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Ι – 0 ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 

 

0.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

0.1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  

0.1.1.1 Για να δημιουργηθεί πράσινο στις νησίδες κάθε είδους και σε άλλες επιφάνειες ή και 
στα πρανή επιχωμάτων και ορυγμάτων των δρόμων, θα διαστρωθεί, σύμφωνα με τη 
μελέτη ή/ και τις εντολές της Υπηρεσίας, φυτική γη, σε μία στρώση με ελάχιστο πάχος 
0,40 m για τις νησίδες ή 0,30 m για τα πρανή επιχωμάτων και τυχόν ορυγμάτων στα 
οποία θα εφαρμόζονται, σύμφωνα με τους όρους Δημοπράτησης. Η τοποθέτηση φυτι-
κής γης σε πρανή θα γίνεται για κλίσεις υ:β<=1:1. Αυτή η στρώση φυτικής γης θα συ-
μπυκνωθεί ελαφρά. Για την κεντρική νησίδα οδών θα εφαρμόζεται το πάχος φυτικής 
γης που προβλέπεται στα Π.Κ.Ε.Σ την περίπτωση νησίδων με New Jersey, αυτές θα 
πληρωθούν με φυτική γη , μέχρι 30 cm από τη στέψη του New Jersey. 

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω περιορισμοί του σκάμματος θα γίνεται διόρ-
θωση με όποια μέτρα είναι αναγκαία και στη συνέχεια θα γίνεται πλήρωση με φυτικές γαίες. 

0.1.1.2 (1) Ειδικά διευκρινίζεται ότι η επένδυση των πρανών επιχωμάτων με φυτικές γαίες, θα 
πρέπει να συμβαδίζει με την ανύψωση των επιχωμάτων. 

(2) Αν δεν γίνεται διαφορετική ειδική αναφορά, για τα πρανή ορυγμάτων ύψους μεγα-
λύτερου από 6,0 m, τα οποία πρόκειται (σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) 
να επενδυθούν με φυτικές γαίες, η εκτέλεση της επένδυσης θα πρέπει να συμβα-
δίζει με την κατασκευή του ορύγματος. 

(3) Εάν κατά την κατασκευή πρανών (επιχωμάτων ή ορυγμάτων) χωρίς προσπελάσι-
μες βαθμίδες (μπακίνες) ο Ανάδοχος εκτελέσει τις σχετικές εργασίες επιχωμάτων 
ή ορυγμάτων σε ύψη μεγαλύτερα των 6,0 m (εκτός αν άλλως προσδιορίζεται 
στους όρους δημοπράτησης) χωρίς να συμβαδίσει η επένδυση με τις απαιτούμε-
νες φυτικές γαίες, τότε η Υπηρεσία θα εφαρμόζει τις διατάξεις περί κακοτεχνίας 
τόσο στην εκτέλεση των εργασιών επιχωμάτων/ ορυγμάτων όσο και στις επενδύ-
σεις με φυτικές γαίες. 

0.1.1.3 Για την επένδυση των πρανών (επιχωμάτων ή/ και ορυγμάτων) και την πλήρωση νη-
σίδων, πλατυσμάτων, ερεισμάτων κλπ., πρόκειται να χρησιμοποιηθεί φυτική γη (όχι 
κηπευτικό χώμα) που θα παρθεί, είτε από αποθήκευση σε “σειράδια” τυχόν προϊόντων 
αφαίρεσης επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών, είτε από οποιαδήποτε περιοχή υ-
πάρχει, χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη η Υπηρεσία σχετικά με την εξασφάλιση 
αδειών κλπ. από τις αρμόδιες Αρχές. 

0.1.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

1. Η φυτική γη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την 
εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. 

2. Η φυτική γη θα επιλέγεται από τα πιο κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής επιφανειακής στρώσης 
φυτικών γαιών, που θα έχουν συγκεντρωθεί και φυλαχτεί, διαμορφωμένα σε κανονικά σει-
ράδια (πρίσματα). Η φυτική γη θα εκλέγεται κατά προτίμηση, από τα προϊόντα με αργιλοαμ-
μώδη σύσταση, εκτός αν δεν διατίθενται τέτοια, οπότε με εντολή της Υπηρεσίας μπορεί να 
γίνουν δεκτά και κατάλληλα προϊόντα με άλλη σύσταση. 

3. Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι απαλλαγμένα 
από ξένες προσμίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, υπολείμματα οικοδομικών κα-
τασκευών (μπάζα), λιθάρια, χαλίκια, γωνάθια ασβέστη, NaCL ή ακόμα υπολείμματα φυτών 
που διασπώνται δύσκολα. 
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4. Σε περίπτωση που τα διατιθέμενα προϊόντα εκσκαφών φυτικών γαιών κρίνονται εδαφολογικά 
κατάλληλα αλλά περιέχουν προσμίξεις όπως οι παραπάνω, τότε θεωρείται αυτονόητο ότι τα 
χώματα αυτά θα χρησιμοποιούνται μετά από την απομάκρυνση των πιο πάνω προσμίξεων, 
που θα γίνει με οποιαδήποτε μέθοδο (ακόμα και με κοσκίνισμα). 

5. Η φυτική γη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή μέχρι βάθος 0,70 m και μακροσκοπικά 
θα πρέπει να έχει κόκκινο ή ανοικτό κόκκινο χρώμα. 

6. Για την αποδοχή από την Υπηρεσία της φυτικής γης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται 
από τον Ανάδοχο έκθεση ανάλυσης δειγμάτων από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Εδαφολογί-
ας. Η σχετική δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ένα δείγμα ανά 500 m³ φυτικής γης ή κατ’ ελάχιστο τρία δείγματα ανά κάθε μεμονωμένη 
πηγή χωματοληψίας (παρμένα σε διαφορετικά βάθη στο χρήσιμο βάθος των 0,70 m), θα 
αναλύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. 

7. Τα δείγματα θα παίρνονται με παρουσία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας από τις πηγές που 
πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, στον κατάλληλο αριθμό, σύμφωνα με τον προε-
κτιμώμενο όγκο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Τα δείγματα θα αριθμούνται και θα ση-
μειώνεται η θέση τους με τον χαρακτηριστικό αριθμό τους σε σχετικό σχέδιο της πηγής χω-
ματοληψίας. Στη συνέχεια τα δείγματα θα στέλνονται, με συνοδεία αντιπροσώπου της Υπη-
ρεσίας, στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας και μετά την ανάλυση των δειγμάτων, εφόσον αυτά τη-
ρούν τις παρούσες προδιαγραφές θα δίδεται έγκριση της Υπηρεσίας για να προσκομίσει ο 
Ανάδοχος τη φυτική γη επί τόπου του έργου. Για όσα δείγματα προκύψει ακαταλληλότητα 
της φυτικής γης, τότε οι σχετικές επηρεαζόμενες περιοχές χωματοληψίας θα αποκλείονται 
από χρήση. 

8. Στην περίπτωση που μια πηγή χωματοληψίας παρουσιάζει ανομοιομορφία χαρακτηριστικών, 
ο αριθμός των απαιτουμένων δειγμάτων μπορεί να αυξηθεί κατά την απόλυτη κρίση της Υ-
πηρεσίας, ενώ η δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει πάντοτε τον Ανάδοχο. 

9. Διευκρινίζεται εδώ ότι οι παραπάνω αριθμοί δειγμάτων είναι ελάχιστοι και ο Ανάδοχος είναι 
απόλυτα υπεύθυνος για την καταλληλότητα της φυτικής γης που θα χρησιμοποιήσει, στη 
περίπτωση δε που βρεθεί επί τόπου του έργου περιοχή φυτικών γαιών που να μη πληροί 
τους όρους καταλληλότητας της παρούσας, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκομίσει 
την ακατάλληλη ποσότητα και να την αντικαταστήσει με άλλη κατάλληλη, με μέριμνα, ευθύνη 
και δαπάνη του. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με την ποιότητα των φυτικών γαιών, τις θέσεις και τον τρόπο δανει-
οληψίας, τη μέθοδο εκτέλεσης κλπ. ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΠΤΠ Χ-1 (κεφάλαιο Γ, 
παρ. 1, 2.4, 2.5 κλπ.). 

11. Προκειμένου για μικροποσότητες χρησιμοποιούμενης φυτικής γης είναι δυνατόν, ύστερα 
από αίτηση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, να γίνει και αποδοχή της φυτικής γης 
επί τόπου του έργου βάσει μακροσκοπικής μόνο εξέτασης αυτής, τόσο επί τόπου του έργου 
όσο και στη πηγή χωματοληψίας. 

0.1.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

α. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε πραγματικό όγκο σε κυβικά μέτρα και η μέτρηση με διατομές που 
θα παρθούν πριν και μετά την κατασκευή και σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της Υ-
πηρεσίας. Η πληρωμή θα γίνει με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου προσφοράς του Ανα-
δόχου για φυτική γη. 

β. Επένδυση πρανών με φυτική γη 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε πραγματική πραγματικό όγκο σε κυβικά μέτρα και η μέτρηση με 
διατομές, που θα παρθούν πριν και μετά τις κατασκευές, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπη-
ρεσίας μας με πάχος φυτικών γαιών 0,30 m. 
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Η πληρωμή θα γίνει με την αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς του Αναδό-
χου, για φυτική γη. 

0.1.4 Στις παραπάνω τιμές και πληρωμές περιλαμβάνεται η προμήθεια της φυτικής γης από οποια-
δήποτε πηγή χωματοληψίας, σε οποιαδήποτε θέση, η εκσκαφή της φυτικής γης στα βάθη που 
καθορίζονται για κάθε θέση, η φορτοεκφόρτωση, ο χαμένος χρόνος των μεταφορικών μέσων, η 
μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η διάστρωση της φυτι-
κής γης στα πάχη που προβλέπονται από τη μελέτη ή και τις άλλες υποδείξεις της Υπηρεσίας, η 
ελαφρά συμπύκνωση, ο έλεγχος καταλληλότητας, όπως και κάθε άλλη δαπάνη για τελειωμένη 
εργασία. 

 



 

 

 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ι-1 Σελίδα 8 από 108 

Ι – 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

1.1 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1.1.1 Σκοπός 

Με την εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου επιδιώκεται συνοπτικά : 

α. Η σταθεροποίηση πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων, η αποτροπή περαιτέρω υποβάθμι-
σης και αγονοποίησης του εδάφους από διαβρώσεις ή/και κατολισθήσεις, κυρίως με τη φύ-
τευση βαθύρριζων φυτών. 

β. Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο τοπίο 
λόγω της κατασκευής του έργου, καθώς και βελτίωση της χλωρίδας των λατομείων, χώρων 
απόθεσης υλικών, εργοταξίων κ.λπ., με σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση του αυτοκ/μου 
στο τοπίο. 

γ. Η βελτίωση της λειτουργικότητας του αυτοκ/μου, η οπτική καθοδήγηση, η προστασία από 
πλευρικούς ανέμους κλπ. 

δ. Η αισθητική βελτίωση και αύξηση της λειτουργικότητας των χώρων στάθμευσης και τυχόν 
χώρων ανάπαυσης και θέας (BELVEDERE). 

Όπου είναι αναγκαίο και προβλέπεται από τους ειδικούς όρους δημοπράτησης ενίσχυση της α-
ντιδιαβρωτικής προστασίας των πρανών, κατά την πρώτη κυρίως περίοδο μετά την κατασκευή, 
εφαρμογή υδροσποράς - αχυροκάλυψης, σε συνδυασμό πιθανόν και με άλλα ειδικά έργα (π.χ. 
επένδυση με φύλλα "γεωκυψελών", οργανικών γαιοπλεγμάτων κλπ.)  

Για τη μελέτη των έργων φύτευσης έχει εφαρμογή ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.). 

1.1.2 Γενικά 

(1) Το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που 
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85. 

Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας 
και να έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγμένα, καθώς και υγιή ριζι-
κά συστήματα. Τα φυτά πρέπει να είναι σκληραγωγημένα, απαλλαγμένα από αντιαισθητι-
κούς κόμβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεμο και άλλες παραμορφώσεις. Η 
εμφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότητας και να είναι εμφα-
νές ότι το κλάδεμα της κορυφής και το ξεκαθάρισμα των ριζών έχει γίνει σωστά.  

(2) Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν κορ-
μούς με σωστή διαμόρφωση των κλαδιών, συμμετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλά-
δο. 

Δεν πρέπει να έχουν τομές των κλώνων με διάμετρο μεγαλύτερη των 20 mm, που να μην έχουν 
επουλωθεί τελείως. 

(3) Στην περίπτωση που τα φυτά είναι αναπτυγμένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου ή φυ-
τοδοχεία (γλάστρες) ή χάρτινα δοχεία (για ειδικά φυτά), θα είναι γεμάτα με κατάλληλο υπό-
θεμα ανάπτυξης. 

(4) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποδείξει το(τα) φυτώ-
ριο(α) από το(τα) οποίο(α) θα προέρχεται το φυτικό υλικό και ο επιβλέπων να το ελέγξει (αν 
κρίνει σκόπιμο) παρουσία του Αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα προσκομιστούν στο έργο να 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές αλλά και να μη χαθεί χρόνος για λεπτομερή έλεγχο επί 
τόπου του έργου. 
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(5) Το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, κατά είδος, αριθμό, μέ-
γεθος, ηλικία και κατηγορία, θα είναι αυτό που περιγράφεται παρακάτω και στα λοιπά στοι-
χεία (π.χ. πίνακας φυτών) που περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου. Ση-
μειώνεται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εναπόκειται στην απόλυτη 
κρίση της Υπηρεσίας : 

α. Να δώσει εντολή για απομάκρυνση αυτών ακόμη και μετά τη φύτευση και να ζητήσει από 
τον Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές. 

β. Να τα τιμολογήσει με τιμή της οικονομικά αμέσως κατώτερης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο 
αριθμός των φυτών αυτών είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερεί ση-
μαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης. Σημειώνεται ότι 
για τα φυτά της τελευταίας κατηγορίας φυτών (φυτά σπορείου) πιστοποιείται στον Ανάδοχο 
μόνο το 80% της δαπάνης συντήρησης των φυτών αυτών. 

1.1.3 Καλλωπιστικά δένδρα (Δ2 και Δ3) 

Θα χρησιμοποιούνται τα πλέον εγκλιματισμένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία θα τηρούν 
τις απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου 1.1.2 

Τα φυτά θα έρχονται στο εργοτάξιο αναπτυγμένα σε πλαστικά σακίδια  πολυαιθυλενίου, ή σε 
φυτοδοχεία (γλάστρες) με βωλόχωμα κατάλληλου όγκου, εκτός της ψευδακακίας και άλλων ει-
δών φυλλοβόλων- πλατύφυλλων, που μπορεί να είναι και γυμνόριζα. 

Δένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε πρανή (ορυγμάτων, επιχωμάτων) θα έρχονται σε μικρά 
μεγέθη, για να αντιμετωπίσουν επιτυχέστερα τις δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης, την πρώτη πε-
ρίοδο μετά την εγκατάστασή τους. 

Αντίθετα, δένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε χώρους στάθμευσης για τη δημιουργία σκιάς ή 
σε χαρακτηριστικές θέσεις κόμβων ή σε μεγάλες νησίδες κόμβων, θα πρέπει να έρχονται σε με-
γάλα σχετικά μεγέθη, ώστε να εξυπηρετήσουν ταχύτερα το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκα-
τάστασή τους. Για το είδος το ύψος και το πάχος κορμού όλων των δένδρων θα ληφθεί υπόψη ο 
πίνακας φυτών που υπάρχει στο εγκεκριμένο τιμολόγιο του ΥΠΕΧΩΔΕ . 

Τα μεγάλα δένδρα που θα χρησιμοποιηθούν θα έρχονται στο εργοτάξιο με βωλόχωμα, με κα-
τάλληλη περικάλυψη ή μέσα σε φυτοδοχεία.  

Οι διαστάσεις των πλαστικών σακιδίων πολυαιθυλένιου ή των φυτοδοχείων, θα είναι κατάλληλες 
ανάλογα με το μέγεθος του φυτού, κατ' ελάχιστον δε θα έχουν διάμετρο 30 εκ. για τους καλλω-
πιστικά δένδρα και άνω των 40 εκ. για τα ειδικά καλλωπιστικά δένδρα. 

Το ύψος των δένδρων, που προσδιορίζεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους, θα μετράται 
πάνω από το λαιμό της ρίζας. 

1.1.4 Καλλωπιστικοί θάμνοι (Θ1, Θ2 και Θ4) και αναρριχώμενα (Α1 και Α2) 

Θα χρησιμοποιούνται τα πλέον εγκλιματισμένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία θα τηρούν 
τις απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου 1.1.2.  

Τα φυτά θα έρχονται στο εργοτάξιο αναπτυγμένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, ή φυτο-
δοχεία, θα έχουν τρεις τουλάχιστον μητρικούς κλώνους, που ξεκινούν κοντά στον λαιμό, και 
σχήμα καλά διαμορφωμένο. 

Το ύψος των φυτών, που προσδιορίζεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους, θα μετράται 
πάνω από το λαιμό της ρίζας. Για το είδος και το ύψος όλων των θάμνων θα ληφθεί υπόψη ο πί-
νακας φυτών που υπάρχει στο εγκεκριμένο τιμολόγιο του ΥΠΕΧΩΔΕ . 

Οι διαστάσεις των πλαστικών σακιδίων πολυαιθυλενίου ή των φυτοδοχείων, θα είναι κατάλληλες 
ανάλογα με το μέγεθος του φυτού, κατ' ελάχιστον δε θα έχουν διάμετρο 20-30 εκ. για τους καλ-
λωπιστικούς θάμνους Θ2 και τα αναρριχώμενα και άνω των 30 εκατοστών για τους καλλωπιστι-
κούς θάμνους Θ4. 
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1.1.5 Φυτά πρανών Σ1 και Σ2 

Τα φυτά σπορείου είναι νεαρά φυτά που πρόκειται να φυτευτούν στα πρανή ορυγμάτων, επι-
χωμάτων και στα πλατύσματα, τα οποία θα τηρούν τις απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου 
1.1.2 

Ενδεικτικά γίνεται αναφορά παρακάτω σε θάμνους και δενδρύλλια που φυτεύονται στα πρανή. 

(1) Σπάρτα - Ροβίνιες ακακίες 

Θα είναι αναπτυγμένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου διαστάσεων τουλάχιστον 0,12 x 
0,18 m. 

α. Σπάρτα : Θα έχουν ελάχιστο ύψος 0,40 m, με τρεις τουλάχιστον μητρικούς κλώνους 
που ξεκινούν κοντά στο λαιμό, και σχήμα καλά διαμορφωμένο. Το ύψος των φυτών θα 
μετράται πάνω από το λαιμό. 

β. Ροβίνιες ακακίες : Θα έχουν ελάχιστο ύψος 0,80 m πάνω από το λαιμό και μπορεί να 
είναι γυμνόριζες. 

(2) Πεύκα, κυπαρίσσια 

Τα διάφορα είδη πεύκων, κυπαρισσιών (γλαυκών, ορθόκλαδων, πλαγιόκλαδων κλπ.), θα 
είναι αναπτυγμένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, διαστάσεων τουλάχιστον 0,12 x 
0,18 m, με σχήμα καλώς διαμορφωμένο, πλούσιο ριζικό σύστημα και ύψος περισσότερο 
από 0,30 m 

(3)  (4) Λιμονιάστρα 

Τα παραπάνω είδη θα είναι αναπτυγμένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, διαστάσεων 
τουλάχιστον 0,12 Χ 0,18m, με πλούσιο ριζικό σύστημα και μήκος βλαστού περισσότερο 
από 0,40 m 

Για τα μεγέθη των φυτών πρανών θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας φυτών που υπάρχει στο ε-
γκεκριμένο τιμολόγιο του ΥΠΕΧΩΔΕ . 

1.2 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ 

1.2.1 Οι πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων θα πρέπει να είναι από ξύλο καστανιάς, να είναι πελεκητοί 
και τελείως αποφλοιωμένοι, να έχουν δε περίπου ενιαίο πάχος (διάμετρο) σε όλο το μήκος τους. 

Γενικά, αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στους όρους δημοπράτησης, οι πάσσαλοι θα έχουν 
ύψος 2,0 m και περίπου πάχος 4 έως 5 εκ. σε όλο το μήκος τους. Το κάτω μέρος κάθε πασσά-
λου και μέχρι ύψους 0,60 m θα είναι πισσαρισμένο με παχύ στρώμα πίσσας. Οι πάσσαλοι θα 
εμπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 0,50 m Το άνω τμήμα των πασσάλων, (πάνω από το πισ-
σαρισμένο τμήμα), θα παραμένει απροστάτευτο. 

1.2.2 Πάσσαλοι ύψους 2,5 m θα χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όταν το 
χρησιμοποιούμενο φυτικό υλικό δένδρων και οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν.  

Στην περίπτωση αυτή είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται πάσσαλοι πελεκητοί, τελείως απο-
φλοιωμένοι, από ξύλο καστανιάς, με περίπου ενιαίο πάχος 5 έως 6 εκ. σε όλο τους το μήκος. 

Γίνονται δεκτοί στην περίπτωση αυτή εναλλακτικά και πάσσαλοι πριστοί, διατομής 6 x 6 εκ. από 
κατάλληλη ξυλεία (π.χ. κυπαρισσιού), εμποτισμένοι εν θερμώ με κατάλληλα μυκητοκτόνα 
σκευάσματα της έγκρισης της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί από τον Ανά-
δοχο κατάλληλη τεκμηρίωση, με την οποία θα αποδεικνύεται ότι θα επιτυγχάνεται ίδιο ή καλύτε-
ρο αποτέλεσμα συγκράτησης του δένδρου και αντοχής στο χρόνο. 

Στους πασσάλους ύψους 2,5 m, το κάτω τμήμα ύψους 0,80 m θα είναι πισσαρισμένο με παχύ 
στρώμα πίσσας. Οι πάσσαλοι θα εμπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 0,70 m 
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Για τους πασσάλους από ξύλο καστανιάς το άνω τμήμα τους (πάνω από το πισσαρισμένο τμή-
μα) θα μένει απροστάτευτο, ενώ για τους πριστούς πασσάλους θα επαρκεί ο προβλεπόμενος 
εμποτισμός τους. 

1.2.3 Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, ο Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο 
της σταθερότητας και καθετότητας των πασσάλων και θα προβαίνει στην αποκατάσταση των 
πασσάλων που παρουσιάζουν προβλήματα. 

1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ (Άνοιγμα λάκκων - φύτευση) 

1.3.1 Η διαδικασία εγκατάστασης των φυτών περιλαμβάνει : 

(1) Το αρχικό βοτάνισμα των χώρων πριν τη φύτευσή τους με εργάτες ή μηχανικά μέσα. Τον 
καθαρισμό του χώρου από μπάζα, πέτρες ή άλλα άχρηστα υλικά. 

(2) α. Το άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m με εργάτες σε χαλαρά και σε συ-
μπαγή εδάφη για τη φύτευση των Δένδρων, πλήρης καθαρισμό από τις πέτρες και η δια-
μόρφωση του λάκκου φύτευσης. 

β. Το άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m 0,20 x 0,20 x 0,30 μ με χρήση κο-
χλιωτής συσκευής για τη φύτευση θάμνων, αναρριχώμενων και φυτών πρανών, πλήρης 
καθαρισμό από τις πέτρες και η διαμόρφωση του λάκκου φύτευσης. 

