινών στηθαίων ασφάλειας). 
Η τοποθέτηση του συρματοπλέγματος της περίφραξης γίνεται προς την πλευρά της παρά-
πλευρης οδού. 

4.5.4 Οι ορθοστάτες τοποθετούνται ανά αποστάσεις 2,00 m. περίπου και οι άξονες των 
ορθοστατών βρίσκονται σε απόσταση 0,125 m. από την όψη του τοιχίσκου προς την παρά-
πλευρη οδό. (Η παρειά των ορθοστατών βρίσκεται σε απόσταση 0,065 m. από την όψη του 
τοιχίσκου). Στο κάτω μέρος του κάθε ορθοστάτη είναι συγκολλημένη μια σιδηρά πλάκα 
διαστάσεων 140x140 mm, πάχους 5 mm. Η πλάκα αυτή έχει στις γωνίες 4 οπές κατάλληλης 
διαμέτρου, κατασκευασμένες σε αξονικές αποστάσεις 25 mm από τις πλευρές (και προς τις 
δύο κατευθύνσεις), για τη στερέωση του ορθοστάτη στο σκυρόδεμα, μέσω των αγκυρίων 
στερέωσης. 
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4.5.5 Η στερέωση των ορθοστατών θα γίνεται με τέσσερις αγκυρώσεις στις τέσσερεις γωνιές της 
πλάκας από γαλβανισμένα αγκύρια με βαθύ θερμό γαλβάνισμα (πάχος γαλβανίσματος >= 
45 μm). 

Τα αγκύρια θα είναι μεταλλικά βύσματα τύπου HSA, ή χημικά βύσματα τύπου HIT C-100 της 
HILTI, ή άλλα ισοδύναμης φέρουσας ικανότητας, συμπεριφοράς σε κρούση και αντοχής στο 
χρόνο, για τα οποία θα εξασφαλίζεται αξιόπιστη τεκμηρίωση με πειραματικά δεδομένα για τα 
αγκύρια που θα χρησιμοποιηθούν και θα υποστηρίζονται από υπολογιστικές μεθόδους 
ανεπτυγμένες από την εταιρεία κατασκευής τους και από κατάλληλο εξοπλισμό τοποθέτησής 
τους (διάτρησης, στερέωσης κλπ.). 

4.5.6 Ο υπολογισμός των αγκυρώσεων (διάμετρος αγκυρίων, βάθος αγκύρωσης, απόσταση 
μεταξύ αγκυρίων, απόσταση ακραίων αγκυρίων από την προσκείμενη επιφάνεια σκυροδέμα-
τος κλπ.) θα γίνει για στατικό οριζόντιο φορτίο στην κορυφή της περίφραξης ίσο προς 1 
ΚN/m. 

4.5.7 Οι ορθοστάτες και οι σιδηρές πλάκες προστατεύονται από τη διάβρωση με ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ σύμφωνα με το άρθρο Γ-17 της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτη-
σης. Το γαλβάνισμα γίνεται μετά την ηλεκτροσυγκόλληση των σιδηρών πλακών στους 
ορθοστάτες.  

4.5.8 Για την περίπτωση τοιχίσκου και περίφραξης σε οδό με έντονη κατά μήκος κλίση (σε βαθμό 
που να μην είναι δυνατόν να παρακολουθήσει το συρματόπλεγμα της περίφραξης την κλίση 
της άνω επιφάνειας του τοιχίσκου, αν αυτή ακολουθήσει την κλίση της έντονα κεκλιμένης 
οδού), τότε θα γίνεται βαθμιδωτή διάταξη της άνω επιφάνειας του τοιχίσκου (και της περί-
φραξης). 

Στην περίπτωση αυτή, για τη βαθμιδωτή διαμόρφωση, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί : 

α. Το μέγιστο ύψος (h) “σκαλοπατιού” δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 0,30 m. 

β. Το ελάχιστο ύψος του τοιχίσκου στην περιοχή του “σκαλοπατιού” δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από 0,70 m. 

γ. Το ύψος του κοινού ορθοστάτη στην περιοχή του σκαλοπατιού (ή του ορθοστάτη που 
θεμελιώνεται στην κάτω επιφάνεια, αν γίνεται τοποθέτηση δύο ορθοστατών), θα πρέ-
πει να είναι ίσο προς 1,05 + h (m). 

4.5.9 Σε περιοχές που προβλέπεται να κατασκευασθούν (μελλοντικά) πετάσματα αντιθορυβικής 
προστασίας, τότε κατά μήκος του τοιχίσκου, ανά αποστάσεις 4,0 m., θα ενσωματώνονται σε 
όλο το ύψος του τοιχίσκου σωλήνες PVC Φ 315 mm της σειράς 51, ως αναμονές για τη 
μελλοντική κατασκευή πασσάλων (με χρήση π.χ. AUGER) στους οποίους θα θεμελιωθούν 
τα πετάσματα αντιθορυβικής προστασίας. 

Στο αρχικό στάδιο, που δεν κατασκευάζονται έργα αντιθορυβικής προστασίας, θα γίνεται 
πλήρωση του σωλήνα PVC με άμμο και στην άνω επιφάνεια θα γίνεται σφράγιση με σκυρό-
δεμα Β 15 πάχους 0,10 m. 

4.5.10 Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται να κατασκευασθούν μελλοντικά πετάσματα 
αντιθορυβικής προστασίας, τότε δεν θα κατασκευάζονται αναμονές από σωλήνωση PVC και 
στην περίπτωση αυτή “ο τοιχίσκος με περίφραξη (χωρίς πρόβλεψη μελλοντικών πετασμάτων 
αντιθορυβικής προστασίας)” θα χαρακτηρίζεται ως Α.Σ.Ο.-3. 

4.5.11 Αντίθετα η ονομασία Α.Σ.Ο.-3α αναφέρεται σε “τοιχίσκο με περίφραξη” (με πρόβλεψη 
μελλοντικής κατασκευής πετασμάτων αντιθορυβικής προστασίας). 
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4.5.12 Οι αρμοί διαστολής θα κατασκευάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κ.Μ.Ε. Στην περιοχή 
των αρμών διαστολής θα γίνεται κατασκευή διπλών ορθοστατών. 
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