(3) Η μεταφορά και ενσωμάτωση στο λάκκο φύτευσης 50 gr για τα φυτά σπορείου και 100 gr 
για τα δένδρα και θάμνους, λιπάσματος τύπου 11.15.15, ή άλλου βασικού λιπάσματος, της 
απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.  

(4) Η μεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή φυτοδο-
χεία, η αφαίρεση τυχόν ξηρών μερών αυτού, η φύτευση κατακόρυφα και σε στάθμη την ίδια 
προς το έδαφος που το περιβάλλει, μ' αυτή που είχε με το χώμα από το οποίο αφαιρέθηκε, 
η συμπίεση του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, ο σχηματισμός ανάλογης με την κόμη 
λεκάνης άρδευσης, η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συ-
γκέντρωση και απομάκρυνση του άχρηστου υλικού (πλαστικά σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, 
ξηροί κλώνοι κλπ.) σε θέσεις απόρριψης, επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές. Η πρώτη 
άρδευση που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με 10 λίτρα νερό 
για τα φυτά σπορείου και 20 λίτρα νερό για τους θάμνους και τα δένδρα. 

(5) Η πασσάλωση των δένδρων για την στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι πρέπει να στερεώνονται 
καλά μέσα στο έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά των κρατούντων ανέμων, 
πριν αρχίσει η διαδικασία φύτευσης. 

Το δένδρο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 10 εκ. από τον πάσσαλο και να στερεώνεται 
σταθερά πάνω σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του δένδρου, σε δύο σημεία. 

Το υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε μορφή ταινίας, ώστε να μην προκαλέ-
σει γδάρσιμο ή τραυματισμό του κορμού, να σταυρώνει ανάμεσα στον πάσσαλο και στο δέν-
δρο και να στερεώνεται γερά στο καθορισμένο ύψος. Όταν τελειώσει η πασσάλωση θα γίνει 
έλεγχος της καθετότητας και ευθυγραμμίας των πασσάλων στις πλευρικές φυτικές λωρίδες 
(π.χ. ερείσματα) και τις νησίδες. 

1.3.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να προσέξει πολύ, τόσο στις διαστάσεις των λάκκων φύτευσης που αναφέ-
ρονται παραπάνω και στον πλήρη καθαρισμό και διαμόρφωσή τους, όσο και στις ποσότητες του 
λιπάσματος. 

1.3.3 Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελέγχονται από τον επιβλέποντα πριν από τη φύτευση των φυτών, 
ενώ η φύτευση των φυτών θα γίνεται μόνο παρουσία του επιβλέποντα ή εργοδηγού της Υπηρε-
σίας. 

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πιστοποιείται καμία εργασία ή υλικό (αξία φυτού, διάνοιξη λάκκων 
και φύτευση φυτού) και ο Ανάδοχος υποχρεούται να βγάλει από το έδαφος όσα φυτά φυτεύτη-
καν, να επαναλάβει εξ ολοκλήρου όλες τις εργασίες και να αντικαταστήσει όσα φυτά καταστρα-
φούν από την εξαγωγή, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση, έστω και αν αποδειχθεί εκ των υ-
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στέρων ότι όλες οι εργασίες και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν απολύτως σύμφωνα με 
τα προδιαγραφόμενα στους όρους δημοπράτησης. 

1.3.4 Η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σημεία ακριβώς που προβλέπονταν στα σχέδια της εγκεκρι-
μένης μελέτης φύτευσης. Αν τυχόν δεν έχει συνταχθεί μελέτη φύτευσης και οι εργασίες πρασίνου 
προωθούνται με μελέτη που συντάσσεται σταδιακά από την Υπηρεσία, τότε η φύτευση των φυ-
τών θα γίνει στα σημεία ακριβώς που θα ορισθούν από την επίβλεψη με τον πρώτο πίνακα ερ-
γασιών, ή/ και με σχέδιο φύτευσης, που θα δοθεί στον Ανάδοχο την ημέρα της εγκατάστασής 
του, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στους λοιπούς όρους Δημοπράτησης. 

1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1.4.1 Γενικά 

1.4.1.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί κατάλληλα το πράσινο επί όσο χρόνο φέρει την εκ 
της σύμβασης ευθύνη για υποχρεωτική συντήρηση των έργων. 

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της σύμβασης ο χρόνος συντήρησης τελειώνει 
στο χρόνο που ορίζει η βεβαίωση περαίωσης εργασιών. 

1.4.1.2 Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών, ή μετά από 
γραπτή εντολή του επιβλέποντα στο ημερολόγιο του έργου, ανάλογα με τις απαιτήσεις των φυ-
τών.  

1.4.1.3 Επειδή οι επαναλήψεις των παραπάνω εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που 
θα επικρατήσουν στην περιοχή του έργου, κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης, μερικές 
από τις εργασίες αυτές μπορεί να αυξομειωθούν (άρδευση, σχηματισμός λεκάνης, λίπανση, 
σχηματισμός κόμης κλπ.) ή και να παραλειφθούν τελείως (καταπολέμηση ασθενειών), μετά από 
εκτίμηση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί από πριν την Υπηρεσία, για 
τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε εγκεκριμένης εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει. 

1.4.1.4 Εργασία που τυχόν θα εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς την 
παρουσία του επιβλέποντα, θα θεωρηθεί σαν να μην έγινε, με συνέπεια να μην πιστοποιηθεί. 

1.4.1.5 Σε περίπτωση που η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εργασίες συντήρησης, που 
προβλέπεται από το πρόγραμμα εργασιών δεν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο σ' όλα τα 
φυτά ή σ' όλο το χώρο του έργου, ή παρά τη γραπτή εντολή του επιβλέποντα στο ημερολόγιο 
του έργου, τότε δεν θα πιστοποιηθεί, για το αντίστοιχο τρίμηνο, οποιαδήποτε άλλη εργασία συ-
ντήρησης που θα έχει γίνει σ' όλα τα φυτά και οι συνέπειες από την παράλειψη αυτή του Αναδό-
χου θα βαρύνουν τον ίδιο. 

1.4.1.6 Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνεται ο προορισμός 
των φυτεύσεων. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί συνεχώς 
την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει στην αναγκαία συντήρηση αυτών, σύμφωνα με όσα 
προαναφέρθηκαν, με σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και 
την κατάλληλη εμφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα με τη λειτουργικότητα, την αύξηση της α-
ντοχής και ασφάλειας των κατασκευών, όπως επίσης και την αισθητική βελτίωση του χώρου. 

1.4.1.7 Δεδομένου ότι οι φυτεύσεις αναφέρονται σε "ζωικό υλικό", για το οποίο θα είναι δυνατό, λόγω 
αστοχιών φύτευσης, ασθενειών, βανδαλισμών κλπ. να παρουσιασθούν σταδιακά απώλειες των 
αρχικών φυτεύσεων, γι' αυτό στις περιπτώσεις έργων στα οποία η περίοδος συντήρησης περι-
λαμβάνει, μετά την προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών φυτεύσεων, και μια τουλάχιστον φυ-
τευτική περίοδο, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος κατά την ως άνω περίοδο συντήρησης, να 
εκτελεί νέες φυτεύσεις προς αντικατάσταση των απωλειών, μέχρι βαθμού που να ικανοποιεί 
πλήρως την Υπηρεσία. 

Οι απαιτήσεις ελάχιστου μεγέθους φυτών που περιλαμβάνονται στους όρους δημοπράτησης για 
τις αρχικές φυτεύσεις θα έχουν εφαρμογή και σε κάθε νέα φύτευση, που θα γίνεται κατά τη διάρ-
κεια της συντήρησης. 

1.4.2 Εργασίες συντήρησης 
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Στη συντήρηση περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες : 

1.4.2.1 Η άρδευση των φυτών 

(1) Οι υδατικές ανάγκες των φυτών για την κρίσιμη θερμή και ξηρά περίοδο, με σκοπό να δια-
τηρούνται θαλερά, για χρήση ξηροφυτικών ειδών, (αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά 
στους ειδικούς όρους δημοπράτησης) θα παίρνονται ίσες προς : 

α. Φυτά σπορείου, θάμνοι και Δενδρύλλια (ερείσματα, πλατύσματα, νησίδες, πρανή): 

3 lt/ημέρα/φυτό 
β. Δένδρα (ερείσματα, πλατύσματα νησίδες): 

6 lt/ημέρα/φυτό 

(2) Ο ετήσιος αριθμός αρδεύσεων εξαρτάται από τις υγροθερμικές συνθήκες που επικρατούν 
στην περιοχή εκτέλεσης των έργων. Στους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης θα είναι δυνατόν 
να προσδιορίζεται ελάχιστος ετήσιος αριθμός αρδεύσεων ανά φυτό. 

1.4.2.2 Ο σχηματισμός της λεκάνης άρδευσης των φυτών 

(1) Ο σχηματισμός λεκάνης άρδευσης περιλαμβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον 
κορμό του φυτού και τη δημιουργία λεκάνης για την άρδευση αυτού. Η λεκάνη κατασκευάζε-
ται σε διαστάσεις και με τρόπο ώστε να συγκρατεί το νερό που χρειάζεται το φυτό, ανεξάρ-
τητα από το αν η λεκάνη θα σχηματισθεί σε οριζόντια επιφάνεια ή σε πρανές. 

(2) Κατά τον σχηματισμό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και με 
συντριβή του χώματος της επιφανειακής στρώσης ("ψιλοχωματισμός"), εξαφανίζεται η 
κρούστα που υπάρχει.  

(3) Σε κάθε βλαστητική περίοδο προβλέπονται δύο γενικοί ανασχηματισμοί λεκανών σε όλα τα 
φυτά, στην έναρξη και λήξη αυτής, ενώ σε όλη τη διάρκεια της θα γίνεται συνεχώς η εργασία 
αυτή σε όσες λεκάνες χρειάζεται, ώστε πάντα να είναι καλά σχηματισμένες και καθαρές από 
ζιζάνια. 

1.4.2.3 Η λίπανση των φυτών 

(1) Η λίπανση θα γίνεται με 100 gr μικτού λιπάσματος, για κάθε φυτό και για κάθε λίπανση, τύ-
που 11.15.15 ή άλλου κατάλληλου (ή 70 gr κομπλεζάλ ή άλλου αντίστοιχου) ή κατάλληλου 
υδατοδιαλυτού λιπάσματος της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.  

(2) Η λίπανση των φυτών θα γίνεται απαραίτητα πριν από την άρδευση, όταν γίνεται με εργά-
τες, ή ταυτόχρονα με την άρδευση σε περίπτωση υδρολίπανσης. 

(3) Προβλέπονται δύο τουλάχιστον επαναλήψεις λίπανσης κατ' έτος. 

(4) Όταν πρόκειται να γίνει λίπανση των φυτών, θα προσκομίζονται στο έργο όλοι οι σάκοι βα-
σικού λιπάσματος ή "κομπλεζάλ",ή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων που αντιστοιχούν στον α-
ριθμό των φυτών (ανάλογα με την ποσότητα που αναφέρεται κατά φυτό στο παρόν άρθρο). 

1.4.2.4 Ο σχηματισμός κόμης (κλάδευμα) 

(1) Ανάλογα με το είδος του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται, θα 
γίνεται το κλάδευμα του φυτού από ειδικευμένο προσωπικό και με την καθοδήγηση του επι-
βλέποντα. Στα πρανή, το κλάδευμα θα γίνεται αυστηρά (σ' όσα είδη φυτών επιτρέπεται) για 
την πλήρη ανανέωση της βλάστησης. 

(2) Μετά το κλάδευμα ο Ανάδοχος θα απομακρύνει από το έργο τα κομμένα κλαδιά σε κατάλ-
ληλο χώρο της έγκρισης των αρμοδίων Αρχών, και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. 

(3) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στο κλάδευμα των φυτών της κεντρικής νησίδας, 
ώστε αρχικά τα φυτά να αναπτυχθούν κατ' έκταση, συστηματικά όμως ο Ανάδοχος θα πρέ-
πει να παρακολουθεί την ανάπτυξη των φυτών και να επεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο, ώστε 
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να μην καταλαμβάνεται από το φυτό, έξω από τα όρια του Φυτεύσιμου Χώρου, τμήμα του 
κυκλοφοριακού χώρου. 

(4) Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα κλαδέματος θα τεμαχίζονται με στελεχοκόπτες και θα δια-
σκορπίζονται στις επιφάνειες των φυτών. 

1.4.2.5 Η καταπολέμηση ασθενειών των φυτών 

(1) Αυτή θα γίνεται προληπτικά στα φυτά που εποχιακά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθε-
νειών, ή θεραπευτικά όταν εμφανισθεί ασθένεια, με κατάλληλα εντομοκτόνα ή μυκητοκτόνα 
σκευάσματα και γενικό λούσιμο του φυτού, αφού προηγούμενα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
προστατευτικά μέτρα για το προσωπικό που εργάζεται, το κοινό, τα ωφέλιμα έντομα και τα 
ζώα.  

(2) Το φυτοφάρμακο μπορεί και να προστεθεί στη λεκάνη άρδευσης, πριν από την άρδευση, 
εφόσον από τις προδιαγραφές του ενεργεί μ' αυτόν τον τρόπο και με την ευθύνη πάντα του 
Αναδόχου. 

(3) Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής φυτοφαρμάκων (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 
κλπ.) γίνεται μετά από έγγραφη έγκριση του συγκεκριμένου σκευάσματος από τον επιβλέ-
ποντα στο ημερολόγιο του έργου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την απο-
κλειστική ευθύνη, ως προς την αποτελεσματικότητά τους ή τις ζημιές που μπορεί να προκα-
λέσουν στο φυτικό υλικό, στο περιβάλλον κλπ.  

(4) Επίσης με ευθύνη του Αναδόχου θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα (μάσκες, γάντια, στολές, 
σήμανση, ανακοινώσεις), για την προστασία του εργατικού προσωπικού και του κοινού. 

1.4.2.6 Το βοτάνισμα χώρων φυτών με εργάτες ή με χρήση ζιζανιοκτόνου.  

(1) Η εργασία αυτή αφορά το καθάρισμα των χώρων στους οποίους φυτεύτηκαν φυτά, ή των 
χώρων του έργου (ανεξάρτητα του αν πρόκειται περί πρανών, ή οριζόντιων επιφανειών 
πλατυσμάτων, ή ερεισμάτων, ή διαφόρων νησίδων), από τα διάφορα ακαλαίσθητα και α-
νταγωνιστικά ζιζάνια, που αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης των φυτών. 

(2) Η παραπάνω εργασία θα γίνει με οποιοδήποτε μέσο (βοτάνισμα με τα χέρια ή ξύσιμο του 
εδάφους με τσάπα και κοπή των διαφόρων ζιζανίων, ή κοπή τους με μηχανικά μέσα). 

(3) Στην περίπτωση που υπάρχουν βάτα, ή πολυετή, ή άλλα ανθεκτικά ζιζάνια, αυτά θα ψεκα-
σθούν προηγουμένως με το κατάλληλο διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο σκεύασμα, με ευθύνη 
του Αναδόχου για τυχόν ζημιές και αφού ξεραθούν θα κοπούν με οποιοδήποτε μέσο. 

(4) Μετά την εξαγωγή, ή κοπή των παραπάνω ζιζανίων, ο Ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει και 
θα τα απομακρύνει από το έργο, μαζί με οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους 
στους οποίους επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές η απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε 
απόσταση από το έργο. 

(5) Προβλέπονται βοτανίσματα σε όλους τους χώρους των φυτών, ώστε οι επιφάνειες στο έργο 
και γύρω απ' αυτό να είναι πάντοτε καθαρές και να μην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση. 

1.4.2.7 Καθαρισμός χώρων από ξένα υλικά.  

Η εργασία αυτή αφορά στο συστηματικό καθάρισμα των χώρων από ξένα αντικείμενα (χαρτιά, 
κουτιά κλπ.), στα πλατύσματα, στα ερείσματα και στην κεντρική νησίδα, ώστε να είναι πάντα κα-
θαρά.  

1.5 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1.5.1 Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών πρασίνου μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από 
τις υπόλοιπες εργασίες του έργου, όταν έχουν συντηρηθεί για δύο χρόνια το 75% των φυτών του 
έργου.  

1.5.2 Κατά την οριστική παραλαβή των εργασιών πρασίνου, τα έργα φύτευσης θα έχουν εγκατασταθεί 
και θα βρίσκονται στον επιθυμητό βαθμό ανάπτυξης, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. Η 
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επιμέτρηση περιλαμβάνει μόνο τα φυτά που είναι εν ζωή και έχουν συντηρηθεί τουλάχιστον 6 
μήνες. 

1.5.3 Για έργα στα οποία η περίοδος συντήρησης περιλαμβάνει, μετά την προθεσμία ολοκλήρωσης 
των εργασιών φυτεύσεων, και μια τουλάχιστον φυτευτική περίοδο, θα έχουν αποκατασταθεί οι 
απώλειες φύτευσης με εκτέλεση νέων φυτεύσεων, σε βαθμό που να ικανοποιεί πλήρως την Υ-
πηρεσία. 

Σε αντίθετη περίπτωση εναπόκειται πλήρως στην Υπηρεσία να μην υπογράψει το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής και να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στις αναγκαίες νέες φυτεύσεις 
μέχρι βαθμού που να την ικανοποιεί. 

1.5.4 Δεν επιτρέπεται να γίνεται παραλαβή των εργασιών πρασίνου και παράδοση σε φορέα συντή-
ρησης τους θερινούς μήνες. 
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Ι - 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

2.1.1 Ορισμοί 

Διάβρωση είναι η διαδικασία κατά την οποία, από την δράση του ανέμου ή του νερού σωματίδια 
του εδάφους αποκολλώνται και μεταφέρονται. 

Υδροσπορά είναι ο γενικός όρος για σπορά που εφαρμόζεται στα πρανή με ειδικό εξοπλισμό ε-
κτόξευσης, ενός μίγματος που αποτελείται από σπόρους, λίπασμα, σταθεροποιητή εδάφους, νε-
ρό. 

Τα είδη της υδροσποράς είναι:  

α) Η απλή υδροσπορά (συνήθως δεν χρησιμοποιείται) 

β) Η υδροσπορά με επικάλυψη 

Η υδροσπορά με επικάλυψη διακρίνεται σε: 

 Υδραυλική υδροσπορά, στην οποία τα υλικά επικάλυψης τοποθετούνται εντός του μίγματος 

 Υδροσπορά και αχυροκάλυψη, στην οποία τα υλικά επικάλυψης (άχυρο) εκτοξεύονται χωρι-
στά από ειδικό μηχάνημα 

 Υδροσπορά και χρήση γεωσχαρών ή γεωϋφασμάτων, στην οποία τα υλικά επικάλυψης είναι 
διαφόρων ειδών γεωσχάρες ή γεωϋφάσματα τα οποία ανάλογα με το είδος τους τοποθετού-
νται πριν ή μετά την υδροσπορά. 

 Υδροσπορά με χρήση μεταλλικού πλέγματος, πολυεστερικής γεωσχάρας και φυτικού υπο-
στρώματος 

2.1.1 Σκοπός 

Κατά την κατασκευή της οδού δημιουργούνται επιφάνειες πρανών στις οποίες έχει καταστραφεί 
η επιφανειακή βλάστηση και οι οποίες δεν προστατεύονται από την επιφανειακή διάβρωση του 
νερού και του ανέμου. Επειδή η φυσική αποκατάσταση είναι βραδεία ή δεν γίνεται ποτέ (για διά-
φορους λόγους) φροντίζουμε να προστατεύσουμε τα πρανή αμέσως μετά την διαμόρφωσή τους 
με την εγκατάσταση χλοοτάπητα με υδροσπορά. 

Με την υδροσπορά επιτυγχάνουμε γρήγορη προστασία, ενισχύοντας αφενός το άγονο έδαφος 
με υλικά που θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την έναρξη της μικροβιακής δραστηριό-
τητας και θα το εμπλουτίσουν με οργανικά υλικά και πραγματοποιώντας την εγκατάσταση χλοο-
τάπητα με σπόρους κατάλληλων φυτών, που θα σταθεροποιήσουν με τις ρίζες τους την επιφά-
νεια του εδάφους. 

Η εγκατάσταση χλοοτάπητα στα πρανή έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των πρανών από 
την επιφανειακή διάβρωση με : 

Τη μείωση έντασης της πρόσπτωσης της βροχής και της διάβρωσης των κοκκωδών εδαφών 
αλλά και της συμπύκνωσης των ιλυοαργιλικών εδαφών 

Την αύξηση της διήθησης των νερών με τη δράση των ριζών 

Την επιβράδυνση της ταχύτητας του ανέμου και της επιφανειακής απορροής με τη συνδυασμένη 
δράση φυλλωμάτων - ριζών. 

Την ενίσχυση του εδάφους με τη δράση των ριζών που συνδέουν τους εδαφικούς κόκκους. 

Την μείωση της επιφανειακής ξήρανσης του εδάφους, των φαινομένων παγετού και συστολοδι-
αστολών. 
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Με την προστασία του εδάφους από την επιφανειακή διάβρωση έχουμε και έμμεσα αποτελέσμα-
τα όπως το άμεσο αισθητικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται στο τραυματισμένο από την κατα-
σκευή του δρόμου τοπίο, η συγκράτηση της δημιουργούμενης οργανικής ύλης, η επίτευξη συν-
θηκών που διευκολύνουν και επιταχύνουν την περαιτέρω φυσική αποκατάσταση, η δημιουργία 
ευνοϊκότερων εδαφολογικών συνθηκών, με τη διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας του εδά-
φους για τις μελλοντικές φυτεύσεις που θα ακολουθήσουν και η προστασία άλλων τμημάτων του 
έργου από φερτά υλικά και τυχόν διαβρώσεων. 

Για την επιτυχή εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών έχει μεγάλη σημασία ο χρόνος εκτέλεσης της 
εργασίας. Ο πιο κατάλληλος χρόνος υδροσποράς για τις ελληνικές συνθήκες είναι οι μήνες Ο-
κτώβριος και Νοέμβριος. Μπορεί επίσης να εκτελεστεί η υδροσπορά με επιτυχία και προς το τέ-
λος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Σε όλα τα πρανή που έχουν ανάγκη προστασίας από την ε-
πιφανειακή διάβρωση και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειάς 
τους μέχρι και μέσα Νοεμβρίου, μπορεί να εκτελείται υδροσπορά. Σε κάθε περίπτωση τα πρανή 
πρέπει να προστατεύονται από την επιφανειακή απορροή με τα κατάλληλα έργα αποστράγγι-
σης. 

2.2 ΥΛΙΚΑ 

2.2.1 Γενικά 

Τα υλικά υδροσποράς είναι το μίγμα των σπόρων και βοηθητικά υλικά που έχουν τις εξής δρά-
σεις: 

α) εμπλουτίζουν το έδαφος με θρεπτικές για τα φυτά ουσίες και ενεργοποιούν μικροοργανι-
σμούς 

β) επικολλούν τους σπόρους στην επιφάνεια του εδάφους 

γ) προστατεύουν τους σπόρους κατά την πρώτη ανάπτυξη και στην συνέχεια τους βοηθούν 
παρέχοντάς τους για όσο χρόνο χρειάζεται την απαραίτητη τροφή και υγρασία. 

2.2.2 Μίγμα σπόρων 

Η σύνθεση του μίγματος των σπόρων που θα χρησιμοποιηθεί είναι διαφορετική για κάθε φυτο-
κοινωνιολογική ζώνη του Αυτοκινητοδρόμου. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία 
την σύνθεση του μίγματος και η Υπηρεσία θα εγκρίνει ή θα διορθώσει και θα εγκρίνει την σύνθε-
ση αυτή. Είναι δε κατανοητό ότι την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα την έχει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. Οποιαδήποτε αλλαγή για να πραγματοποιηθεί αργότερα, απαιτείται οπωσδήποτε 
γραπτή έγκριση της πρόταση του Αναδόχου από την υπηρεσία. 

Για την επιτυχή υδροσπορά έχει μεγάλη σημασία, εκτός των άλλων, η ποιότητα των σπόρων και 
η σωστή ανάμειξή τους. 

Οι σπόροι πρέπει να είναι προσφάτου παραγωγής, καθαροί, ώριμοι, απολυμασμένοι και αποε-
ντομωμένοι και έχουν βλαστικότητα πάνω από 85% και χρώμα στιλπνό. 

Το μίγμα πρέπει να είναι πιστοποιημένο και να μεταφερθεί στον τόπο του έργου σε σφραγισμέ-
νους σάκους με καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: 

α) Τα είδη των σπόρων και η επί τοις εκατό αναλογία τους 

β) Ο βαθμός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%) 

γ) Ο βαθμός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 85%) 

δ) Ο χρόνος παραγωγής 

ε) Η επωνυμία του οίκου παραγωγής 

Όλοι οι σάκοι πρέπει να ανοίξουν παρουσία του επιβλέποντος του έργου. Η ποσότητα του σπόρου θα είναι 

20 gr περίπου για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.2.2.3 Βοηθητικά υλικά 

Ως βοηθητικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής: 
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 Υλικά επικάλυψης (mulches) 

Είναι τα υλικά τα οποία προστατεύουν προσωρινά την εδαφική επιφάνεια από τη διάβρωση, 
μέχρι να αναπτυχθεί η βλάστηση. Τα υλικά επικάλυψης (mulches) χρησιμοποιούνται και 
σαν βοήθεια στην εγκατάσταση της βλάστησης 

Τα υλικά επικάλυψης (mulches): 

1. μετριάζουν την εδαφική θερμοκρασία 

2. μειώνουν την απώλεια υγρασίας του εδάφους μέσω της εξάτμισης 

3. προστατεύουν την επιφάνεια του εδάφους από την συμπίεση και μειώνουν την διήθηση 

4. μειώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ της επιθυμητής βλάστησης και των αγριόχορτων 

Μερικοί συνήθεις τύποι οργανικών υλών επικάλυψης (mulches) είναι: 

1. ίνες φυτών, όπως άχυρο ή σανός 

2. ψιλοκομμένο ξύλο ή φλοιός ξύλου 

3. υδραυλικό μαλς από ανακυκλωμένο χαρτί 

4. υδραυλικό μαλς από ίνες ξύλου 

5. κυτταρίνη 

 Χημικό λίπασμα ελεύθερο χλωρίου 

Το λίπασμα θα μεταφερθεί στον τόπο του έργου σε σφραγισμένους σάκους ή δοχεία, επά-
νω στα οποία θα αναγράφεται η σύνθεση του λιπάσματος και οι λιπαντικές μονάδες που 
περιέχει. Οι σάκοι ή τα δοχεία θα ανοίγονται παρουσία του επιβλέποντα του έργου. 

 Οργανικό λίπασμα (ειδικής σύστασης) 

 Σταθεροποιητικό εδάφους 

 Μπετονίτης 

 Κόλλα 

 Ασφαλτικό γαλάκτωμα 

 Νερό 

2.2.4 Υλικά της μεθόδου υδροσποράς με χρήση μεταλλικού πλέγματος, πολυεστερικής γεω-

σχάρας και φυτικού υποστρώματος 

 Σχάρα από πολυεστέρα υψηλής αντοχής τετραγωνικής διατομής 30Χ30 mm και αντοχής με-
γαλύτερης από 50Χ50ΚΝ/m 

 Μεταλλικό πλέγμα με διαστάσεις και αντοχές σύμφωνα με τη μελέτη 

 Μπάρες αγκύρωσης από χάλυβα FeB 44K μεταβλητού μήκους σύμφωνα με τη μελέτη 

 Συνδετήρας από χαλύβδινο σύρμα διαμέτρου 5μμ 

 Βλήτρο και περικόχλιο διαστάσεων αναλόγων της μπάρας 

 Εδαφικό μίγμα που περιέχει τύρφη, φύκια, οργανικά λιπάσματα, ίνες, κολλώδη υλικά, υγρο-
σκοπικά κονιάματα, μπετονίτη, κόλλα και σταθεροποιητή εδάφους 

 Μίγμα σπόρων 

 Νερό  
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 Ανόργανα λιπάσματα 

2.2.5 Υλικά της μεθόδου υδροσπορά με χρήση γεωπλέγματος 

 Τρισδιάστατο γεώπλεγμα από πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή HDPE, υψηλής αντοχής τε-
τραγωνικής διατομής 30Χ30mm και αντοχής μεγαλύτερης από 30KN/m, σύμφωνα με τη με-
λέτη 

 Μεταλλικά δίχαλα 

 Κηπευτικό χώμα 

 Μίγμα σπόρων 

 Ανόργανα λιπάσματα 

 Οργανικό λίπασμα (ειδικής σύστασης) 

 Σταθεροποιητικό εδάφους 

 Μπετονίτης 

 Κόλλα 

 Ασφαλτικό γαλάκτωμα’ 

 Νερό. 

2.3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

2.3.1 Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για την υδραυλική υδροσπορά και για την υδροσπορά και χρή-
ση γεωϋφασμάτων, για επιφάνεια 1.000 τμ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα υλικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Σπόρος (μίγμα) 20 kg 

2 
Υλικά επικάλυψης (mulches) 
Κυτταρίνη ή ίνες ξύλου 

200 kg -400 kg αντίστοιχα 

3 Χημικό λίπασμα 30 kg 

4 Οργανικό λίπασμα (ειδικής σύστασης) 
Σύμφωνα με την υπόδειξη του 

οίκου Παρασκευής 

5 Σταθεροποιητικό εδάφους, κόλλα 
Σύμφωνα με την υπόδειξη του 

οίκου Παρασκευής 

2.3.2 Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για την υδροσπορά με χρήση γεωπλέγματος για επιφάνεια 
1.000 τμ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα υλικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Σπόρος (μίγμα) 20 kg 

2 
Υλικά επικάλυψης (mulches) 
Κυτταρίνη ή ίνες ξύλου 

200 kg -400 kg αντίστοιχα 

3 Χημικό λίπασμα 30 kg 

4 Οργανικό λίπασμα (ειδικής σύστασης) 
Σύμφωνα με την υπόδειξη του 

οίκου Παρασκευής 



 

 

 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ι-2 Σελίδα 20 από 108 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

5 Σταθεροποιητικό εδάφους, κόλλα 
Σύμφωνα με την υπόδειξη του 

οίκου Παρασκευής 

6 Χαλύβδινα δίχαλα 
1-4 δίχαλα /τμ ανάλογα με την 

κλίση του πρανούς 

7 
Τρισδιάστατο πλέγμα από πολυεστέρα ή πολυ-
προπυλένιο ή HDPE 

1100m² 

Ως υλικό επικάλυψης (mulches) στην υδραυλική υδροσπορά θα χρησιμοποιηθεί κυτταρίνη ή ίνες 
ξύλου. Η χρήση άλλου τύπου υλικού επικάλυψης (mulches) επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή 
έγκριση της πρότασης του Αναδόχου, από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει στην κεντρική υπηρεσία τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού που θα χρησιμοποιήσει 
για έγκριση. Η ποσότητα του υλικού επικάλυψης (mulches) που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 
σύμφωνη με την υπόδειξη του οίκου παραγωγής του υλικού και την έγκριση της κεντρικής υπη-
ρεσίας. Ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού επικάλυψης (mulches) που θα χρησιμοποιηθεί και 
στις δύο περιπτώσεις, την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

2.3.3 Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για την μέθοδο υδροσπορά και αχυροκάλυψη για επιφάνεια 
1.000 τμ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα υλικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Σπόρος (μίγμα) 20 kg 

2 Κυτταρίνη 50 kg 

3 Χημικό λίπασμα 30 kg 

4 Οργανικό λίπασμα (ειδικής σύστασης) 
Σύμφωνα με την υπόδειξη του 

οίκου Παρασκευής 

5 Μπετονίτης 40 kg 

6 Νερό 600 kg 

7 Ασφαλτικό γαλάκτωμα 200 kg 
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2.3.4 Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών για την υδραυλική υδροσπορά με χρήση μεταλλικού πλέγματος, 
πολυεστερικής γεωσχάρας και φυτικού υποστρώματος, για επιφάνεια 1.000 τμ πρέπει να περιέ-
χει τα ακόλουθα υλικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Μεταλλικό πλέγμα σε διαστάσεις και αντοχές σύμ-
φωνα με τη μελέτη 

1.100 τμ 

2 
Πολυεστερική σχάρα τετραγωνικής διατομής 30Χ30 
mm και αντοχής μεγαλύτερης από 50Χ50 KN/m 

1.100 τμ 

3 

Μπάρες αγκύρωσης από χάλυβα (μεταβλητού μή-
κους σύμφωνα με τη μελέτη) μαζί με το βλήτρο, το 
χαλύβδινο περικόχλιο και το συνδετήρα από χαλύ-
βδινο σύρμα 5 mm 

200 τεμάχια 

4 
Μίγμα φυτικού υποστρώματος εμπλουτισμένο με 
φυτικά υλικά, οργανικές ουσίες και αργιλικά άλατα 

100 κυβικά μέτρα 

5 Σπόρος(μίγμα) 20 kg 

6 Χημικό λίπασμα 30 kg 

7 Οργανικό λίπασμα (ειδικής σύστασης) 
Σύμφωνα με την υπόδειξη του 

οίκου Παρασκευής 

8 Σταθεροποιητικό εδάφους, κόλλα 
Σύμφωνα με την υπόδειξη του 

οίκου Παρασκευής 

Πριν την εκτέλεση των εργασιών της υδροσποράς, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση αν εκτελέσει 
εδαφολογικές αναλύσεις με σκοπό: 

1. Να υπολογίσει την απαιτούμενη ποσότητα λιπασμάτων και των δύο τύπων 

2. Να διαπιστώσει την ύπαρξη πιθανών προβλημάτων του εδάφους (υψηλού ή χαμηλού ΡΗ, 
υπερβολική συγκέντρωση CaCo3, ιδιαίτερη σημείωση παρουσίας χλωριούχου νατρίου κλπ) 

3. Να κάνει τις ανάλογες προσθήκες χημικών στοιχείων για την βελτίωση των εδαφικών συνθη-
κών 

4. Να τροποποιήσει το μίγμα που θα χρησιμοποιήσει προσθέτοντας κατάλληλους σπόρους που 
μπορούν να αναπτυχθούν στο έδαφος που παρουσιάζεται το πρόβλημα 

Η σχετική δαπάνη των εδαφολογικών αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο 

 Γεωϋφάσματα 

Τα γεωϋφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: 

- από γιούτα ή κοκκοφοίνικα με βρόχους 

- Πάχος: 5mm ( 5%) 

- Βάρος: 500gr/m² περίπου  

- από άχυρο 

- Πάχος: 5mm ( 5%) 

- Βάρος: 350gr/m² περίπου  
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Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει γεωύφασμα και από άλλο υλικό βιοαποικοδομήσιμο. Η αλλαγή 
του είδους του γεωϋφάσματος μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της πρότασης 
τους Αναδόχου από την εταιρεία, αφού προηγουμένως προσκομίσει δείγμα του υλικού μαζί με 
τις προδιαγραφές χρήσης του κατασκευαστή και ταυτόχρονα αναλάβει την ευθύνη ότι το υλικό 
αυτό έχει ανάλογα αποτελέσματα. 

Ο Ανάδοχος 60 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών έχει την υποχρέωση να υποβάλλει δείγ-
ματα όλων των υλικών που θα χρησιμοποιήσει για έλεγχο και έγκριση, μαζί με τις προδιαγραφές 
χρήσης του κατασκευαστή. Τα δείγματα τα οποία θα προσκομίσει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν, 
τον δεσμεύουν για όλες τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιήσει στο σύνολο του έρ-
γου. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή υλικών κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου χωρίς 
να υπάρχει η έγγραφη έγκριση από την κεντρική υπηρεσία. 

2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

- Υδροσπορέας αποτελούμενος από αυτοκινούμενο ή συρόμενο όχημα με ειδικό βυτίο υδρο-
σποράς χωρητικότητας 3-12m³ εφοδιασμένο με 1 ή 2 αναδευτήρες για την ανάδευση των υ-
λικών, ισχυρή αντλία (7-12 atm) ειδικό εκτοξευτήρα με ακροφύσια διαφόρων διατομών για 
την εξακόντιση του μίγματος των υλικών ελαχίστου μήκους εκτόξευσης 50m και σύστημα 
ανάδευσης με επιστροφή υλικού στο βυτίο.  

- Βυτιοφόρο όχημα 6+10m³ για την τροφοδοσία με νερό 

- Φορτηγό όχημα για την μεταφορά των απαιτούμενων υλικών 

- Όχημα μεταφοράς του εργατοτεχνικού προσωπικού 

- Αχυροδιώκτης 

2.4 ΕΙΔΗ ΥΔΡΟΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ 

2.4.1 Υδραυλική υδροσπορά 

Στην υδραυλική υδροσπορά το μείγμα σποράς αποτελείται από: 

 μίγμα σπόρων 

 σταθεροποιητή εδάφους 

 λίπασμα οργανικό και ανόργανο 

 υλικά επικάλυψης (mulches) 

Η εργασία αυτή εκτελείται τόσο σε πρανή ορυγμάτων όσο και σε πρανή επιχωμάτων και περι-
λαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες: 

α) Τον καθαρισμό της επιφάνειας από χονδρά αδρανή υλικά (μεγάλες πέτρες, μεγάλα συμπα-
γή κομμάτια, χώματα, ξύλα κτλ) 

β) Την διαμόρφωση της επιφάνειας με σκοπό την απαλλαγή της από τυχόν επιφανειακές δια-
βρώσεις (νεροφαγιές) ιδιαίτερα κατά μήκος της κλίσης των πρανών. 

γ) Τη σπορά της επιφανείας με ειδικό μηχάνημα (υδροσπορέα) και με απουσία ανέμου. 

Η διανομή του μείγματος πρέπει να είναι ομειογενής γι’ αυτό η σπορά των πρανών ορυγμά-
των και επιχωμάτων γίνεται σε δύο φάσεις προς αντίθετες κατευθύνσεις για να γίνει ομοιό-
μορφη σπορά της επιφάνειας και για να δημιουργηθεί ομοιογενής και ομοιόμορφος χλοοτά-
πητας. Τα 2/3 της ποσότητας των υλικών για κάθε στρέμμα επιφανείας που θα σπαρεί, πέ-
φτουν στην πρώτη φάση ενώ το υπόλοιπο 1/3 στις επόμενες μία ή δύο φάσεις. Μεταξύ των 
δύο φάσεων σποράς πρέπει να περάσουν 6 μέχρι 10 ώρες ώστε να σταθεροποιηθεί το 
προσκολητικό σκεύασμα της προηγούμενης φάσης. 

δ) Την άρδευση της επιφάνειας που σπάρθηκε, με εκτόξευση νερού για άρδευση, από κατάλ-
ληλους εκτοξευτήρες σε περίπτωση που δεν υπάρξουν οι απαραίτητες βροχοπτώσεις κατά 
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την διάρκεια του επόμενου μήνα από τον υδροσπορέα , για την ύπαρξη απαραίτητης εδαφι-
κής υγρασίας που απαιτείται για την εξασφάλιση της έκπτυξης (φύτρωμα) των σπόρων 

ε) Την λίπανση με ελεύθερο χλωρίου λίπασμα, όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 8 εκ. 

2.4.2 Υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο 

Στην υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο το μίγμα σποράς αποτελείται από: 

 μίγμα σπόρων 

 μπετονίτης (σταθεροποιητή εδάφους) 

 λίπασμα οργανικό και ανόργανο 

 κυτταρίνη 

Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών με υδροσπορά και επικάλυψη του σπόρου με άχυρο, εκτε-
λείται σε πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων και περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασί-
ες: 

α) Τις εργασίες υδροσποράς, όπως ακριβώς περιγράφονται στην παράγραφο 2.4.1 

β) Την αχυροκάλυψη με ειδικό μηχάνημα (αχυροδιώκτη), για να επιτευχθεί πυκνή επικάλυψη 
του πρανούς με συμπαγή στρώση από άχυρο 

Αυτή γίνεται από κοντινή απόσταση ώστε να υπάρχει σωστή και ομοιόμορφη κάλυψη του 
εδάφους. (Η ποσότητα των άχυρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600kg/στρ. Η εργασία δεν 
εκτελείται σε περίπτωση που φυσάει άνεμος) 

γ) Την εκτόξευση ασφαλτικού γαλακτώματος, ανεκτού από τα φυτά, το οποίο συγκρατεί το ά-
χυρο στο πρανές ώστε να μην παρασύρεται από τον άνεμο και την βροχή 

Η εργασία αυτή εκτελείται ή από ειδικά ακροφύσια (μπεκ) που είναι προσαρμοσμένα πάνω 
από την έξοδο του άχυρου από τον αχυροδιώκτη και ψεκάζουν το ασφαλτικό γαλάκτωμα 
στα τεμάχια του άχυρου που εξέρχονται από τον αχυροδιώκτη και προωθούνται προς την 
επιφάνεια του πρανούς ή γίνεται μέσω του υδροσπορέα αφού προηγηθεί η αχυροκάλυψη. 
Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η ποσότητα του ασφαλτικού γαλακτώματος που θα εκτο-
ξευθεί να μην διαβρέξει όλο το στρώμα του άχυρου και να μην έλθει σε επαφή με τους σπό-
ρους. Σε περίπτωση που το άχυρο έχει βραχεί δεν πρέπει να διενεργηθεί η εργασία αυτή. Η 
εργασία επίσης δεν εκτελείται σε περίπτωση βροχερού η ψυχρού καιρού. 

2.4.3 Υδροσπορά και επικάλυψη με γεωύφασμα άχυρο, γιούτα ή κοκκοφοίνικα 

Η σύνθετη αυτή εργασία περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες: 

α) Τις εργασίες της υδραυλικής υδροσποράς, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 
4.1. Η επιφάνεια του πρανούς πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένη από επιφανειακές δια-
βρώσεις, σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη εξομά-
λυνσή της. Πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης του γεωϋφάσματος, εκτελείται 
έλεγχος της σωστής εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης της επιφανείας του πρανούς. 

β) Την τοποθέτηση και στερέωση μεταλλικού πλέγματος (για πρανή με κατολισθήσεις) 

γ) Την κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς με γεωύφασμα κατασκευασμένο από άχυρο, γιού-
τα ή κοκκοφοίνικα ή άλλο βιοαποικοδομήσιμο υλικό, της απολύτου έγκρισης της ΕΥ-
ΔΕ/ΜΕΔΕ. 

δ) Τη στερέωση του γεωυφάσματος με ειδικά χαλύβδινα δίχαλα επί του πρανούς. Η εργασία 
αυτή πρέπει να εκτελείται με μεγάλη προσοχή διότι παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της 
όλης εργασίας. Ο αριθμός και η απόσταση των χαλύβδινων διχάλων εξαρτάται από την κλί-
ση του πρανούς και πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε, αφενός να επιτυγχάνεται η στερέωση του 
γεωυφάσματος αφετέρου η πρόσφυσή του επάνω στην επιφάνεια του πρανούς. 
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2.4.4 Υδροσπορά και χρήση γεωϋφάσματος γιούτας ή κοκκοφοίνικα με βρόγχους. 

α) Η σύνθετη αυτή εργασία περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εργασίες. Την κάλυψη της 
επιφανείας του πρανούς με ειδικό πλέγμα από γιούτα ή άλλο παρόμοιο βιοαποικοδομήσημο 
υλικό της απόλυτου έγκρισης της εταιρείας. Κατά τη μέθοδο αυτή εφιστάται επίσης η προ-
σοχή στην β) παράγραφο της περιγραφής της απλής υδροσποράς . Η επιφάνεια του πρα-
νούς πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένη από επιφανειακές διαβρώσεις, Πριν από την 
έναρξη των εργασιών τοποθέτησης του γεωυφάσματος εκτελείται έλεγχος της σωστής εκτέ-
λεσης των εργασιών διαμόρφωσης της επιφανείας του πρανούς 

β) Τη στερέωση του πλέγματος με ειδικά χαλύβδινα δίχαλα επί του πρανούς. Η εργασία αυτή 
πρέπει να εκτελείται με μεγάλη προσοχή διότι σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της όλης εργα-
σίας. Ο αριθμός και η απόσταση των χαλύβδινων διχάλων εξαρτάται από την κλίση του 
πρανούς και πρέπει να είναι τέτοιος ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η στερέωση του γεωυ-
φάσματος αφετέρου η πρόσφυση του επάνω στην επιφάνεια του πρανούς. 

γ) Την εκτέλεση όλων των εργασιών της υδραυλικής υδροσποράς, όπως αυτές περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.4.1 

2.4.5 Τοποθέτηση γεωυφασμάτων σε πρανή 

 

11

22

33

 

2.4.5.1 Η τοποθέτηση του γεωυφάσματος ξεκινά από επάνω μέρος του πρανούς. Το γεωύφασμα στε-
ρεώνεται με δίχαλα μέσα σε μία τάφρο βάθους τουλάχιστον 30cm η οποία απέχει τουλάχιστον 
1μ από το φρύδι του πρανούς. Η τάφρος πληρώνεται με χώμα και συμπυκνώνεται. 

2.4.5.2 Το γεωύφασμα ξετυλίγεται. Είναι απαραίτητη η καλή επαφή με το έδαφος, για αυτό απαγορεύε-
ται το γεωύφασμα να τεντώνεται. 

2.4.5.3 Οι πλευρές των κομματιών του γεωϋφάσματος πρέπει να καλύπτουν η μία την άλλη τουλάχιστον 
8cm  

2.4.5.4 Το τελείωμα του ενός κομματιού του γεωυφάσματος πρέπει να καλύπτει την αρχή του επόμενου 
κομματιού τουλάχιστον 15 cm και να στερεώνεται με 5 τουλάχιστον δίχαλα. 

2.4.6 Στερέωση γεωυφάσματος 
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11

2 m2 m

2 m2 m

1818oo

33

 

Για  

2 m2 m

2 m2 m

2626oo

33

221 m1 m

 

 

2 m2 m

1 m1 m

4545oo

33

33

1 m 1 m 

 

2.4.7 Υδροσπορά με χρήση μεταλλικού πλέγματος, πολυεστερικής γεωσχάρας και φυτικού 

υποστρώματος. 

Η μέθοδος της υδροσποράς με χρήση μεταλλικού πλέγματος, πολυεστερικής γεωσχάρας και 
φυτικού υποστρώματος εφαρμόζεται ως εξής: 

Γίνεται εγκατάσταση των συστημάτων αγκύρωσης πλέγματος και γεωσχάρας 

Τοποθετείται το μεταλλικό πλέγμα 

Εκτοξεύεται με πρέσσα το φυτικό μίγμα το οποίο περιέχει και τους σπόρους 

Τοποθετείται πάνω από το μίγμα η γεωσχάρα και συνδέεται με τα συστήματα αγκύρωσης 

2.4.8 Υδροσπορά με χρήση τρισδιάστατου γεωπλέγματος από πολυεστέρα ή πολυπροπυλέ-

νιο ή HDPE. 
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Γίνεται διαμόρφωση των πρανών (γεμίζονται τα χαντάκια, απομακρύνονται πέτρες και άλλα υλι-
κά που τυχόν υπάρχουν και μπορεί να κατρακυλήσουν) με στόχο μία κατά το δυνατόν ομαλή ε-
πιφάνεια. 

Απλώνεται το γεώπλεγμα και στερεώνεται όπως ακριβώς περιγράφεται η τοποθέτηση του γεω-
υφάσματος στην παράγραφο 2.4.5 

Τοποθετείται το κηπευτικό χώμα με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται πρόσφορος και διαστρώνεται 
ώστε το χώμα να καλύψει τα κενά του γεωπλέγματος 

Γίνεται η υδραυλική υδροσπορά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.1 

2.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ 

Οι εργασίες του χλοοτάπητα των πρανών αρχίζουν από τη στιγμή που ο χλοοτάπητας αποκτή-
σει ύψος 8 εκ και περιλαμβάνουν τα εξής: 

Άρδευση του χλοοτάπητα με βυτίο ή με τον υδροσπορέα με νερό κατάλληλο για άρδευση, το 
οποίο εκτοξεύεται στο πρανές από κατάλληλους εκτοξευτήρες για να εξασφαλίζεται στα φυτά η 
απαραίτητη εδαφική υγρασία σε περιόδους ξηρασίας. Η άρδευση του χλοοτάπητα γίνεται όσο 
συχνά απαιτείται κατά την κρίση του Αναδόχου ώστε ο χλοοτάπητας να φυτρώσει ή να επανα-
βλαστήσει ενωρίς το φθινόπωρο και να παραμείνει μέχρι τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού σε 
σπαργή και σε πλήρη ανάπτυξη για να εγκατασταθεί αφενός πλήρως και για να πυκνώσει αφε-
τέρου με αδέλφωμα των υφισταμένων φυτών ή με την έκπτυξη νέων σπόρων που θα δημιουρ-
γηθούν από τα μητρικά φυτά ή με την εισβολή ξένων σπόρων από το περιβάλλον, απαιτούνται 
κατ΄ ελάχιστον τρεις (3) αρδεύσεις) ετησίως (από μία άρδευση κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και 
Σεπτέμβριο) 

Λίπανση του χλοοτάπητα με κατάλληλο λίπασμα της απολύτου εγκρίσεως της εταιρείας. Η λί-
πανση γίνεται σε όσες επαναλήψεις απαιτηθεί κατά την κρίση του Αναδόχου, ώστε ο χλοοτάπη-
τας να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την απρό-
σκοπτη εγκατάσταση, την ανάπτυξη και ωρίμανσή του. Απαιτείται το λιγότερο μία λίπανση ετη-
σίως (το φθινόπωρο ή το Μάιο). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αχυροκάλυψη ώστε 
το λίπασμα που θα δοθεί αφενός μεν να καλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις του χλοοτάπητα σε 
θρεπτικά συστατικά, αφετέρου να αναπληρώνει τα στοιχεία του λιπάσματος που θα δεσμεύονται 
κατά τη διαδικασία σήψης του άχυρου, ώστε να μη δημιουργούνται δυσμενείς συνθήκες ανάπτυ-
ξης στα φυτά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΜΙΓΜΑΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1 Ξηροθερμικό περιβάλλον 

Πολυετή αγρωστώδη Ψυχανθή/Άλλα 

Cydonon dactylon   35% Trifolium subterraneum 10% 

festuca rubra    15%  

Agrostis tennuis   5%  

Lolium rigidum    20%  

Phacelia tanacetifolia  10%  

1.2 Ημίξηρο-θερμό περιβάλλον 

Πολυετή αγρωστώδη Ψυχανθή/Άλλα 

Cynodon dactylon   30% Medicago sativa  10% 

Festuca arundinacea  20% Lotus corniculatus  10% 

Agrostis tennuis   5%  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΜΙΓΜΑΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Poa pratensis(Nudwart) 10%  

Lolium rigidum    15%  

1.3 Ημίξηρο-ψυχρό περιβάλλον 

Αγρωστώδη Ψυχανθή/Άλλα 

Festuca rubra    30 % Medicago sativa  10% 

Festuca arundinacea  10% Lotus corniculatus  10% 

Lolium perenne    20%  

Poa pratensis    10%  

Agrostis tennuis   10%  

1.4 Ύφυγρο -ψυχρό περιβάλλον 

Αγρωστώδη Ψυχανθή/Άλλα 

Lolium perenne   30% Trifolium repens  10% 

Poa pratensis    10% Medicago sativa  10 % 

Agrostis stolonifera   10%  

Festuca rubra    20%  

Bromus catharticus  10%  

1.5 Υγρό-ψυχρό περιβάλλον 

Αγρωστώδη Ψυχανθή/Άλλα 

Poa pratensis    20% Onobrychis sativa  10% 

Festuca rubra    20% Medicago sativa  10% 

Agrostis stolonifera   10%  

Lolium perenne    20%  

Bromus inermis    10%  

1.6 Μίγμα σπόρων κατάλληλο για βαριά εδάφη (αργιλώδη) 

Αγρωστώδη Ψυχανθή/Άλλα 

Lolium perenne    15% Trifolium repens  5% 

Festuca arundinacea  20% Trifolium hybridum  15% 

Festuca ovina    10% Lotus cornicylatus  10% 

Cynodon dactylon   10%  

Agrostiw stolonifera  5%  

Poa pratensis    10%  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΜΙΓΜΑΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.7 Μίγμα σπόρων κατάλληλο για την περιοχή του έργου 

α/α Είδος σπόρων Ποσοστό 

1 LOLIUM RIGIDUM 15% 

2 FESTUCA ARUNDINACEA SAMANTHA 15% 

3 FESTUCA OVINA SCILLA 13% 

4 CINODON DACTYLON 10% 

5 AGROSTIS STOLONIFERA PROMINENT 5% 

6 POA PRATENSE 10% 

7 DACTYLIS GLOMERATA MICOL 5% 

8 TRIFOLIUM REPENS HUIA 5% 

9 TRIFOLIUM HYBRIDUM AURORA 8% 

10 LOTUS CORNICULATUS LEO 7% 

11 FACHELIA TANASETIFOLIA 2% 

12 THIMUS VULGARIS 3% 

13 ORIGANUM VULGARE 2% 

2.6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, έξι μήνες πριν την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης 
χλοοτάπητα πρανών, να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή προμέτρηση όλων των εργασιών 
που θα εκτελεσθούν, συνοδευόμενο από αναλυτικό πίνακα, στον οποίο θα φαίνεται για κάθε 
πρανές επιχώματος ή ορύγματος το είδος του πρανούς (επίχωμα, όρυγμα), κλίση, το ύψος, η 
ανηγμένη επιφάνεια σε m², η σύσταση του εδάφους, ο κίνδυνος διάβρωσης καθώς και η μέθο-
δος υδροσποράς που προτείνει να εφαρμοστεί σε αυτό. Η προμέτρηση θα συνοδεύεται με αντί-
στοιχη οριζοντιογραφία εργασιών προστασίας, η οποία θα έχει υπόβαθρο την οριζοντιογραφία 
της οριστικής μελέτης οδοποιίας. Στο σχέδιο θα δείχνεται η τελική διάταξη των επιφανειών που 
θα προστατευθούν με υδροσπορά με ή άνευ χρησιμοποίησης γεωπλεγμάτων. Για κάθε μέθοδο 
θα χρωματίζεται η επιφάνεια με διαφορετικό χρώμα. Κάθε επιφάνεια πρανούς θα έχει ιδιαίτερη 
ένδειξη ώστε να συσχετίζεται άμεσα με τους αντίστοιχους πίνακες του τεύχους προμετρήσεων. 
Τα προτεινόμενα θα εφαρμοσθούν από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση τους από  την ΕΥ-
ΔΕ/ΜΕΔΕ. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει έγκαιρα και σύμφωνα με τα παραπάνω, την 
προμέτρηση των εργασιών με αποτέλεσμα να μην εκτελεσθούν έγκαιρα οι εργασίες προστασίας 
των πρανών, όλες οι δαπάνες για την επαναδιαμόρφωση των πρανών, καθώς και την επανα-
σπορά αυτών εκτελούνται με δικές του δαπάνες 

2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε πραγματική ανοιγμένη επιφάνεια πρανούς σε τετραγωνικά μέτρα. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς του Αναδό-
χου. 

Επειδή η επιτυχία των εργασιών εγκατάστασης χλοοταπήτων εξαρτάται αφενός από τις ποσότη-
τες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και την ποιότητά τους, αφ’ ετέρου από τον τρόπο και 
τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας (ταχύτητα κίνησης του υδροσπορέα, σωστή ανάμιξη των 
υλικών, μικρή γωνία προσπτώσεως των υλικών στην επιφάνεια των πρανών, απουσία ανέμου 
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κ.λπ.), για αποφυγή κάθε ανωμαλίας εισάγεται στη μελέτη ο όρος της πετυχημένης εγκατάστα-
σης του χλοοτάπητα σε κάθε πρανές χωριστά και δεν αναγνωρίζεται κανένα ποσοστό αποτυχί-
ας. 

Ο Ανάδοχος για τις εργασίες που θα εκτελέσει πληρώνεται ως εξής: 

Όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 5 εκ. θα καταβληθεί στον Ανάδοχο το 50% της τιμής, εφ’ 
όσον το ποσοστό επιτυχίας εγκατάστασης του χλοοτάπητα είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το ελάχι-
στο απαιτούμενο σύμφωνα με τον πίνακα 2. 

Αν το ποσοστό επιτυχίας είναι μικρότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο, σύμφωνα με τον πίνακα 
2, έως και 50%, η εργασία επαναλαμβάνεται μερικώς στα τμήματα που παρουσιάστηκε η αστο-
χία και πληρώνεται το 50% της τιμής μετά την επανασπορά των τμημάτων αυτών την κατάλληλη 
εποχή και την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα στις επιφάνειες που επανασπάρησαν σύμ-
φωνα με την προηγούμενη παράγραφο . 

Εάν το ποσοστό επιτυχίας είναι μικρότερο του 50% η εργασία θεωρείται ανεπιτυχής και ο Ανά-
δοχος υποχρεούται σε επανάληψη της εργασίας σε όλη την επιφάνεια του πρανούς, ανεξαρτή-
τως της δαπάνης που συνεπάγεται η επανάληψη της εργασίας. 

Τα παραπάνω ποσοστά αναφέρονται για κάθε διακεκριμένη επιφάνεια πρανούς χωριστά (όρυγ-
μα, επίχωμα , ελεύθερη επίπεδη επιφάνεια κλπ) . Στα μεγάλου μήκους επιχώματα ή ελεύθερες 
επίπεδες επιφάνειες ,τα ποσοστά αναφέρονται σε επιφάνειες μήκους 500 μ . 

Μετά την εμφάνιση του χλοοτάπητα στα πρανή, την ανάπτυξή του και καταστροφή του υπέργει-
ου τμήματος το καλοκαίρι, λόγω της ξηρασίας, ο χλοοτάπητας πρέπει από μόνος του να ανα-
χλοάσει το επόμενο φθινόπωρο και να καλύψει κατά το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό σύμφω-
να με τα παραπάνω, την επιφάνεια κάθε πρανούς επιχώματος και όλες τις ρωγμές ή τα γαιώδη 
τμήματα κάθε πρανούς ορύγματος. 

Η τελική κρίση της επιτυχημένης εγκατάστασης του χλοοτάπητα σε κάθε μεμονωμένο πρανές 
γίνεται κατά την προσωρινή παραλαβή του έργου. 

Έτσι ο Ανάδοχος μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου θα πληρωθεί για όλες τις επιφάνειες 
στις οποίες εγκαταστάθηκε χλοοτάπητας εφ όσον η εγκατάσταση του χλοοτάπητα κριθεί επιτυ-
χής κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από το ελάχιστο απαιτούμενο, σύμφωνα με τον πίνακα 2. 

Σε αντίθετη περίπτωση η εγκατάσταση του χλοοτάπητα σε ολόκληρη την επιφάνεια κάθε μεμο-
νωμένου πρανούς θα περικόπτεται και δεν θα πιστοποιείται. 

Στον Ανάδοχο, μέχρι τη σύνταξη και έγκριση της τελικής επιμέτρησης, θα πληρώνεται μέχρι το 
90% της αξίας (ανάλογα με την κατά την κρίση της εταιρείας επιτυχία) των εργασιών πρασίνου 
που έγιναν πραγματικά, το δε υπόλοιπο 10% ή περισσότερο θα πληρώνεται στον Ανάδοχο μετά 
την σύνταξη και έγκριση της τελικής επιμέτρησης των εργασιών. 

Έτσι χλοοτάπητες πρανών που θα καταστραφούν από θεομηνία ή άλλη αιτία που δεν οφείλεται 
σε παράλειψη συμβατική ή όχι του Αναδόχου, μετά από γραπτή ειδοποίηση της εταιρείας από 
τον Ανάδοχο, θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής και στον Ανάδοχο θα πλη-
ρώνεται η δαπάνη των εργασιών που έγιναν μέχρι την καταστροφή με τα αντίστοιχα ποσοστά. 

Για την πληρωμή της εγκατάστασης του χλοοτάπητα στα πρανή εκτός των δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από το Νόμο απαιτούνται και τα παρακάτω: 

α) Επιμετρητικά σχέδια με τις πραγματικές διαστάσεις των επιφανειών που καλύφθηκαν με 
χλοοτάπητα. 

β) Πρωτόκολλο καλής εγκατάστασης του χλοοτάπητα. 

γ) Βεβαίωση καταλληλότητας όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (σπόρος, λίπασμα, και 
λοιπά υλικά) η οποία θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μετά τον έλεγχο των υλικών αυ-
τών. 
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Επί πλέον ο Ανάδοχος αμέσως μετά το τελείωμα των εργασιών εγκατάστασης χλοοτάπητα, θα 
συντάξει με δικά του έξοδα και θα υποβάλει στην εταιρεία Οριζοντιογραφία, σε κλίμακα 1:1.000 
(σε ψηφιακή μορφή) , με υπόβαθρο οριζοντιογραφία των επιμετρητικών στοιχείων της οδοποιίας 
(όπως κατασκευασθεί) χωρίς υψομετρικές καμπύλες, στο οποίο θα φαίνεται η τελική διάταξη 
των επιφανειών που εκτελέσθηκε η εργασία της υδροσποράς με ή άνευ χρησιμοποίησης γεω-
πλεγμάτων και θα αναγράφεται η ανοιγμένη επιφάνεια κάθε πρανούς στο οποίο εγκαταστάθηκε 
χλοοτάπητας. Για κάθε μέθοδο θα χρωματίζεται η επιφάνεια με διαφορετικό χρώμα. Κάθε επι-
φάνεια πρανούς θα έχει ιδιαίτερη ένδειξη ώστε να συσχετίζεται άμεσα με τους αντίστοιχους πί-
νακες του τεύχους αναλυτικών επιμετρήσεων. Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών θα αποθη-
κεύετε σε διαφορετικό σχεδιαστικό επίπεδο (level ή leyer) του παραπάνω ψηφιακού αρχείου. 

Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι δεν θα του πιστοποιηθούν ημιτελείς εργασίες 
οι οποίες είναι δυνατόν να καταστραφούν, επειδή δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους μέσα 
στο ποσό του συμφωνητικού. 

2.6.1 Μέθοδος εκτίμησης ποσοστού επιτυχίας 

Για κάθε διακεκριμένο πρανές θα εκτιμηθεί : 

1) Μια μέση απαιτούμενη κάλυψη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Τύπος πρανούς 
% ελάχιστο απαιτούμενο 

ποσοστό κάλυψης 

Ορύγματα  

α) Γαιώδη  65 

 Κλίση μεγαλύτερη από 1:1 75 

 Κλίση μικρότερη από  1:1 70 

 Αργιλικό έδαφος  80% του ποσοστού της γαιώδους επιφάνειας 

β) Βραχώδη  

Επιχώματα  

α) Κλίση μεγαλύτερη από 1:1,5 75 

β) Κλίση μικρότερη ή ίση από 1 :1,5 85 

H εκτίμηση της απαιτούμενης κάλυψης θα είναι οπτική , μετρώντας το επί της % ποσοστό βλά-
στησης επί του συνολικού εδάφους Θα εκτιμηθεί η κάλυψη σε φύλλα και όχι σε ρίζες. 

Η οπτική εκτίμηση θα γίνει από σωστό ύψος μπροστά στο πρανές (δηλ. όχι λοξά). Σε περίπτω-
ση διαφωνίας θα χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες . 

Η εκτίμηση της απαιτούμενης κάλυψης θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 

2) Τα είδη των σπόρων που φύτρωσαν  

Δειγματοληψία 

Για την εκτίμηση των ειδών τα οποία φύτρωσαν θα επιλεγούν αντιπροσωπευτικές επιφάνειες 
5m² σε κάθε πρανές . Η επιφάνεια αυτή σημαίνεται και είναι μόνιμη για όσες δειγματοληψίες α-
παιτηθούν να γίνουν. Σε κάθε μια από τις επιφάνειες αυτές θα σημειωθούν τα είδη των φυτών 
που συμμετέχουν.  

Εντός αυτών των επιφανειών ορίζονται μικρότερες επιφάνειες 1 m² Στις επιφάνειες αυτές προσ-
διορίζεται το ποσοστό συμμετοχής των ειδών. 

Εάν ο αριθμός των ειδών που συμμετέχουν στην κάλυψη, είναι κάτω του 50% του συνολικού α-
ριθμού των ειδών του αντίστοιχου μείγματος, που αναφέρεται στο στον πίνακα 2 ή αυτού που 
έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία ή εάν το ποσοστό συμμετοχής κάθε είδους είναι μικρότερο από 
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το 50% του ποσοστού συμμετοχής του μείγματος αυτού, η εργασία θεωρείται ανεπιτυχής και 
περικόπτεται 20% της συνολικής αμοιβής της από τον τελικό λογαριασμό, σε ολόκληρη την επι-
φάνεια κάθε μεμονωμένου πρανούς. 

Η πρώτη ποιοτική εκτίμηση της εργασίας θα γίνει την επόμενη Άνοιξη . 

Η τελική κρίση της ποιοτικής εκτίμησης της εργασίας σε κάθε μεμονωμένο πρανές γίνεται κατά 
την σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. 

Οι δαπάνες για όλες τις δειγματοληψίες και τους ελέγχους που θα απαιτηθούν θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο του έργου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 

1 Για να παρακολουθηθεί και αξιολογηθεί η συμπεριφορά των επιχωμάτων κατά την κατα-
σκευή και λειτουργία τους, θα εγκατασταθούν μάρτυρες ελέγχου των υποχωρήσεων του 
υπεδάφους, από τους οποίους θα παίρνονται, με μετρήσεις, στοιχεία της καθίζησης κάτω 
από το φορτίο του επιχώματος. 

2 Οι μάρτυρες αυτοί θα εγκατασταθούν και θα αρχίσουν οι μετρήσεις σ’ αυτούς σύγχρονα με 
την έναρξη κατασκευής του αντίστοιχου επιχώματος. 

3 Οι μάρτυρες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις, που περιλαμβάνονται στα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης ή (αν δεν έχει συνταχθεί σχετική μελέτη) σημειώνονται ενδεικτικά 
στην οριζοντιογραφία και τυχόν στη μηκοτομή της μελέτης. Για την περίπτωση κατασκευής 
νέων οδικών έργων, που δεν ευρίσκονται σε επαφή με υπάρχον οδικό έργο θα τοποθετού-
νται σε κάθε ελεγχόμενη διατομή, για λόγους επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων, δύο μάρ-
τυρες,  συνήθως στα δύο άκρα της διατομής ή στα άκρα  του επιχώματος προφόρτισης. Ε-
κτός από τους μάρτυρες που θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να α-
παιτηθεί και η εγκατάσταση πρόσθετων μαρτύρων, κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας, για 
τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του ελέγχου κατασκευής του έργου. 

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις των μαρτύρων, εφ’ όσον δεν τοποθετούνται σε περιοχές στις 
οποίες πρόκειται να γίνει αφαίρεση των επιχώματος (π.χ. για τη μεταγενέστερη κατασκευή 
τεχνικών έργων) θα πρέπει να εκλέγονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν να διατηρηθούν 
και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή και την απόδοση των έργων 
στην κυκλοφορία, και να μπορούν να συνεχιστούν οι μετρήσεις χωρίς να δημιουργούνται 
εμπόδια στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ή/και την εκτέλεση άλλων εργασιών. Θα 
πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε τυχόν εργασίες οδοστρωσίας στην περιοχή των μαρ-
τύρων, να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται ή αλλοιώνεται η παραπέρα 
λειτουργία τους. 

4 Εκτός από τους μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων του υπεδάφους (Μάρτυρες Υ), που εγκα-
θίστανται στη βάση του προς κατασκευή επιχώματος, θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες 
θέσεις, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, και σε θέσεις όπου το νέο επίχωμα του Έργου 
κατασκευάζεται τυχόν παράλληλα και σε μικρή απόσταση από το υφιστάμενο επίχωμα υ-

πάρχουσας οδού, μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων στη στάθμη στέψης του υφιστάμενου 
επιχώματος της υπάρχουσας οδού (Μάρτυρες ΤΣ). Οι μάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται 
στα άκρα του υφιστάμενου επιχώματος, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπο-
χωρήσεων της υπάρχουσας οδού κατά τη διάρκεια κατασκευής του επιχώματος του νέου 
έργου. 

5 Οι μάρτυρες θα είναι κατασκευασμένοι από μαύρο χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 3 , ISO ME-
DIUM βαρέως τύπου, (πράσινη ετικέτα), που θα θεμελιώνεται σε βάση από σκυρόδεμα Φ 
0,60 m και πάχους 0,50 m από C10/12 (B10).  Ο χαλυβδοσωλήνας θα περιβάλλεται, για 
μείωση της επιρροής των αρνητικών τριβών, από πλαστικό σωλήνα από σκληρό PVC δια-
μέτρου Φ 140χλσ., ονομαστικής πίεσης 6 ατμοσφαίρων ή βαρύτεροι. Οι μάρτυρες θα τοπο-
θετούνται κατακόρυφοι με τη βοήθεια νήματος της στάθμης και θα στερεώνονται κατάλληλα, 
ώστε να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη επέκτασή τους προς τα πάνω.  

Η πάκτωση του χαλυβδοσωλήνα θα γίνεται κατ’ ελάχιστον 0,30 m μέσα στη βάση από σκυ-
ρόδεμα και η επέκτασή του προς τα πάνω θα γίνεται (με την πρόοδο της κατασκευής του 
επιχώματος) με προσθήκη τυποποιημένων κομματιών, μήκους 1.00 m μέχρι 1.50 m, που 
συνδέονται μεταξύ τους με μούφες. Ανάλογα ισχύουν για την επέκταση προς τα πάνω και 
για τους πλαστικούς σωλήνες (δημιουργία μούφας με ζέσταμα κλπ.). 

6 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι μάρτυρες θα προστατεύονται με κατάλληλα 
προστατευτικά περιφράγματα (τρίποδες ή άλλης μορφής) της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ι-
διαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται κατά την κατασκευή του  έργου για την προστασία 
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των μαρτύρων καθιζήσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία καταστραφεί οποιοσδήποτε 
μάρτυρας, θα πρέπει να επιδιορθώνεται (με αντικατάσταση του κατεστραμμένου τμήματος 
ή/και ολοκληρωτική αντικατάστασή του), με δυνατότητα συσχετισμού των νέων μετρήσεων 
με τις παλιές του αρχικού μάρτυρα. 

7 Οι μετρήσεις των υποχωρήσεων θα γίνονται σε δύο φάσεις (μετάβαση και επιστροφή) με 
γεωμετρική χωροστάθμηση συνήθους ακρίβειας, σύμφωνα με το Π.Δ.696/74. Τα αποτελέ-
σματα αυτά θα αναγράφονται σε ξεχωριστά φύλλα για κάθε θέση και θα συντάσσονται και 
κατάλληλα διαγράμματα υποχωρήσεων. 

.8 Για κάθε μέτρηση θα παίρνονται στοιχεία ημερομηνίας και στάθμης όπου έχει φθάσει η κα-
τασκευή του επιχώματος. Θα πρέπει να δίνονται σε ξεχωριστή θέση του πίνακα :  

8.1 Η ημερομηνία έναρξης κατασκευής του επιχώματος με το αντίστοιχο υψόμετρο εδάφους 
στο ελεγχόμενο σημείο από τον μάρτυρα. 

8.2 Η ημερομηνία της ολοκλήρωσης κατασκευής του επιχώματος με το αντίστοιχο υψόμετρο 
του επιχώματος στη θέση του μάρτυρα. 

Θα πρέπει να δίνονται σαν συμπληρωματικά στοιχεία, παρατηρήσεις για το ρυθμό ανύψω-
σης του επιχώματος και θα πρέπει να αναγράφονται ιδιαίτερα τυχόν περίοδοι απραξίας (μ ι-
κρές ή μεγάλες). 

Με τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να μπορεί να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα της χρον ι-
κής εξέλιξης της ανύψωσης του επιχώματος. 

9 Οι μετρήσεις στους μάρτυρες θα γίνονται σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα ή με όποιες 
τροποποιήσεις κριθούν σκόπιμες από την Υπηρεσία. 

α. Για την περίοδο κατασκευής των επιχωμάτων, και εν συνεχεία κατά τους δύο επόμε-
νους μήνες προφόρτισης, σε κάθε θέση τοποθέτησης μαρτύρων, θα γίνεται μία μέτρη-
ση ανά εβδομάδα.  

β. Κατά τον τρίτο μήνα προφόρτισης θα γίνεται μία μέτρηση ανά 10 ημέρες.  

γ. Κατά τον τέταρτο μέχρι και τον έκτο μήνα προφόρτισης θα γίνεται μία μέτρηση ανά 15 
ημέρες. 

δ. Κατά τον έβδομο μέχρι και τον ένατο μήνα προφόρτισης και ενδεχόμενα πέραν αυτού, 
εφ’ όσον απαιτηθεί για οποιοδήποτε  λόγο, θα γίνεται μία μέτρηση ανά μήνα.  

10 Οι πίνακες και τα διαγράμματα υποχωρήσεων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία  για αξιολό-
γηση των αποτελεσμάτων τους, ανά μήνα για τα παραπάνω στάδια 1.9(α), 1.9(β)  και 1.9(γ) 
και ανά δίμηνο για το στάδιο 1.9(δ) (ή/και σε συντομότερα χρονικά διαστήματα εφόσον 
πρόκειται να παρθούν αποφάσεις σχετικά με την εκτέλεση εργασιών).  

11 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

11.1 (1) Η πληρωμή των εργασιών προβλέπεται να γίνει με τιμή ανά μέτρο μήκους μάρτυρα 
καθιζήσεων, που θα περιλαμβάνει ανηγμένα τον προσδιορισμό της θέσης, και την κατα-
σκευή των μαρτύρων καθιζήσεων (σιδηροσωλήνες, πλαστικοί σωλήνες και διάφορα υλικά 
και εργασίες). 

(2) Η κατασκευή της βάσης του μάρτυρα (εκσκαφή, κατασκευή της βάσης από σκυρόδεμα, 
επανεπίχωση του περιμετρικού χώρου της βάσης και απομάκρυνση των περισσευμά-
των των προϊόντων εκσκαφής) θα πληρώνεται με ιδιαίτερη χωριστή τιμή του τιμολογ ίου 
προσφοράς εκτός αν γίνεται ρητή αναφορά ότι η πληρωμή της κατασκευής της βάσης 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στην τιμή μονάδας κατασκευής του μάρτυρα.  

(3) Η εκτέλεση μετρήσεων για την παρακολούθηση, των υποχωρήσεων του μάρτυρα θα 
πληρώνεται χωριστά, ανά μέτρηση εκτός αν  άλλως προσδιορίζεται ρητά στο Τιμολόγιο 
ή/και σε λοιπούς ειδικούς όρους Δημοπράτησης του Έργου.   
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11.2 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, θα γίνει από την Υπηρεσία. Με βάση την 
αξιολόγηση θα συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον προγραμματισμό κατασκευής των 
διαφόρων σταδίων για την ολοκλήρωση του επιχώματος και των ασφαλτικών στρώσεων, 
ή/και τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης των εργασιών, ή/και χρήση στον ποιοτικό 
έλεγχο κατασκευής των διαφόρων εργασιών του έργου. 



 

 

 Τ.Σ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ Σελίδα 36 από 108 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ : ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ  

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κατασκευή και τοποθέτηση εφέδρανων γεφυρών διαφόρων τύπων. 

2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικά, τα εφέδρανα των γεφυρών θα σχεδιάζονται, θα συναρμολογούνται και θα τοποθετούνται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN 4141.  

Για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα θα έχουν ισχύ και οι παρακάτω κανονισμοί: 

(1) Γερμανικοί κανονισμοί για ελαστικά εφέδρανα (DDR-NORM TGL 18204) 

(2) Αγγλικοί κανονισμοί για χρήση ελαστικών εφέδρανων σε οδογέφυρες (MEMORANDUM 
NO. 802) 

(3) Ιταλικές προδιαγραφές για ελαστικά εφέδρανα (CNR-UNI 10018-72)  

3 ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Εφέδρανα γεφυρών» νοούνται οι διατάξεις εκείνες που επιτρέπουν τη στροφή ανάμεσα σε δύο 
μέλη της κατασκευής, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν το σύνολο των μετακινήσεων (σταθερά εφέ-
δρανα) ή επιτρέπουν μετακινήσεις σε μία μόνο διεύθυνση (εφέδρανα με οδηγό ολίσθησης) ή σε 
όλες τις διευθύνσεις (ελεύθερα εφέδρανα), μεταφέροντας παράλληλα τα προδιαγεγραμμένα από 
τη μελέτη φορτία.   

«Κλείδες γεφυρών» νοούνται οι διατάξεις εκείνες που επιτρέπουν τη στροφή ανάμεσα σε δύο 
μέλη της κατασκευής, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν το σύνολο των μετακινήσεων (σταθερές 
κλείδες) ή επιτρέπουν μετακινήσεις σε μία μόνο διεύθυνση (κινητές κλείδες), μεταφέροντας πα-
ράλληλα τα προδιαγεγραμμένα από τη μελέτη φορτία πλην των κατακόρυφων.  

4  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι τύποι των εφεδράνων και κλειδών, ο τρόπος τοποθέτησης και το πρόγραμμα δοκιμών και 
ποιοτικού ελέγχου τους θα προταθούν εγκαίρως από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία. Για την περίπτωση που στα Τεύχη Δημοπράτησης προβλέπεται η συμμετοχή Οίκου 
Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) τα παραπάνω στοιχεία των προτάσεων του Αναδόχου θα πρέπει να 
έχουν οριοθετηθεί από τον Ο.Π.Ε,. πριν την υποβολή τους στην Υπηρεσία. Οι εν λόγω προτά-
σεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και των σχετικών άρ-
θρων και λοιπών τευχών Δημοπράτησης. 

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

5.1 Γενικά  

α. Τα εφέδρανα γεφυρών πρέπει κατά κανόνα να κεντρώνουν τις κατακόρυφες αντιδράσεις, 
δηλαδή να «δένουν» έτσι τις δυνάμεις, ώστε η γραμμή δράσης τους για την καταπόνηση 
της υποδομής να είναι ορισμένη. 

Κατά κανόνα δεν επιτυγχάνεται απόλυτη κέντρωση σε μία γραμμή ή μία ευθεία και συνε-
πώς σε κάθε είδος εφεδράνου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές εκκεντρότητες. 

Η κέντρωση εξυπηρετεί και την μόρφωση της άρθρωσης η οποία θα επιτρέψει στροφή 
του εφέδρανου ώστε η ανωδομή να πάρει τις βυθίσεις της χωρίς καταναγκασμούς και να 
αναπτυχθεί η προβλεπόμενη από τους στατικούς υπολογισμούς γωνία στροφής στη στή-
ριξη. Η γραμμική άρθρωση επιτρέπει στροφές μόνον σε μία διεύθυνση, ενώ οι σημειακές 
σε όλες τις διευθύνσεις, ανάλογα με τις βυθίσεις των κυρίων δοκών και των διαδοκίδων 
στήριξης ή με μία μεταβαλλόμενη βύθιση πλάκας. 
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β. Για όλα τα εφέδρανα πρέπει να προβλέπεται μέθοδος στερεώσεως τέτοια ώστε οποιοδή-
ποτε εφέδρανο να μπορεί να απομακρύνεται και ακολούθως να αντικαθίσταται. 

γ. Τα στοιχεία του καταστρώματος και της υποδομής πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
παρέχεται ο απαιτούμενος χώρος προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση γρύλλων για 
προσωρινή στήριξη του καταστρώματος όσο θα αντικαθίστανται τα εφέδρανα.  

5.2 Είδη εφέδρανων ανάλογα προς τη δυνατότητα στροφής τους 

5.2.1 Εφέδρανα με δυνατότητα στροφής κατά μήκος του άξονα της γέφυρας 

5.2.2 Εφέδρανα με δυνατότητα στροφής εγκάρσια του άξονα της γέφυρας 

5.2.3 Εφέδρανα με δυνατότητα στροφής καθ' οιανδήποτε διεύθυνση 

5.3 Είδη εφέδρανων ανάλογα προς τη δυνατότητα μετακίνησής τους. 

5.3.1 Σταθερά εφέδρανα 

Τα εφέδρανα αυτά μεταβιβάζουν κατακόρυφες θλιπτικές και οριζόντιες κατά δύο διευθύνσεις 
δράσεις, τόσον υπό τα λειτουργικά φορτία όσον και τα σεισμικά φορτία.  

5.3.2 Κινητά εφέδρανα 

Τα εφέδρανα αυτά επιτρέπουν μεταβολές μήκους της ανωδομής λόγω μεταβολών θερμοκρασί-
ας ΔΤ,  λόγω συστολής από ξήρανση και ερπυσμό του σκυροδέματος, λόγω βράχυνσης της 
ανωδομής εξαιτίας της προέντασης, λόγω στροφής της διατομής έδρασης, λόγω ανομοιόμορφης 
καθίζησης θεμελίων κλπ. 

5.3.3. Εφελκυόμενα εφέδρανα 

Πρόκειται περί εφεδράνων, κινητών ή σταθερών, που μπορούν να μεταβιβάζουν μέσω ειδικών 
διατάξεων και ανωστικές κατακόρυφες δράσεις (uplift forces) του καταστρώματος.  

5.4 Είδη εφεδράνων αναφορικά με τα υλικά κατασκευής τους 

5.4.1 Μεταλλικά εφέδρανα 

ΚΕΝΟ 

5.4.2 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 

Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών θα είναι ελασματοποιημένα (LAMINATED), τα οποία θα 
πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές. 

Θα είναι βιομηχανοποιημένα στις προβλεπόμενες διαστάσεις τους (πλάτος / μήκος / πάχος, με 
τις απαιτούμενες επάλληλες στρώσεις ελαστομερούς), για να μπορούν να αναλάβουν τα προ-
βλεπόμενα από τη μελέτη φορτία (οριζόντια, κατακόρυφα) στροφές και παραμορφώσεις. 

Τα μεταλλικά ελάσματα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα με (στρογγυλευμένες ακμές κλπ) και 
θα έχουν ενσωματωθεί με βουλκανισμό στο ελαστομερές το οποίο μπορεί να είναι: 

 Φυσικό ελαστικό 

 Πολυχλωροπρένιο 

 Μείγμα φυσικού ελαστικού ή πολυχλωροπρενίου με πολυμερές σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο 
του 5%  

Η χρήση πολυμερούς τύπου SBR (Styrene Butadiene Rubber) απαγορεύεται.  

 Όλες οι χαλύβδινες πλάκες θα περιβάλλονται με ελαστομερές (για την προστασία από τη 
σκουριά). 

Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα διακρίνονται σε: 
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 Εφέδρανα τύπου 1 – μη αγκυρούμενα 

 Εφέδρανα τύπου 2 – αγκυρούμενα με εξωτερικές μεταλλικές πλάκες και βλήτρα αγκύρωσης 

 Εφέδρανα τύπου 3 - αγκυρούμενα με εξωτερικές μεταλλικές πλάκες και βλήτρα αγκύρωσης 
που φέρουν σπείρωμα 

 Εφέδρανα τύπου 4 – αγκυρούμενα με διπλές εξωτερικές μεταλλικές πλάκες και βλήτρα α-
γκύρωσης 

 Εφέδρανα τύπου 5 – αγκυρούμενα με «μπακλαβαδωτές» εξωτερικές μεταλλικές πλάκες. 

Τα εφέδρανα θα συνοδεύονται κατά την προμήθεια τους, από κατασκευαστικά σχέδια, φύλλα 
υπολογισμού, πιστοποιητικά πρώτων υλών (Materials certificates), οδηγίες ρύθμισης και τοπο-
θέτησης, συντήρησης και αντικατάστασης, οι οποίες πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευα-
στή. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση/πιστοποιητικό καλής  λει-
τουργίας για 10 τουλάχιστον έτη ή περισσότερα εφ’ όσον τούτο προσδιορίζεται διαφορετικά από 
τους όρους δημοπράτησης. 

Γίνονται δεκτά (εφόσον πληρούν τους όρους δημοπράτησης) τα παρακάτω ελαστομεταλλικά ε-
φέδρανα, παραγωγής ενός από τους αναφερόμενους βιομηχανικούς και εμπορικούς οίκους. 

 Εφέδρανα τύπου NEOARM της FIP Idustriale PADOVA ή ανάλογα 

 Εφέδρανα τύπου ALGABLOC της ALGA SPA MILANO ή ανάλογα 

 Εφέδρανα τύπου LASTO της MAGERA SA, SWITZERLAND (πρώην PROCEQ) ή ανάλογα 

 Εφέδρανα τύπου GUMBA της GUMBA GMBH GERMANY ή ανάλογα 

 Εφέδρανα τύπου ES, ESV, ESD της MAURER SOHNE ή ανάλογα  

 Τα εφέδρανα τύπου SLIDE-BLOCK-Type B της CTT/STRONGHOLD INTERNATIONAL 
LTD BARCELONA (με κατασκευή των εφεδράνων σύμφωνα με τους κανονισμούς Δυτικής 
Γερμανίας) ή ανάλογα. 

5.4.3 Εφέδρανα σημειακού τύπου από εγκιβωτισμένο ελαστικό (pot bearings) 

Τα εφέδρανα αυτά θα είναι βιομηχανικής κατασκευής και θα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης και τις απαιτήσεις της μελέτης ώστε να ανταποκριθούν: 

- Στους προβλεπόμενους δυσμενέστερους συνδυασμούς φορτίων (μέγιστο κατακόρυφο με τα 
αντίστοιχα οριζόντια, μέγιστο οριζόντιο φορτίο με το αντίστοιχο κατακόρυφο κλπ) 

- Στις προβλεπόμενες στροφές  

- Στις προβλεπόμενες μετακινήσεις κατά μέγεθος και διεύθυνση (σταθερά εφέδρανα, εφέδρα-
να κινητά κατά μία διεύθυνση και εφέδρανα κινητά κατά δύο διευθύνσεις) 

Τα εφέδρανα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίσουν τυχόν απαι-
τούμενη προσωρινή παγίωση του φορέα κατά τη φάση της κατασκευής. 

Ο σχεδιασμός των εφεδράνων υλοποιείται από έναν ελαστικό δίσκο τελείως περιβεβλημένο από 
μία μεταλλική κατασκευή, σχήματος δοχείου κατάλληλα υπολογισμένου, αποτελούμενη από χα-
λύβδινη βάση (με έδραση σχήματος δοχείου για να υποδεχτεί τον ελαστικό δίσκο από φυσικό 
ελαστικό ή NEOPRENE) και το χαλύβδινο κάλυμμα (καπάκι) με τις κατάλληλες περιμετρικές 
στεγανοποιήσεις που προεξέχει με μία μικρή ανοχή εντός του δοχείου. 

Ο ελαστικός δίσκος επιτρέπει την αμοιβαία περιστροφή μεταξύ της χαλύβδινης βάσης του δο-
χείου και του χαλύβδινου καλύμματος, προς όλες τις διευθύνσεις και είναι ικανός να παραλάβει 
κατακόρυφα φορτία με αμελητέες παραμορφώσεις. 

Το εντός του δοχείου ενσωματωμένο ελαστικό υπόκειται σε τριαξονικές πιέσεις και ως προς τη 
συμπεριφορά είναι όμοιο με ένα ασυμπίεστο υγρό εντός ενός κυλίνδρου (υδροστατική πίεση). 
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Οι οριζόντιες δυνάμεις μεταφέρονται απ’ ευθείας από το κάλυμμα στη μεταλλική βάση. 

Διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: 

 Σταθερά 

Παραλαμβάνουν κατακόρυφα και οριζόντια φορτία (λειτουργικά και σεισμικά) χωρίς να επι-
τρέπουν μετακινήσεις. 

 Ελεύθερης ολίσθησης σε μία διεύθυνση 

Είναι παρόμοια με τα σταθερά, αλλά με ένα πρόσθετο δίσκο PTFE πάνω από το μεταλλικό 
κάλυμμα και μία χαλύβδινη άνω πλάκα της οποίας η ολισθαίνουσα επιφάνεια είναι επενδε-
δυμένη με ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα, έτσι ώστε να επιτρέπονται οι οριζόντιες με-
τακινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Μία μεταλλική ράβδος περιορίζει τις μετακινήσεις 
προς μία μόνο κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας παράλληλα τις κάθετες προς αυτή οριζόντιες 
δυνάμεις. 

 Ελεύθερης ολίσθησης σε όλες τις διευθύνσεις 

Είναι παρόμοια με τα σταθερά, αλλά με ένα πρόσθετο δίσκο PTFE πάνω από το μεταλλικό 
κάλυμμα και μία χαλύβδινη άνω πλάκα της οποίας η ολισθαίνουσα επιφάνεια είναι επενδε-
δυμένη με ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα, έτσι ώστε να επιτρέπονται οι οριζόντιες με-
τακινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Για τα κινητά εφέδρανα η ολίθηση θα επιτυγχάνεται με μία κατάλληλη μεταλλική πλάκα ε-
πενδεδυμένη με ένα φύλλο από γυαλισμένο ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα που θα 
ολισθαίνει πάνω σε μία πλάκα PTFE κατάλληλου πάχους.  Το φύλλο PTFE  πρέπει να πε-
ριλαμβάνει αποθήκες κατάλληλου λιπαντικού για την ελαχιστοποίηση της φθοράς από τρι-
βές. 

Το εφέδρανο θα έχει αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα προς το ΕΝ-1337.9, που θα α-
νταποκρίνεται κατ’ ελάχιστο προς τις σχετικές απαιτήσεις του έργου στο οποίο κατασκευά-
ζεται, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους όρους δημοπράτησης. 

Τα εφέδρανα θα συνοδεύονται κατά την προμήθεια τους, από κατασκευαστικά σχέδια, φύλ-
λα υπολογισμού, τεχνική έκθεση, κατάλογο εκτελεσθέντων έργων των τελευταίων 5 ετών 
που θα περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου, τους τύπους και ποσότητες, τον Κύριο του έργου 
και την ημερομηνία προμηθείας· θα συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικά πρώτων υλών 
(Materials certificates), οδηγίες ρύθμισης και τοποθέτησης, συντήρησης και αντικατάστα-
σης, οι οποίες πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής είναι υπο-
χρεωμένος να καταθέσει εγγύηση/πιστοποιητικό καλής  λειτουργίας για 20 τουλάχιστον έτη, 
ή περισσότερα εφ’ όσον τούτο προσδιορίζεται διαφορετικά από τους όρους Δημοπράτησης. 

5.4.4 Διατάξεις διατμητικής κλείδας (shear keys) 

Πρόκειται περί διατάξεων που επιτρέπουν ανάληψη οριζοντίων δράσεων από το κατάστρωμα, 
όχι όμως και κατακορύφων. 

Oι διατάξεις αυτές θα είναι βιομηχανικής κατασκευής και θα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης και τις απαιτήσεις της τεχνικής μελέτης ώστε να ανταποκριθούν: 

- Στους προβλεπόμενους δυσμενέστερους συνδυασμούς φορτίων (μέγιστο οριζόντιο φορτίο) 

- Στις προβλεπόμενες στροφές 

- Στις προβλεπόμενες μετακινήσεις κατά μέγεθος και διεύθυνση (σταθερές κλείδες και κινητές 
κλείδες κατά μία κατεύθυνση) 

Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να εξασφαλίσουν τυχόν 
απαιτούμενη προσωρινή παγίωση του φορέα κατά τη φάση της κατασκευής. 
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Ο σχεδιασμός υλοποιείται από μία μεταλλική κατασκευή, σχήματος δοχείου που αποτελείται 
από χαλύβδινη βάση με έδραση σχήματος δοχείου για να υποδεχτεί ένα χαλύβδινο κάλυμμα 
(καπάκι). 

Η διαμόρφωση είναι τέτοια που επιτρέπει την αμοιβαία στροφή μεταξύ της χαλύβδινης βάσης 
του δοχείου και του χαλύβδινου καλύμματος, προς όλες τις διευθύνσεις και είναι ικανό να παρα-
λάβει μόνο οριζόντια φορτία και όχι κατακόρυφα. 

Οι οριζόντιες δυνάμεις μεταφέρονται απ’ ευθείας από το κάλυμμα στη μεταλλική βάση. 

Διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: 

 Σταθερά 

Παραλαμβάνουν φορτία σε όλες τις οριζόντιες διευθύνσεις χωρίς να επιτρέπουν μετακινή-
σεις (για το λόγο αυτό δεν φέρουν στοιχεία ολίσθησης). 

 Ελεύθερης ολίσθησης σε μία διεύθυνση 

Είναι παρόμοια με τα σταθερά, αλλά με ένα πρόσθετο δίσκο PTFE πάνω από το μεταλλικό 
κάλυμμα και μία χαλύβδινη άνω πλάκα της οποίας η ολισθαίνουσα επιφάνεια είναι επενδε-
δυμένη με ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα, έτσι ώστε να επιτρέπονται οι οριζόντιες με-
τακινήσεις προς μία διεύθυνση. Μία ειδική διάταξη περιορίζει τις μετακινήσεις προς μία μόνο 
κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας παράλληλα τις κάθετα προς αυτή οριζόντιες δυνάμεις. 

Στα ελεύθερης ολίσθησης το φύλλο PTFE θα περιλαμβάνει αποθήκες κατάλληλου λιπαντικού 
για την ελαχιστοποίηση της φθοράς από τριβές. 

Η κλείδα θα έχει αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα προς το ΕΝ – 1337-9, που θα ανταποκρί-
νεται κατ΄ ελάχιστο προς τις σχετικές απαιτήσεις του έργου και της μελέτης, όπως αυτές προσ-
διορίζονται από τους όρους δημοπράτησης. 

Οι κλείδες θα συνοδεύονται κατά την προμήθεια τους, από κατασκευαστικά σχέδια, φύλλα υπο-
λογισμού, τεχνική έκθεση, κατάλογο εκτελεσθέντων έργων των τελευταίων 5 ετών που θα περι-
λαμβάνει τον τίτλο του έργου, τους τύπους και ποσότητες, τον Κύριο του έργου και την ημερομη-
νία προμηθείας· θα συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικά πρώτων υλών (Materials certifi-
cates), οδηγίες ρύθμισης και τοποθέτησης, συντήρησης και αντικατάστασης, οι οποίες πρέπει να 
παρέχονται από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύη-
ση/πιστοποιητικό καλής  λειτουργίας για 20 τουλάχιστον έτη, ή περισσότερα εφ’ όσον τούτο 
προσδιορίζεται διαφορετικά από τους όρους δημοπράτησης. 

5.5 Παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση πριν την τοποθέτηση 

Κάθε εφέδρανο παραδίδεται εφοδιασμένο με μία ανοξείδωτη ταμπέλα, επί της οποίας με ανεξί-
τηλη γραφή, αναγράφονται όλα τα κύρια χαρακτηριστικά όπως: κατασκευαστής, τόπος κατα-
σκευής, αριθμός παραγγελίας, έτος κατασκευής, τύπος, μέγιστο φορτίο και εύρος μετακίνησης, 
διεύθυνση αξόνων τοποθέτησης (ΕΝ 1337-1, 7.3). 

Επίσης τα εφέδρανα ολίσθησης θα φέρουν ειδική κλίμακα με την οποία θα μετράται η ολίσθηση 
του εφεδράνου σε κάθε φάση επιθεώρησης (ΕΝ 1337-1, 7.5).  

Τα εφέδρανα παραδίδονται συναρμολογημένα και έτοιμα για τοποθέτηση, κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και με εργοστασιακή προρύθμιση εφόσον προβλέπεται από 
τη μελέτη. 

Εάν τα εφέδρανα δεν τοποθετηθούν αμέσως μετά την παράδοση, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
σωστή αποθήκευσή τους, που θα εξασφαλίζει  προστασία από τη σκόνη, την υγρασία και κάθε 
πιθανή μηχανική παραμόρφωση ή ζημία. 

5.6 Προκαταρκτικοί έλεγχοι 

Οι τύποι των ελέγχων που θα γίνονται όταν απαιτείται θα είναι  ως ακολούθως: 

Ελαστομερή εφέδρανα (ι) Έλεγχοι σύνδεσης 
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(ιι) Έλεγχοι φυσικών ιδιοτήτων και γήρανσης 

Μεταλλικά εφέδρανα (ι) Έλεγχος κατακόρυφου, οριζόντιου φορτίου  

και διατάξεις κλείδας (ιι) Έλεγχος τριβής 

(ιιι) Έλεγχος κατεύθυνσης (Guide Test) όπου αυτός είναι  

 εφαρμόσιμος 

Ειδικότερα: 

- Αρχικά πρέπει να ελέγχονται οι συνδετήρες (εφόσον υπάρχουν) ώστε να διαπιστωθεί ότι τα 
μπουλόνια στήριξης δεν έχουν χαλαρώσει από πιθανή κακή μεταχείριση κατά την μεταφορά 
και το ξεφόρτωμα.  

- Πριν την τοποθέτηση απαιτείται ένας έλεγχος της αντιστοιχίας των στοιχείων που αναγρά-
φονται στην ταμπέλα του εφέδρανου και των χαρακτηριστικών διαστάσεων (μήκος, πλάτος, 
πάχος) με εκείνα που δίδονται στα σχέδια. 

- Στη συνέχεια απαιτείται ο έλεγχος της παραλληλίας της πάνω και κάτω πλάκας. Στην περί-
πτωση ολισθαινόντων εφεδράνων, θα πρέπει να ελεγχθεί η εργοστασιακή προρύθμιση με 
αυτήν που δίδεται στα σχέδια της μελέτης. Τα προρυθμισμένα ολισθαίνοντα εφέδρανα φέ-
ρουν στην πάνω πλάκα ένα βέλος αναφοράς του οποίου η διεύθυνση θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με αυτή των σχεδίων. 

- Oι συνδετήρες (εφόσον υπάρχουν) θα πρέπει να απομακρυνθούν βάσει των οδηγιών του κα-
τασκευαστή.  

5.7 Εγκατάσταση των εφεδράνων στο βάθρο 

Η συνήθης διαδικασία εγκατάστασης των εφεδράνων στα στοιχεία  υποδομής έχει ως εξής: 

(α) Η σκυροδέτηση του στοιχείου υποδομής ολοκληρώνεται λίγα εκατοστόμετρα χαμηλότερα 
από το υψόμετρο της βάσης του εφεδράνου. 

Εάν το εφέδρανο είναι εφοδιασμένο με αγκύρια, θα προβλεφθούν οι ανάλογες οπές, κατάλληλης 
διαμέτρου ώστε να υπάρξει κάποια ανοχή.  

(β) Εγκατάσταση του εφεδράνου 

Τόσο η υψομετρική τοποθέτηση όσο και η απόλυτη οριζοντίωση του εφεδράνου στη φάση αυτή 
θα διασφαλίζονται με μία προσωρινή υποστήριξη με σφήνες 

Ένα σύστημα συντεταγμένων που είναι ανεξίτηλα χαραγμένο στην πάνω πλάκα του εφέδρανου 
καθιστά την οριζοντιογραφική τοποθέτηση ευκολότερη. 

Η απόκλιση στην οριζοντιότητα του εφεδράνου δεν θα είναι μεγαλύτερη του 0,003 rad. 

(γ) Επί τόπου κατασκευάζεται ένα τελάρο ξυλότυπου με διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από του 
εφεδράνου και λίγο ψηλότερο από τη στάθμη έδρασης του εφεδράνου. 

(δ) Κονίαμα εδράσεως  

Για την ορθή εγκατάσταση του εφεδράνου το πάχος του κονιάματος εδράσεως θα ικανοποι-
εί τις εξής απαιτήσεις: 

- δεν θα είναι μικρότερο από 3 φορές το μέγιστο μέγεθος κόκκου των χρησιμοποιούμε-
νων αδρανών 

- δεν θα είναι μεγαλύτερο από 50 mm 

- δεν θα είναι μεγαλύτερο από το πάχος που προκύπτει από τον τύπο : 

- 0,1 x (επιφάνεια εφεδράνου / περίμετρο εφεδράνου) + 15mm 
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Σε περίπτωση που το πάχος του κονιάματος υπερβαίνει τα 50mm απαιτείται όπλιση του κονιά-
ματος. 

Απαιτείται η χρήση ρεοπλαστικής μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας, υψηλής αντοχής σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και πάντως όχι μικρότερης των 60 MPa σε έλεγχο κατά BS 
1881. 

Δεν θα γίνεται χύτευση της τσιμεντοκονίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μικρότερες των 
 

Το στρώμα του κονιάματος που είναι ψηλότερα από την επιφάνεια έδρασης του εφεδράνου, 
πρέπει να απομακρυνθεί πριν την πλήρη σκλήρυνση.  (εάν το στρώμα αυτό του κονιάματος δεν 
απομακρυνθεί, είναι δυνατόν να προξενήσει λίμνασμα του νερού ή της υγρασίας και να προξε-
νήσει δυσκολίες στην αντικατάσταση του εφέδρανου). 

Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή 
και υπό την επίβλεψη ειδικευμένου εκπροσώπου του κατασκευαστή. Ο εκπρόσωπος του κατα-
σκευαστή θα πρέπει να είναι παρών τουλάχιστον στην αρχική φάση της τοποθέτησης αλλά και 
εφόσον απαιτηθεί από τον Ανάδοχο/Υπηρεσία καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης διασφαλί-
ζοντας την ομαλή εργασία και επίβλεψη.   

5.8 Στερέωση των εφεδράνων στην ανωδομή 

5.8.1 Ανωδομή με σκυροδέτηση επί τόπου 

Η σκυροδέτηση συνήθως γίνεται απ’ ευθείας επί του εφεδράνου. 

Ο ξυλότυπος γύρω από την πάνω πλάκα του εφεδράνου πρέπει να κατασκευαστεί προσεκτικά 
και χωρίς ανοχές, ώστε να αποκλεισθούν διαρροές τσιμεντοκονίας καθώς και εγκιβωτισμός της 
πλάκας στο σκυρόδεμα που θα καθιστούσε δύσκολη την αντικατάσταση του εφεδράνου. Θα 
πρέπει να υπάρξει φροντίδα για να παραμείνει το εφέδρανο καθαρό και προσβάσιμο για μελλο-
ντικές επιθεωρήσεις και τυχόν αντικαταστάσεις  

5.8.2 Ανωδομή με προκατασκευασμένα στοιχεία   

Η ανωδομή τοποθετείται απ’ ευθείας πάνω στο εφέδρανο, με πρόβλεψη η επιφάνεια επαφής να 
είναι λεία και καθαρή· η μέγιστη απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο δεν θα είναι μεγαλύτερη 
από ± 0,003 rad. 

Εάν το εφέδρανο δεν φέρει βλήτρα αγκύρωσης, λίγο πριν την έδραση του προκατασκευασμένου 
στοιχείου διαστρώνεται στο άνω μέρος του εφεδράνου εποξειδική κονία πάχους 3-5 mm. 

Εάν το εφέδρανο φέρει βλήτρα αγκύρωσης, τότε θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί εσοχές (φω-
λιές) στο προκατασκευασμένο στοιχείο, οι οποίες θα πληρωθούν με εποξειδική ρητίνη μετά την 
τοποθέτηση.  Εναλλακτικά τα προκατασκευασμένα στοιχεία μπορούν να τοποθετηθούν στην τε-
λική τους θέση με τη βοήθεια προσωρινών υποστηριγμάτων και το κενό μεταξύ προκατασκευα-
σμένου στοιχείου και εφεδράνου να γεμίσει με ένεμα εποξειδικής ρητίνης. Τα προσωρινά υπο-
στηρίγματα απομακρύνονται μετά την ικανοποιητική σκλήρυνση της ρητίνης. 

Σε περίπτωση που το εφέδρανο φέρει άνω αποσπώμενη πλάκα αγκύρωσης, αυτή εγκιβωτίζεται 
κατά την φάση της σκυροδέτησης στην ανωδομή, επιτρέποντας έτσι την εύκολη συναρμογή με 
το εφέδρανο κατά την φάση της τοποθέτησης. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί επί τόπου εξίσωση παρεκκλίσεων παραλληλότητας, τα  προκατα-
σκευασμένα στοιχεία τοποθετούνται απ’ ευθείας επί των εφεδράνων τα οποία φέρουν πρίσμα 
από εποξειδικό κονίαμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ανάμιξης και εφαρμογής του κατασκευ-
αστή των ρητινών. Τα εφέδρανα εφοδιάζονται με ένα περιμετρικό σιδηρότυπο ικανό να παρα-
μορφωθεί με το φορτίο του προκατασκευασμένου στοιχείου, ο οποίος ταιριάζει ακριβώς στις δι-
αστάσεις του πέλματος του προκατασκευασμένου στοιχείου. 

Το κενό που σχηματίζεται μεταξύ του προκατασκευασμένου στοιχείου και του εφεδράνου πλη-
ρούται με ένεμα εποξειδικής ρητίνης 
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6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΝΔΥΛΙΑ)ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

Ανεξάρτητα από τον τύπο εφεδράνου στα άρθρα περιλαμβάνονται 

α. Όλες οι διαδικασίες έγκρισης, η σύνταξη μεθοδολογίας εγκατάστασης, η σύνταξη μεθοδολο-
γίας και επιθεώρησης και το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών/ελέγχων των εφε-
δράνων που θα χρησιμοποιηθούν. 

β. Η προμήθεια των απαιτούμενων εφεδράνων επί τόπου του έργου 

γ. Η παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση των εφεδράνων πριν την τοποθέτηση. 

δ. Η τοποθέτηση των εφεδράνων στην υποδομή 

ε. Η στερέωση των εφεδράνων στην ανωδομή. 

στ. Η προμήθεια των απαιτούμενων μικροϋλικών με τις απαραίτητες κατασκευές ή εργασίες για 
την τοποθέτηση και στερέωση των εφεδράνων (τσιμεντοκονίες, σχάρες οπλισμού κλπ) 

ζ. Το κόστος δοκιμών και ελέγχου σε εργαστήριο του κατασκευαστή ή άλλο ανεξάρτητο φορέα 
(εφ’ όσον τούτο προδιαγράφεται στη μελέτη ή στα Τεύχη Δημοπράτησης). 

7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

7.1 Η επιμέτρηση και πληρωμή, θα γίνεται όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. 

7.2 Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγρά-
φονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 2.6 αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΦΑΝΟΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σε αυτή την προδιαγραφή περιλαμβάνονται τα σχετικά με τους προειδοποιητικούς φανούς σε 
περιοχές εκτελούμενων έργων.  

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικά για τους προειδοποιητικούς φανούς ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12352 για την κυ-
κλοφοριακή καθοδήγηση σε περιοχές εργοταξίων με προειδοποιητικούς φανούς σε συνδυασμό 
με την γερμανική τεχνική προδιαγραφή TL - Warnleuchten, 1990.  

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως προειδοποιητικοί φανοί ορίζονται τα συστήματα που τοποθετούνται σε περιοχές εκτελούμε-
νων έργων για την έγκαιρη επισήμανση εμποδίων χωρίς να προκαλούνται πρόσθετες δυσχέρει-
ες στην διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι προειδοποιητικοί φανοί διακρίνονται σε εννέα τύπους, WL1 έως WL9, ανάλογα με το πεδίο 
εφαρμογής τους (βλ. κεφ. ΚΜΕ 1-15), καθώς και τις φωτοτεχνικές ιδιότητες και τα υλικά κατα-
σκευής τους. 

Η φωτεινή ένταση των φανών ορίζεται σε συνάρτηση με το αν προβλέπεται η λειτουργία τους 
την ημέρα ή την νύκτα, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα θάμβωσης. Ειδικότερα η φωτεινή έ-
νταση των προειδοποιητικών φανών WL1, WL2, WL8 και WL9 πρέπει να αντιστοιχεί στο DIN 
67527, μέρος 2, των δε WL3 έως WL7 να μην υπερβαίνουν τις τιμές του πίνακα 1. 

Πίνακας 1 

Μέγιστη φωτεινή ένταση και μέγιστη ενεργή φωτεινή ένταση 

Τύπος 
Μέγιστη (ενεργή) 

φωτεινή ένταση (*) [cd] 
Περίοδος ημέρας 

WL3, WL5, WL6 
5000 Ημέρα 

1000 Νύκτα 

WL7 
40000 Ημέρα 

4000 Νύκτα 

(*) μέγιστη ένταση για την λειτουργία κατά την διάρκεια της ημέρας κατά ΕΝ 12352 

Η μέγιστη φωτεινή ένταση προσδιορίζεται σύμφωνα με το DIN 5037. Το χρώμα του φωτός των 
προειδοποιητικών φανών πρέπει να αντιστοιχεί στο DIN 6163, μέρος 5. 

Όλα τα μέρη των προειδοποιητικών φανών πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικά σε βίαιες κρού-
σεις. Το περίβλημα και τα οπτικά μέρη των προειδοποιητικών φανών πρέπει να είναι ανθεκτικά 
στις καιρικές συνθήκες, στις υπεριώδεις ακτίνες και στις χημικές επιδράσεις καθώς και σε θερμο-
κρασίες από +40οC έως –20οC. Το περίβλημα πρέπει να διαμορφώνεται τόσο σταθερό και ά-
καμπτο, ώστε η όλη κατασκευή να είναι δυνατόν να αναρτηθεί και στερεωθεί σε ορθοστάτη. 

Πρέπει να διασφαλισθεί, ότι υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν θα διεισδύσει ύδωρ στους 
προειδοποιητικούς φανούς. Το περίβλημα και τα οπτικά μέρη πρέπει να είναι υδατοστεγή με 
βαθμό υδατοστεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ 33, σύμφωνα με το DIN 40053. 
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Η παροχή ρεύματος επιτυγχάνεται με συσσωρευτές. Πρέπει να προβλέπονται και εφεδρικοί 
συσσωρευτές για την καλή λειτουργία του συστήματος. 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  

Οι προδιαγραφόμενες στο Τιμολόγιο εργασίες είναι: 

α. Η προμήθεια των προειδοποιητικών φανών και των συσσωρευτών τους. 

β. Η επί τόπου του έργου μεταφορά τους  

γ. Η τοποθέτηση τους σε ορθοστάτη σε συνδυασμό με πινακίδες αποκλεισμού ή σε κώνους 
κλπ. 

δ. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δαπάνη, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά, εφόσον απαιτεί-
ται μία πλήρως ολοκληρωμένη εργασία 

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιμέτρηση και πληρωμή αυτών γίνεται αναλόγως του συγκεκριμένου τύπου αυτών, με βάση 
την ανά τύπο τιμή τεμαχίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ :  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σε αυτή την προδιαγραφή περιλαμβάνονται τα σχετικά με την διαμόρφωση και τις διαστάσεις 
των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας.  

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικά τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες προδιαγραφές 
ενώ είναι δυνατό να είναι σύμφωνα με την γερμανική τεχνική προδιαγραφή TL - transportable 
Schutzeinrichtungen, 1997. 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως προσωρινά στηθαία ασφαλείας ορίζονται τα συστήματα αναχαίτισης των οχημάτων που το-
ποθετούνται σε περιοχές εκτελούμενων έργων μεγάλης διάρκειας για τον διαχωρισμό, την καθο-
δήγηση και εν γένει την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.  

Αποτελούνται από τεμάχια που πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και να τοποθετούνται σύμφω-
να με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Τοποθετούνται μεταξύ του εργοταξίου και της επερχόμενης κυκλοφορίας και μεταξύ των αντίθε-
των κυκλοφοριακών ρευμάτων (βλ. ΚΜΕ, κεφ. 1-15). 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

4.1 Διαστάσεις και διαμόρφωση 

Το ύψος των μετακινητών στηθαίων ασφαλείας πρέπει να είναι ίσο τουλάχιστον με 500mm. Το 

πλάτος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700mm. Η ανοχή μάζας ανέρχεται σε  5%. 

Πρέπει να προβλέπεται η βαφή των μετακινητών στηθαίων ασφαλείας με μη οπισθοανακλαστική 
βαφή ερυθρού/λευκού χρώματος κατά DIN 6171, μέρος 1, που θα εναλλάσσονται τουλάχιστον 
ανά 2m ή φαιού χρώματος (π.χ. γαλβανισμένος χάλυβας, σκυρόδεμα). 

Όλα τα κατασκευαστικά μέρη των στηθαίων ασφαλείας πρέπει να είναι ανθεκτικά σε διάβρωση. 

Πρέπει να τοποθετούνται οπισθοανακλαστικά στοιχεία ή διαμήκης οπισθοανακλαστική ταινία κί-
τρινου χρώματος τόσο στην περιοχή του πόδα όσο και του ανώτερου τμήματος των μετακινητών 
στηθαίων ασφαλείας, ώστε να επισημαίνονται τα όρια του χώρου κυκλοφορίας και η πορεία του 
κατά την διάρκεια της νύκτας. Τα οπισθοανακλαστικά στοιχεία στο ανώτερο και στο κατώτερο 
τμήμα των συστημάτων αναχαίτισης πρέπει να τοποθετούνται το ένα απέναντι στο άλλο. 

Η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών οπισθοανακλαστικών στοιχείων κυμαίνεται από 100 έως 
150cm. Η ελάχιστη τιμή του συντελεστή οπισθοανάκλασης των ανακλαστήρων και ανά τρέχον 
μέτρο της οπισθοανακλαστικής ταινίας πρέπει να είναι ίση με 12 mcd/lx (γεωμετρία μέτρησης 
γωνία πρόσπτωσης ε/γωνία παρατήρησης β: 3,5/5ο). Η αντικατάσταση των οπισθοανακλαστι-
κών στοιχείων πρέπει να είναι εύκολη. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να επικολλώνται, να κοχλιώ-
νονται, να ηλώνονται ή να στερεώνονται με συνδετήρα στα στηθαία ασφαλείας. 

Τα οπισθοανακλαστικά στοιχεία που τοποθετούνται στην περιοχή του πόδα των μετακινητών 
στηθαίων ασφαλείας πρέπει να απέχουν από το πέλμα του στηθαίου ασφαλείας τουλάχιστον 
5cm και το πολύ 20cm. Δεν πρέπει να τοποθετούνται οπισθοανακλαστικά στοιχεία στα κάθετα ή 
στα περίπου κάθετα μέρη τμήματα του πόδα τους. Επίσης η κάτω και η άνω ακμή των οπισθοα-
νακλαστικών στοιχείων που τοποθετούνται στην περιοχή του ανώτερου τμήματος των μετακινη-
τών στηθαίων ασφαλείας πρέπει να απέχουν από την επιφάνεια του εδάφους τουλάχιστον 
400mm και το πολύ 600mm αντίστοιχα. 
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Το πάχος των οπισθοανακλαστικών στοιχείων μετράται κάθετα στην επιφάνεια των στηθαίων 
ασφαλείας και κυμαίνεται για τα άκαμπτα υλικά από 20 έως 30mm ενώ για τα εύκαμπτα υλικά 
από 20 έως 50mm.  

Όταν χρησιμοποιούνται στηθαία ασφαλείας ύψους μεγαλύτερου των 80cm είναι δυνατή η τοπο-
θέτηση μικρών πινακίδων αποκλεισμού (500 x 125mm) στη στέψη τους. 

4.2 Λειτουργικό πλάτος 

Η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά προσωρινού στηθαίου ασφαλείας είναι συνάρτηση της δι-
αθέσιμης απόστασης αυτού από το εργοτάξιο και του διαθέσιμου πλάτους της διαχωριστικής 
νησίδας.  

Το πλάτος της διαχωριστικής νησίδας μεταξύ των αντίθετων κατευθύνσεων κυκλοφορίας (βλ. 
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), Τεύχος 7: Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Ε-
κτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ), 2003) εξαρτάται από το πλάτος σχεδιασμού 
ή/και το κατασκευαστικό πλάτος του προσωρινού στηθαίου ασφαλείας, όπου: 

 Κατασκευαστικό πλάτος είναι το μέγιστο πλάτος της διατομής του προσωρινού στηθαίου 
ασφαλείας και 

 Πλάτος σχεδιασμού είναι η οριζόντια απόσταση μεταξύ των εσωτερικών ακμών των οπι-
σθοανακλαστικών στοιχείων στην περιοχή του πόδα του προσωρινού στηθαίου που σχημα-
τίζουν με το πέλμα του γωνία το πολύ 5ο. Αν η γωνία μεταξύ του πέλματος και των εσωτερι-
κών ακμών των οπισθοανακλαστικών στοιχείων είναι μεγαλύτερη από 5ο, το κατασκευαστικό 
πλάτος αντιστοιχεί στο πλάτος σχεδιασμού (σχ. 1). 

 

 

Το πλάτος σχεδιασμού αντιστοιχεί στο απαιτούμενο πλάτος της διαχωριστικής νησίδας 

Σχ. 1: Ορισμός των σχετικών πλατών των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας 

4.3 Παθητική προστασία 

Η ικανότητα των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας πρέπει να εξετάζεται με δοκιμές πρόσκρου-
σης, όσον αφορά στην ευστάθεια, στην ασφάλεια σε θραύση καθώς και στην προστασία για 

τους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία και τους τρίτους.
1  

 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  

Οι προδιαγραφόμενες στο Τιμολόγιο εργασίες, προκειμένου περί προσωρινών στηθαίων ασφα-
λείας (άρθρο αναθεώρησης ΟΔΟ-2652) είναι: 

α. Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών του συστήματος αναχαίτισης με τα απαραίτη-
τα οπισθοανακλαστικά στοιχεία καθώς και των τεμαχίων αρχής και πέρατος. 

β. Η επί τόπου του έργου μεταφορά τους  

γ. Η τοποθέτηση – συναρμολόγηση του συστήματος αναχαίτισης  

                                                
1
  Μεταξύ των αντίθετων κυκλοφοριακών ρευμάτων επιτρέπεται η δυναμική εγκάρσια μετατόπιση ίση το πολύ με 
50cm, ανεξάρτητα από το λειτουργικό πλάτος 

Ακμές των οπισθοανακλαστικών στοιχείων Ακμές των οπισθοανακλαστικών στοιχείων 

Πλάτος σχεδιασμού Πλάτος σχεδιασμού 

Κατασκευαστικό 

πλάτος 

Κατασκευαστικό 

πλάτος 



 

 

 Τ.Σ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ Σελίδα 48 από 108 

 

δ. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δαπάνη, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά, εφόσον απαιτεί-
ται μία πλήρως ολοκληρωμένη εργασία 

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιμέτρηση και πληρωμή αυτών γίνεται αναλόγως του συγκεκριμένου τύπου αυτών, με βάση 
την ανά τύπο τιμή ανά μέτρο μήκους εγκατεστημένου προσωρινού στηθαίου ασφαλείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (Κ.Τ.Σ.-97) (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ  197-1 «ΤΣΙΜΕΝΤΟ – ΜΕΡΟΣ 1. 

ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΑ») 
(ΕΚΔΟΣΗ 28-2-06 : Παρ. 8.1.5, 8.4.2, 8.5.2.1.5, 8.12.1.1.16, 8.12.5.3, 8.12.8.7. 
Πιν. 8-5.2.5.1, 8-11.6, 8-12.1.1.16, 8-12.4, ΛΟΙΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ :ΚΤΣ 97 ενημερω-
μένος με τις τροποποιήσεις των παρ. 3.5.2 και 3.5.3 του άρθρου Γ-3 της ΤΣΥ) 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά το σκυρόδεμα που παρασκευάζεται με συνήθη λίθινα 
αδρανή φαινόμενου ειδικού βάρους 2,40 - 3,00  που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις Μεθόδους 
Ελέγχου ΣΚ-301 και ΣΚ-302. 

1.2. Δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής : 

α) το σκυρόδεμα που παρασκευάζεται με ελαφρύτερα ή βαρύτερα αδρανή, με προσμίξεις 
ελαφρύτερων ή βαρύτερων αδρανών και με αδρανή που προέρχονται από τη θραύση 
παλιού σκυροδέματος. 

β) το σκυρόδεμα που διαστρώνεται περιοδικά σε μικρές ποσότητες σε έργα που χαρακτη-
ρίζονται από την Υπηρεσία ως "Μικρά Τεχνικά Έργα". 

γ) το σκυρόδεμα έργων συνολικού όγκου μέχρι δέκα (10) m3 το οποίο, για κατηγορία 
C12/15 (ή Β15) και μικρότερη, καλύπτεται από την Ειδική Προδιαγραφή ΣΚ -300. 

δ)  τα ειδικά σκυροδέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην  παράγραφο 8.12, όπως π.χ. 
το σκυρόδεμα ογκωδών έργων (φραγμάτων κ.λπ.), το αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, το 
σκυρόδεμα οδοστρωμάτων κ .ά. 

1.3. Μέχρι να συνταχθούν ειδικές προδιαγραφές, η παραγωγή και ο έλεγχος των προηγούμενων 
σκυροδεμάτων θα ρυθμίζεται στη Σύμβαση του έργου ή με ειδική συμφωνία μεταξύ του Αναδό-
χου και του Κυρίου του Έργου. 

1.4. Σημειώνεται ότι η παρούσα τεχνική προδιαγραφή προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές απαιτήσεις 
που πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα των έργων. Ο Κύριος του Έργου μπορεί, μετά από 
συμφωνία, να προσθέσει απαιτήσεις ή να αυξήσει την αυστηρότητα των αναγραφομένων - ιδίως 
όταν πρόκειται για σκυρόδεμα που προορίζεται για ειδικά έργα-, δεν μπορεί όμως να αφαιρέσει 
απαιτήσεις ή να μειώσει την αυστηρότητα των αναγραφομένων. 

1.5. Με την προδιαγραφή αυτή καταργείται εξ' ολοκλήρου η τεχνολογία σκυροδέματος της προδια-
γραφής ΠΤΠ 504 και τμηματικά οι λοιπές σχετικές προδιαγραφές τεχνικών έργων (ΠΤΠ 110 
κλπ.) κατά το σκέλος τους, το αναφερόμενο στην τεχνολογία και τις μεθόδους αποδοχής των ερ-
γασιών από σκυρόδεμα. 

Η παρούσα προδιαγραφή είναι σύμφωνη με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-
ΤΟΣ 97 (Κ.Τ.Σ. 97) (έκδοσης Μαρτίου 1997 / ΦΕΚ 315 Β/17-4-97) όπως προσαρμόσθηκε προς 
τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιμέντο – Μέρος 1  : Σύνθεση, 
Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα»  (ΦΕΚ 537Β/1-5-2002). 

Επί πλέον στην παρούσα προδιαγραφή έχουν περιληφθεί ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις 
ή/και πρόσθετα κεφάλαια σε σχέση με τον Κ.Τ.Σ. 97 που κρίνονται αναγκαία για τα συγκεκριμέ-
να έργα που θα κατασκευασθούν με βάση την παρούσα προδιαγραφή. 

1.6. Στην προδιαγραφή αυτή περιλαμβάνονται οι κανόνες και διατάξεις για την παρασκευή και διά-
στρωση σκυροδέματος της επιθυμητής κατηγορίας και των υλικών και μέσων που απαιτούνται 
γι' αυτό. 

Στην παρούσα προδιαγραφή δεν περιλαμβάνονται οι διατάξεις οι σχετικές με την προμήθεια και 
τοποθέτηση των κοινών χαλύβων του οπλισμένου σκυροδέματος και των τενόντων προέντασης 
του προεντεταμένου σκυροδέματος. 
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1.7. Επίσης δεν περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τις μεθόδους υπολογισμού, τις επιτρεπόμενες 
τάσεις κλπ., για τις οποίες θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες κατά περίπτωση κανονισμοί (ΚΜΚΕΣ, 
DIN  κλπ.). 

2. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

Στην παρούσα προδιαγραφή, οι κατωτέρω συμβολισμοί έχουν την ακόλουθη έννοια: 

- f28= Συμβατική αντοχή σε θλίψη δοκιμίου ή αντοχή συμβατικού δοκιμίου σε θλίψη, σε 
ηλικία 28 ημερών. 

- fck= Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη 

- fm = Μέση αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη 

- fα = Απαιτούμενη αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη 

- nX = Μέσος όρος αντοχής n  συμβατικών δοκιμίων μιας δειγματοληψίας  

- Χi = Αντοχή ενός συμβατικού δοκιμίου μιας δειγματοληψίας  

- s = Τυπική απόκλιση των αντοχών ενός αριθμού συμβατικών δοκιμίων  

2.1. Μονάδες 

1 Pa  = 1 N/m² 

1 MPa = 1 N/mm² = 10,2 Kp/cm² 

1 Kp/cm² = 0,098 MPa  

2.2. Κατηγορίες σκυροδέματος 

(α) Για τη μελέτη και κατασκευή των έργων που μελετώνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Μελέτης και Κατασκευής Εργων από Σκυρόδεμα (ΚΜΚΕΣ) χρησιμοποιούνται οι κατη-
γορίες σκυροδέματος του Πίνακα 2.2.α, όπου ο πρώτος αριθμός κάθε κατηγορίας ορίζει 
τη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου (διαμέτρου 15 και μήκους 30  cm) και ο δεύτερος 
ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κύβου (ακμής 15 cm) σε MPa.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ C  (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΜΚΕΣ***) 

Κατηγορία σκυ-
ροδέματος 

fck,κυλ.* 

 (Mpa) 
fck,κύβου* 

 (MPa) 

C8/10   
C12/15 
 C16/20 
 C20/25 
 C25/30 
 C30/37 
 C35/45 
 C40/50 
 C45/55 
 C50/60 

8 
12 
16 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

10 
15 
20 
25 
30 
37 
45 
50 
55 
60 

   *   Κυλινδρικού δοκιμίου διαμέτρου 15 cm και μήκους 30 cm 

   **  Κυβικού δοκιμίου πλευράς 15 cm  

  ***  Και τους τυχόν Ευρωκώδικες κατά περίπτωση  

(β) Για τη μελέτη και κατασκευή έργων που μελετώνται και κατασκευάζονται σύμφωνα με 
τα DIN (1045, 1075 κλπ), χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες σκυροδέματος του  πίνακα 
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2.2.β, όπου o αριθμός κάθε κατηγορίας εκφράζει - ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή 
(fck) κύβου  (ακμής 20 cm) σε MPa. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  Β (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ DIN) 

Κατηγορία σκυ-
ροδέματος 

fck,κύβου* 

 (MPa) 
Β5   

Β10 
 Β15 
 Β25 
 Β35 
 Β45 
 Β55 

5 
10 
15 
25 
35 
45 
55 

*  Κυβικού δοκιμίου πλευράς 20 cm  

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την εφαρμογή της παρούσας Προδιαγραφής δίνονται οι ακόλουθοι ορισμοί : 

3.1 Συμβατικό δοκίμιο είναι το δοκίμιο που έχει τις διαστάσεις και τη μορφή που προβλέπονται 
στον Κανονισμό αυτό και του οποίου η λήψη γίνεται σύμφωνα με τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-350 
και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13.1, η παρασκευή και η συντήρηση  σύμφωνα με τη 
Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-303, και ο έλεγχος σύμφωνα με τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-304 σε ηλικία 

28 ημερών. Η αντοχή αυτού του δοκιμίου στις 28 ημέρες ορίζεται ως συμβατική αντοχή σε 

θλίψη δοκιμίου ή αντοχή συμβατικού δοκιμίου σε θλίψη, f28. 

3.2 Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη, fck, θεωρείται εκείνη η τιμή αντοχής κά-
τω της οποίας υπάρχει 5% πιθανότητα να βρεθεί η τιμή αντοχής ενός τυχαίου δοκιμίου.  

3.3 Μέση αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη, fm ,είναι ο μέσος όρος  αντοχής όλων των συμβατι-
κών δοκιμίων που θα μπορούσαν να παρασκευασθούν από μία σημαντικά μεγάλη ποσότητα 
σκυροδέματος αν ολόκληρη αυτή η ποσότητα μετατρεπόταν σε δοκίμια.  Το σκυρόδεμα της 
σημαντικά μεγάλης ποσότητας πρέπει να έχει παρασκευασθεί με τα ίδια υλικά, τις ίδιες ανα-
λογίες και τα ίδια μηχανικά μέσα.  

3.4 Απαιτούμενη αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη, fα, είναι η τιμή της μέσης αντοχής fm για 
την οποία το σκυρόδεμα του έργου έχει μια ορισμένη πιθανότητα αποδοχής, όταν εξετάζεται 
με τα Κριτήρια συμμορφώσεως του Κανονισμού αυτού. Οι αναλογίες υλικών της Μελέτης 
Συνθέσεως πρέπει να εξασφαλίζουν μέση αντοχή fm τουλάχιστον ίση με την απαιτούμενη fα. 

3.5 Ανάμιγμα, είναι η ποσότητα σκυροδέματος που προκύπτει από μια φόρτωση, ανάμιξη και 
αποφόρτωση του αναμικτήρα. Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι μικρότερη ή το πολύ ίση 
από εκείνη που επιτρέπουν οι Προδιαγραφές λειτουργίας του αναμικτήρα.  

3.6 Παρτίδα, είναι η ποσότητα του σκυροδέματος που αξιολογείται από τα δοκίμια μιας δειγμα-
τοληψίας.  Η ποσότητα αυτή πρέπει να έχει παρασκευασθεί με τα ίδια υλικά, τις ίδιες αναλο-
γίες και τα ίδια μηχανικά μέσα.  

3.7 Εργοταξιακό σκυρόδεμα, λέγεται το σκυρόδεμα στο οποίο ο κύριος του έργου ή η Υπηρε-
σία ή ο  Επιβλέπων έχει πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο της παραγωγής σε όλες τις φά-
σεις της, δηλαδή όταν μπορεί να ελέγχει τα υλικά του σκυροδέματος, τα μηχανήματα παρα-
γωγής, μπορεί να μεταβάλλει τις αναλογίες συνθέσεως και τη διαδικασία αναμίξεως και μπο-
ρεί να ελέγχει το έτοιμο προϊόν σε οποιαδήποτε θέση (μέσα στον αναμικτήρα, μετά την απο-
φόρτωση, μετά τη μεταφορά  κ.τ.λ.). Το εργοταξιακό σκυρόδεμα μπορεί να παρασκευάζεται 
δίπλα στο έργο ή σε μεγαλύτερη απόσταση, οπότε και μεταφέρεται με αυτοκίνητα - αναδευ-
τήρες. Μπορεί ακόμα να παρασκευάζεται σε εργοστάσιο έτοιμου σκυροδέματος όταν, μετά 
από συμφωνία, εξασφαλίζονται οι διευκολύνσεις για την εκτέλεση των προηγούμενων ελέγ-
χων. Το εργοταξιακό σκυρόδεμα θεωρείται "σκυρόδεμα μικρών έργων" όταν παρασκευάζεται 
με τις αναλογίες υλικών που δίνονται από τη Μελέτη Συνθέσεως [Σχέση (2) της παραγράφου 
5.2.2.1], χωρίς να έχει προηγηθεί η παρασκευή, στο εργοτάξιο, δοκιμαστικών αναμιγμάτων 
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για τον προσδιορισμό της τυπικής αποκλίσεως, και δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της πα-
ραγράφου 13.5. Το εργοταξιακό σκυρόδεμα θεωρείται "σκυρόδεμα μεγάλων έργων" αν ικα-
νοποιούνται όλες οι απαιτήσεις της παραγράφου 13.5. Ο χαρακτηρισμός του έργου ως "μ ι-
κρού" ή "μεγάλου", γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 13.4 και 13.5. 

3.8 Εργοστασιακό σκυρόδεμα, λέγεται το σκυρόδεμα στο οποίο ο κύριος του έργου ή η Υπη-
ρεσία ή ο Επιβλέπων ή ο κατασκευαστής δεν έχει δικές του πληροφορίες για τα υλικά, τις 
αναλογίες συνθέσεως και τη διαδικασία παραγωγής ελέγχει δε μόνο το έτοιμο προϊόν στη 
θέση παραδόσεώς του. Το εργοστασιακό σκυρόδεμα είναι κατά κανόνα έτοιμο (παράγραφος 
3.9). 

3.9 Έτοιμο σκυρόδεμα, λέγεται το σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε απόσταση από το έργο 
και μεταφέρεται σ' αυτό: 

α) μετά από πλήρη ανάμιξη, με φορτηγά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα - αναδευτήρες 

β) μετά από μερική ανάμιξη ή χωρίς να έχει γίνει εισαγωγή νερού, με αυτοκίνητα -
αναμικτήρες.  

Στη δεύτερη περίπτωση η εισαγωγή νερού και η ανάμιξη γίνεται στη διαδρομή μέχρι το έργο 
ή στο έργο πριν από την παράδοση. Το έτοιμο σκυρόδεμα μπορεί να είναι εργοστασιακό ή 
εργοταξιακό. 

3.10 Μέγιστος κόκκος αδρανούς είναι η διάσταση του μικρότερου κοσκίνου μιας σειράς από το 
οποίο διέρχεται το 95% τουλάχιστον της ποσότητας του αδρανούς.  

3.11 Πρόσθετα σκυροδέματος είναι υλικά που προστίθενται στο νωπό μίγμα, σε μικρές ποσό-
τητες, για να προσδώσουν σε αυτό ορισμένες ιδιότητες, ή  για να βελτιώσουν άλλες. 

3.12 Ύφυγρο σκυρόδεμα είναι το σκυρόδεμα με σχεδόν μηδενική κάθιση, δηλαδή με πολύ μι-
κρή εργασιμότητα. 

3.13 Ρευστό σκυρόδεμα είναι το σκυρόδεμα με μεγάλη εργασιμότητα (συνήθως με κάθιση με-
γαλύτερη από 19cm) και εσωτερική συνοχή, που δεν απομίγνυται. Επιτυγχάνεται με την 
προσθήκη υπερρευστοποιητικού και διαστρώνεται με ελάχιστη δόνηση ή χωρίς δόνηση. 

3.14 Πλαστικότητα είναι η ιδιότητα του νωπού σκυροδέματος που καθορίζει την αντίστασή του 
σε παραμόρφωση ή την ευκολία με την οποία μορφοποιείται στους ξυλότυπους. 

3.15 Εργασιμότητα είναι η ιδιότητα του νωπού σκυροδέματος που χαρακτηρίζει την ευκολία με 
την οποία αυτό μεταφέρεται, διαστρώνεται και συμπυκνώνεται. 

3.16 Αντλησιμότητα είναι η ικανότητα του νωπού σκυροδέματος να μεταφέρεται μέσα από σω-
λήνες, ωθούμενο με κατάλληλη πίεση, χωρίς να χάνει την ομοιογένεια και την εργασιμότητά 
του. 

3.17 Απόμιξη είναι ο διαχωρισμός των χονδρόκοκκων συστατικών του νωπού σκυροδέματος 
από το σύνολο του μίγματος. 

3.18 Εξίδρωση είναι η ανάδυση νερού στην επιφάνεια του μόλις διαστρωμένου σκυροδέματος ή 
της τσιμεντοκονίας. 

3.19 Εξάπλωση είναι ένα μέτρο εργασιμότητας που εκφράζεται με τη μέση διάμετρο σε cm που 
αποκτά μια κωνική στήλη νωπού σκυροδέματος, η οποία μορφώθηκε επάνω στην τράπεζα 
εξαπλώσεως, έπειτα από ορισμένο αριθμό αναπηδήσεων της τράπεζας. 

3.20 Κάθιση είναι ένα μέτρο εργασιμότητας που  εκφράζεται με την απώλεια ύψους, σε cm, 
που παρουσιάζει μια κωνική στήλη νωπού σκυροδέματος, όταν ανασυρθεί η κωνική μήτρα 
(κώνος καθίσεως) με την οποία μορφώθηκε. 

3.21 Σκυρόδεμα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην 
τελική του θέση. 

3.22 Πρόχυτο σκυρόδεμα» , αναφέρεται σε μεταφερόμενα στοιχεία από σκυρόδεμα, τα οποία 
κατασκευάζονται σε εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τ ε-
λικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεμα σκληρυνθεί. 
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3.23 Νωπό σκυρόδεμα», λέγεται το σκυρόδεμα που δεν έχει ακόμη σκληρυνθεί και είναι ακόμα 
κατεργάσιμο 

3.24 Σκληρυμένο σκυρόδεμα» λέγεται το σκυρόδεμα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε 
δεν είναι πια κατεργάσιμο. 

4. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

4.1. Γενικά 

Τα υλικά του σκυροδέματος δηλαδή τα αδρανή, το τσιμέντο, το νερό και τα πρόσθετα πρέ-
πει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται στις επόμενες παρα-
γράφους. 

4.2. Τσιμέντο 

Το τσιμέντο πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197 -1 «Τσιμέ-
ντο – Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα», 
εκτός από το τσιμέντο «τύπου IV – Πόρτλαντ ανθεκτικό στα θειικά (SR)», το οποίο εξακο-
λουθεί να καλύπτεται από το Π.Δ. 244/29-2-80 «Περί Κανονισμού Τσιμέντων για έργα από 
Σκυρόδεμα» (ΦΕΚ 69Α/28-3-1980).  Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «τύπος 
τσιμέντου» εννοούνται τα «προϊόντα τσιμέντου» του Πίνακα 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197 -1 και το 
τσιμέντο «τύπου IV-Πόρτλαντ ανθεκτικό στα θειικά (SR)», του Π.Δ. 244/80.  

4.3. Αδρανή υλικά 

4.3.1 Τα αδρανή υλικά αποτελούνται από λίθινους κόκκους, είτε φυσικούς, οπότε ονομάζονται 
φυσικά ή συλλεκτά αδρανή, είτε από κόκκους που προκύπτουν από τη θραύση όγκων πε-
τρώματος ή τη θραύση φυσικών αδρανών, οπότε ονομάζονται θραυστά αδρανή. Οι κόκκοι 
μπορεί να έχουν περίπου το ίδιο ή διαφορετικό μέγεθος.  

4.3.2 Θραυστά αδρανή 

Τα θραυστά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 
408 "Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα" με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προ-
σθήκες. 

4.3.2.1 Υιοθετούνται οι δύο από τις τρεις σειρές προτύπων κοσκίνων που αναφέρονται στο Σχέδιο 
Προτύπου ΕΛΟΤ 408, με τις ακόλουθες ονομασίες: 

α) «σειρά Γερμανικών Κοσκίνων ή Γερμανικά Κόσκινα» εκείνα που περιγράφονται στα 
DIN 4187και DIN 4188. 

β) «σειρά Αμερικανικών Κοσκίνων ή Αμερικανικά Κόσκινα» εκείνα που περιγράφονται στο 
ASTM Ε 11. 

Τα Γερμανικά κόσκινα θα συμβολίζονται με το Σύμβολο • , που θα γράφεται πριν από τον 
αριθμό του κοσκίνου.  

Τα Αμερικανικά κόσκινα θα συμβολίζονται με το Σύμβολο Νο που θα γράφεται πριν από τον 
αριθμό του κοσκίνου μέχρι και το κόσκινο Νο4, ενώ τα μεγαλύτερου ανοίγματος θα συμβο-
λίζονται με το μέγεθος της βροχίδας σε ίντσες. 

4.3.2.2 Για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  (ή Β25) και μεγαλύτερης, τα αδρανή πρέπει να   προ-
σκομίζονται χωρισμένα σε τρία (3) τουλάχιστον κλάσματα.  

4.3.2.3 Όλα τα κλάσματα των αδρανών ενός έργου πρέπει να ελέγχονται με τη σειρά των κοσκίνων 
που χρησιμοποιήθηκε στη Μελέτη Συνθέσεως του σκυροδέματος.  

4.3.2.4 Ως άμμος ορίζεται το κλάσμα το διερχόμενο από το κόσκινο 8 ή το 3/8'' σε ποσοστό 100% 
και από το κόσκινο 4 ή το Νο4 σε ποσοστό τουλάχιστον 95%. 

4.3.2.5 Τα συνηθέστερα κλάσματα με κόκκο μεγαλύτερο από το μέγιστο κόκκο της άμμου ε ίναι το 
"ρυζάκι", το "γαρμπίλι" (λεπτό, χοντρό) και τα "σκύρα".  

Στο επόμενο κλάσμα μετά την άμμο δεν επιτρέπεται να υπάρχει υλικό διερχόμενο από το 
κόσκινο 2 ή Νο 8 σε ποσοστό μεγαλύτερο από 25%, όπως επίσης και υλικό διερχόμενο 
από το κόσκινο 1 ή Νο 16 σε ποσοστό μεγαλύτερο από 2%.  
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4.3.2.6 Το ποσοστό των κόκκων της άμμου που περνάει από το κόσκινο 0,25 δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει: 

α) το 24% του ξερού βάρους της άμμου, όταν πρόκειται για σκυρόδεμα κατηγορίας 
C25/30 (ή Β25)  ή μεγαλύτερης. 

β) το 30% του ξερού βάρους της   άμμου, όταν πρόκειται για σκυρόδεμα κατηγορίας μ ι-
κρότερης της C25/30 (ή Β25). 

γ) το 37% του ξερού βάρους της άμμου, όταν πρόκειται για άοπλα σκυροδέματα χωρίς ει-
δικές απαιτήσεις (στεγανό σκυρόδεμα, ανθεκτικό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα δαπέδων 
κ.τ.λ.). 

4.3.2.7 Ως παιπάλη ορίζεται το μέρος του αδρανούς που περνάει από το Αμερικανικό πρότυπο κό-
σκινο Νο 200 (75 μm) και προσδιορίζεται σύμφωνα με τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-305. 

Η παιπάλη της άμμου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 16% του ξερού βάρους της και η παιπά-
λη των πιο χονδρόκοκκων κλασμάτων (ρυζάκι, γαρμπίλι, σκύρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 1% του ξερού βάρους τους. 

Για άοπλα σκυροδέματα χωρίς ειδικές απαιτήσεις επιτρέπεται παιπάλη στην άμμο μέχρι 
20% του ξερού βάρους της. 

4.3.2.8 Αν χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές άμμοι, οι απαιτήσεις των παραγράφων 8.4.3.2.6 και 
8.4.3.2.7 ισχύουν για το μίγμα των άμμων. 

8.4.3.2.9 Δεν ορίζεται επιτρεπόμενο ανώτερο όριο για το ποσοστό της άμμου που περνάει 

από το κόσκινο Νο 100 (150 μm). Το  Διάγραμμα  του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 408 δεν 
υιοθετείται από την παρούσα Προδιαγραφή. 

8.4.3.2.10 Αν χρησιμοποιείται αδρανές μέγιστου κόκκου 31,5 mm στα Γερμανικά κόσκινα 

ή 1 στα Αμερικανικά  κόσκινα,  η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών 

πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του Διαγράμματος  του Κανονισμού αυτού και των Πι-

νάκων 4.3.2.10α και 4.3.2.10β που αντικαθιστούν το Διάγραμμα    και τους Πίνακες 2γ και 
2β αντίστοιχα του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 408. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.10α 

ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΥ  
ΚΟΚΚΟΥ 31,5 mm, ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ DIN 4188 ΚΑΙ DIN 4187 

 

Κόσκινα Διερχόμενα % 

Ονομασία Ανοιγμα Υποζώνη Δ Υποζώνη Ε Υποζώνη Z 

0,25 
 1 
 2 
 4 
 8 
16 

31,5 

250 mm 
1 mm 
2 mm 
4 mm 
8 mm 

16 mm 
31,5 mm 

 2 - 13 
10 - 30 
18 - 40 
30 - 52 
45 - 68 
70 - 87 

100 

13 - 17 
30 - 44 
40 - 55 
52 - 67 
68 - 80 
87 - 93 

100 

17 - 23 
44 - 58 
55 - 67 
67 - 76 
80 - 86 
93 - 96 

100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.10β  

ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ  
ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΚΟΚΚΟΥ 1", ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ ASTM Ε 11 

 

Κόσκινα Διερχόμενα % 

Ονομασία Άνοιγμα Υποζώνη   Δ Υποζώνη Ε Υποζώνη Z 

0,25* 
 Νο 50 
 Νο 30 
 Νο 16 
Νο 8 
Νο 4 
3/8'' 
1/2'' 
1'' 

1 1/2''  

 250 μm 
 300 μm 
 600 μm 
1,18 mm 
2,36 mm 
4,75 mm 
9,5 mm 

12,5 mm 
25,0 mm 
37,5 mm  

 2 - 13 
3 - 14 
6 - 23 

12 - 32 
21 - 43 
33 - 56 
51 - 73 
61 - 80 

95 - 100 
100 

13 - 17 
14 - 20 
23 - 34 
32 - 47 
43 - 58 
56 - 70 
73 - 84 
80 - 89 

100 
100 

17 - 23 
20 - 27 
34 - 44 
47 - 60 
58 - 69 
70 - 78 
84 - 89 
89 - 93 

100 
100 

 
* Το κόσκινο αυτό ανήκει στη σειρά των Γερμανικών κοσκίνων. 

4.3.2.11 Αν χρησιμοποιείται αδρανές μέγιστου κόκκου 63 mm στα Γερμανικά κόσκινα ή  1 1/2'' στα 
Αμερικανικά κόσκινα, η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών πρέπει να 

βρίσκεται  μέσα  στα  όρια  του Διαγράμματος    του  Κανονισμού αυτού και των Πινάκων 
4.3.2.11α και 4.3.2.11β. 

4.3.2.12 Αν χρησιμοποιείται αδρανές μέγιστου κόκκου 16 mm στα Γερμανικά κόσκινα ή 1/2'' στα Α-
μερικανικά κόσκινα, η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών πρέπει να βρί-

σκεται μέσα στα όρια του  Διαγράμματος    του Κανονισμού αυτού και  των  Πινάκων 
4.3.2.12α και 4.3.2.12β. Στην περίπτωση αυτή το αδρανές μπορεί  να προσκομίζεται χωρι-
σμένο σε δύο κλάσματα (άμμο και γαρμπίλι). 

4.3.2.13 Αν χρησιμοποιείται αδρανές μέγιστου κόκκου 8 mm στα Γερμανικά κόσκινα ή 3/8" στα Αμερι-
κανικά κόσκινα, η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται 

μέσα στα  όρια του  Διαγράμματος  V του  Κανονισμού  αυτού  και των Πινάκων 4.3.2.13α 
και 4.3.2.13β. Στη περίπτωση αυτή το αδρανές προσκομίζεται χωρισμένο σε δύο κλάσματα 
(άμμο και γαρμπίλι).  

4.3.2.14 Η καμπύλη της κοκκομετρικής διαβαθμίσεως του μίγματος των αδρανών που προορίζεται 

για οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη Δ των Διαγραμμάτων  , ,  

  ή  V ανάλογα με το μέγιστο κόκκο του χρησιμοποιούμενου αδρανούς.  Για σκυρόδεμα 
κατηγορίας C30/37 (ή Β35)  ή μικρότερης, η Υπηρεσία μπορεί να προδιαγράψει ως περιοχή 

του μίγματος την υποζώνη Ε των Διαγραμμάτων  , ,  και  V.   Η υποζώνη Ζ του Δια-

γράμματος  αφορά μόνο το άοπλο σκυρόδεμα.  Ειδικά για το αντλήσιμο σκυρόδεμα ισχύει 
η παράγραφος .12.10.  

4.3.2.15 Ο έλεγχος του ποσοστού εύθρυπτων κόκκων της παραγράφου .4.2.1 του Σχεδίου Προτύ-
που ΕΛΟΤ  408 θα γίνεται σύμφωνα με τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-306. 

4.3.2.16 Οι έλεγχοι αντοχής μητρικού πετρώματος, οργανικών προσμίξεων και ισοδυνάμου άμμου 
μπορούν να παραλείπονται όταν το λατομείο διαθέτει πιστοποιητικά ελέγχου από Εργαστή-
ρια του ΥΠΕΧΩΔΕ, ή από Εργαστήρια των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή από 
αναγνωρισμένα Εργαστήρια (παράγραφος 15.8) και από τα οποία πιστοποιητικά προκύπτει 
ότι τα προϊόντα του ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Η 
αποδοχή ή μη της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του 
λατομείου εναπόκειται στην Υπηρεσία. 

4.3.2.17 Αδρανή με αντοχή μητρικού πετρώματος μεταξύ 45 MPa και 65 MPa μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για σκυρόδεμα όταν ικανοποιούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις αδρανών αυτής της 
προδιαγραφής και εφόσον από τη Μελέτη Συνθέσεως αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται η απα ι-
τούμενη αντοχή του σκυροδέματος για το οποίο προορίζονται.  
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4.3.2.18 Αδρανή με αντοχή μητρικού πετρώματος μικρότερη από 45 MPa μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για επιχρισμένο οικοδομικό σκυρόδεμα όταν ικανοποιούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις 
αδρανών αυτής της προδιαγραφής και εφόσον από τη Μελέτη Συνθέσεως αποδειχθεί ότι 
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αντοχή του σκυροδέματος για το οποίο προορίζονται. 

4.3.2.19 Η σχεδίαση της κοκκομετρικής καμπύλης των αδρανών θα γίνεται σε Διαγράμματα παρό-

μοια προς τα ,   , ,  V, ανάλογα με το μέγιστο κόκκο του μίγματος των αδρανών.  

4.3.2.20 Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδ ι-
αγραφή, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-408 (όπως αναφέρεται στην παραπάνω παρά-
γραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιμοποιούνται 
επισήμως από τις χώρες μέλη της ΕΟΚ (πχ σειρά κόσκινων ISO κλπ). Ο αριθμός των νέων 
χρησιμοποιουμένων κόσκινων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να περιγράφονται με ανάλο-
γη ακρίβεια (προς τις τρεις σειρές των αποδεκτών από αυτήν την προδιαγραφή κόσκινων) 
οι καμπύλες κοκκομετρικής ανάλυσης των ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV . Στην περίπτω-
ση αυτή οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11α και β, 4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α 
και β θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των 
νέων κόσκινων σε συνδυασμό με τις καμπύλες των ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Για τα 
κόσκινα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος συμβολισμός, ώστε να αποφεύγε-
ται σύγχυση σχετικά με τους συμβολισμούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 
4.3.2.1. 

4.3.3 Φυσικά αδρανή 

Τα φυσικά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 408 

"Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα" πλην του ελέγχου αντοχής μητρικού πε-
τρώματος   με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:  

4.3.3.1 Η παιπάλη της φυσικής άμμου δεν πρέπει να  υπερβαίνει το 5% του ξερού βάρους της άμ-
μου. 

4.3.3.2 Φυσικά αδρανή από θάλασσα που δεν έχουν πλυθεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
παρασκευή οπλισμένου σκυροδέματος, αν η περιεκτικότητά τους σε χλωριούχα άλατα, εκ-
φρασμένη σε ισοδύναμο ποσοστό άνυδρου   χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2), δεν υπερβαί-
νει το 1% του βάρους του τσιμέντου. Σε προεντεταμένο σκυρόδεμα απαγορεύεται η χρησι-
μοποίηση φυσικών αδρανών από θάλασσα που δεν έχουν πλυθεί.  

4.3.3.3 Αν χρησιμοποιείται μίγμα θραυστής και φυσικής άμμου, η απαίτηση της παραγράφου 
4.3.3.1 εξακολουθεί να ισχύει για τη φυσική άμμο. 

4.3.3.4 Αν χρησιμοποιείται μίγμα θραυστής και φυσικής άμμου η απαίτηση της παραγράφου 4.3.3.2 
ισχύει για το μίγμα των άμμων. 

4.3.4 Αποθήκευση, δειγματοληψία και έλεγχοι των αδρανών 

4.3.4.1 Η αποθήκευση των αδρανών πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε:  

α)  να μη διαχωρίζονται οι κόκκοι των αδρανών, όπως π.χ. συμβαίνει όταν ένα χονδρόκοκ-
κο αδρανές αδειάζεται από μεγάλο ύψος ή όταν αναμοχλεύεται.  

β) να αποφεύγεται η ανάμιξη διαφορετικών αδρανών, όπως π.χ. συμβαίνει όταν δύο σω-
ροί εφάπτονται χωρίς ενδιάμεσο χώρισμα. 

γ) να αποφεύγεται η ρύπανσή τους από επιβλαβείς προσμίξεις (χώμα,  λύματα κ.λπ.).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.11α 

ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΥ  
ΚΟΚΚΟΥ 63 mm, ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ DIN 4188 ΚΑΙ DIN 4187 

 

Κόσκινα Διερχόμενα % 

Ονομασία 'Ανοιγμα Υποζώνη   Δ Υποζώνη Ε 

 0,25 
  1 
  2 
  4 
  8 

  16 
 31,5 
  63 

    250μm 
         1 mm 
         2 mm 
        4 mm 
        8 mm 
      16 mm 
   31,5 mm 
     63 mm 

2 - 11 
6 - 26 

11 - 34 
19 - 42 
30 - 56 
46 - 71 
72 - 90 

100 

11 - 16 
26 - 39 
34 - 49 
42 - 59 
56 - 71 
71 - 84 
90 - 96 

100 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.11β 

ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΥ  
ΚΟΚΚΟΥ 1 1/2", ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΑSΤΜ  Ε 11 

 

Κόσκινα Διερχόμενα % 

Ονομασία 'Ανοιγμα Υποζώνη   Δ Υποζώνη Ε 

0,25* 
 Νο 50 
 Νο 30 
 Νο 16 
Νο 8 
Νο 4 
3/8'' 
1/2'' 
3/4'' 
1'' 

1 1/2''  
2'' 

   250μm 
   300 μm 
   600 μm 
  1,18 mm 
  2,36 mm 
  4,75 mm 
    9,5 mm 
 12,5 mm 
19,0 mm 
25,0 mm 
37,5 mm 
50,0 mm  

2 - 11 
3 -  13 
4 -  20 
7 -  29 
12 - 36 
21 - 45 
34 - 60 
41 - 66 
51 - 75 
60 - 84 

  95 -100 
100 

11- 16 
13 - 19 
20 - 30 
29 - 42 
36 - 51 
45 -  62 
60 - 74 
66 - 80 
 75 - 87 
84 -  93 

100 
100 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.12α 

ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΥ  
ΚΟΚΚΟΥ 16 mm, ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ DIN 4188 ΚΑΙ DIN 4187 

 

Κόσκινα Διερχόμενα % 

Ονομασία Ανοιγμα Υποζώνη   Δ Υποζώνη Ε 

 0,25 
  1 
  2 
  4 
  8 
16 

250 μm 
    1 mm 
    2 mm 
    4 mm 
    8 mm 
  16 mm  

  2 - 13 
12 - 32 
21 - 42 
36 - 63 
60 - 85 

100 

13 - 18 
32 - 49 
42 - 62 
 63 - 80 
  85 - 94 

100 

 

Το κόσκινο αυτό ανήκει στη Γερμανική σειρά κοσκίνων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  4.3.2.12β 

ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΥ  
ΚΟΚΚΟΥ 1/2", ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ ASTM   Ε 11 

 

Κόσκινα Διερχόμενα % 

Ονομασία Ανοιγμα Υποζώνη   Δ Υποζώνη Ε 

0,25* 
 Νο 50 
 Νο 30 
 Νο 16 
Νο 8 
Νο 4 
3/8'' 
1/2'' 
3/4'' 

    250μm 
   300 μm 
   600 μm 
  1,18 mm 
  2,36 mm 
  4,75 mm 
 9,5  mm 
12,5 mm 
19,0 mm 

 2 - 13 
 3 - 14 
  8 - 23 
14 - 34 
24 - 47 
42 - 68 
70 - 91 

   95 - 100 
 100 

13 - 18 
14 - 22 
23 - 37 
34 - 52 
47 - 66 
68 - 84 
91 - 97 

100 
100 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.13α 

ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΥ  
ΚΟΚΚΟΥ 8 mm, ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ DIN 4188 ΚΑΙ DIN 4187 

 

Κόσκινα Διερχόμενα % 

Ονομασία 'Ανοιγμα Υποζώνη   Δ Υποζώνη Ε 

 0,25 
1 
2 
4 
8 

250 μm 
   1 mm 
   2 mm 
   4 mm 
   8 mm  

   5 - 11 
 21 -42 
36 - 57 
61- 74 

 95-100 

 11 - 21 
42- 57 
57 -71 
74 - 85 

100 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.13β 

ΟΡΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΥ  
ΚΟΚΚΟΥ 3/8", ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ ASTM   Ε 11 

 

Κόσκινα Διερχόμενα % 

Ονομασία 'Ανοιγμα Υποζώνη   Δ Υποζώνη Ε 

0,25* 
 Νο 50 
 Νο 30 
 Νο 16 
Νο 8 
Νο 4 
3/8'' 

250 μm 
 300 μm 
 600 μm 
1,18 mm 
2,36 mm 
4,75 mm 
9,5 mm 

   5 -  11 
   7 -  15 
 15  - 30 
25 - 45 
42  - 61 
69 - 80 

 100 

11-  21 
15 - 26 
30 - 43 
45 - 60 
61 - 74 
80 - 88 

100 

 

 Το κόσκινο αυτό ανήκει στη Γερμανική σειρά κοσκίνων 

4.3.4.2 Η δειγματοληψία των αδρανών στο εργοτάξιο θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
ΣΚ-319 και η μείωση του δείγματος στην επιθυμητή ποσότητα για δοκιμές σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη  ΣΚ-324. 

4.3.4.3 Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα ελέγχου του δείγματος των αδρανών δεν συμφω-
νούν με τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού, γίνονται δύο ακόμη δειγματοληψίες και υπο-
λογίζονται οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων ελέγχου των τριών (3) δειγματοληψιών (αν 
πρόκειται για έλεγχο κοκκομετρικών διαβαθμίσεων υπολογίζονται οι μέσοι όροι των διερχο-
μένων από κάθε κόσκινο). Αν και αυτοί οι μέσοι όροι δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις της 
παρούσας προδιαγραφής, ο σωρός των αδρανών από τον οποίο έγινε η δειγματοληψία α-
πορρίπτεται. 



 

 

 Τ.Σ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ Σελίδα 59 από 108 

 
Διάγραμμα Ι : Όρια κοκκομετρικής διαβαθμίσεως μίγματος αδρανών μέγιστου κόκκου 31,5 ή 1"  

 

 
Διάγραμμα ΙI : Όρια κοκκομετρικής διαβαθμίσεως μίγματος αδρανών μέγιστου κόκκου  63 ή 1 1/2"  
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Διάγραμμα ΙΙΙ :  Όρια κοκκομετρικής διαβαθμίσεως μίγματος αδρανών μέγιστου κόκκου 16 ή 1/2"  

 
Διάγραμμα ΙV : Όρια κοκκομετρικής διαβαθμίσεως μίγματος αδρανών μέγιστου κόκκου  8 ή 
3/8" 
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Στην περίπτωση που η ασυμφωνία περιορίζεται μόνο στην ομοιομορφία  της     διαβαθμί-
σεως των κλασμάτων η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μην απορρίψει το σωρό αλλά  : 

α)  να επαναλάβει τη Μελέτη Συνθέσεως  

β) να κάνει λογιστική διόρθωση των αναλογιών της Μελέτης Συνθέσεως αν δεν υπάρχει 
διαθέσιμος χρόνος για την επανάληψη της Μελέτης Συνθέσεως και οι αποκλίσεις στη 
διαβάθμιση των αδρανών περιορίζονται στις 10 εκατοστιαίες μονάδες για τα κόσκινα τα 
μεγαλύτερα των 4 ή Νο 4, τις 8 εκατοστιαίες μονάδες για τα κόσκινα της άμμου (εκτός 
του κοσκίνου 0,25), και τις 5 εκατοστιαίες μονάδες   για το κόσκινο 0,25. 

4.3.4.4 Οι απαιτούμενες ελάχιστες ποσότητες δειγμάτων αδρανών υλικών για τους συνήθεις εργα-
στηριακούς ελέγχους αναφέρονται στον Πίνακα 4.3.4.4.  

4.3.4.5 Ο έλεγχος της κοκκομετρικής διαβαθμίσεως των αδρανών υλικών των εργοταξιακών σκυ-
ροδεμάτων πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά την κατανάλωση περίπου 80 m

3 
σκύρων,40 

m
3 

γαρμπιλιού και 80 m
3 

άμμου, εκτός αν κατά τη διάστρωση μιας ημέρας καταναλίσκονται 
μεγαλύτερες ποσότητες αδρανών, οπότε ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται στην αρχή 
κάθε διαστρώσεως. Επίσης πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που η κάθιση του σκυ-
ροδέματος παρουσιάζει ουσιώδη μεταβολή χωρίς να έχουν μεταβληθεί οι αναλογίες των υ-
λικών. 
Σε κάθε περίπτωση όμως θα γίνεται το ακόλουθο ελάχιστο πλήθος ελέγχων καταλληλότη-
τας των χρησιμοποιουμένων αδρανών: 

-  Έλεγχος πλαστικότητας και  ισοδυνάμου άμμου: Μία (1) δοκιμή ανά 300m³  έτοιμης κατα-
σκευής σκυροδέματος 

- Έλεγχος υγείας των πετρωμάτων : τρεις (3) δοκιμές ανά πηγή αδρανών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4.4 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ 
 

 Ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα αδρανών σε 
Kg 

Δοκιμή 
Άμμος Γαρμπίλι 

Σκύρα ή  
χαλίκια 

-  Κοκκομετρική ανάλυση 
-  Φαινόμενο βάρος 
-  Ισοδύναμο άμμου 

 
20 

 
30 

 
40 

Αντοχή σε τριβή και κρούση  
κατά Los Angeles 

 

- 
 

30 
 

40 

Αντοχή σε αποσάθρωση (υγεία) 10 20 30 

 
Ο έλεγχος των άλλων χαρακτηριστικών των αδρανών θα επαναλαμβάνεται όταν φαίνεται 
μακροσκοπικά ότι τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν μεταβληθεί ή όταν αλλάζει η πηγή προμή-
θειας των αδρανών. 

4.3.4.6 Αν υπάρχουν σωροί με όγκους μικρότερους από εκείνους που προβλέπονται στην παρά-
γραφο 8.4.3.4.5, που έχουν σχηματιστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες, τότε καθένας από 
τους σωρούς αυτούς πρέπει να εξετάζεται χωριστά. 

4.3.4.7 Αδρανή τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο του εργο-
ταξίου. 

4.3.4.8 Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προμηθεύεται τα αδρανή έτοιμα από επιχείρηση 
λατομείου, τότε μεταξύ του Αναδόχου και του λατομείου παραγωγής θα συμφωνείται η διαβάθ-
μιση των αδρανών που θα παραδοθούν με ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες 
μονάδες για τα κόσκινα τα μεγαλύτερα των 4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες μονάδες για τα κόσκι-
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να της άμμου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες μονάδες, με την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 8.4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97. 

Η συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου και του λατομείου παραγωγής θα τίθεται υπόψη της Υπηρε-
σίας χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του γιατί αυτός εί-
ναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία 

4.3.4.9 Κάθε φορτίο αδρανών λατομείου πρέπει να συνοδεύεται με ενυπόγραφο, από τον παραγω-
γό ή από εκπρόσωπό του, Δελτίο κοκκομετρικής διαβαθμίσεως των αδρανών.  

.4.3.4.10 Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατομείο) ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί 
στο λατομείο τα αποτελέσματα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύει στον Ανάδοχο να προμηθεύεται αδρανή από το συ-
γκεκριμένο λατομείο 

4.3.4.11 Αν κατά τον έλεγχο του φορτίου αδρανούς που θα διενεργήσει ο αγοραστής διαπιστωθεί ότι 
η διαβάθμιση του υλικού δεν είναι εκείνη που βεβαιώνεται στο Δελτίο του λατομείου, τότε, 
εφόσον ο αγοραστής δεν  θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το φορτίο, το λατομείο είναι υπο-
χρεωμένο να το απομακρύνει. 

4.3.4.12 Το λατομείο είναι υποχρεωμένο να έχει στη διάθεση των αρμοδίων για τον έλεγχο οργάνων 
της Πολιτείας, καθώς και στη διάθεση των αγοραστών, τα αποτελέσματα ελέγχων των α-
δρανών που παράγει. 

4.3.4.13 Ο έλεγχος των αδρανών ενός έργου γίνεται πάντοτε με τη σειρά κοσκίνων που χρησιμοποι-
ήθηκε στη Μελέτη Συνθέσεως. 

4.4. Νερό 

4.4.1 Το νερό αναμίξεως και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προ-
τύπου ΕΛΟΤ 345. 

4.4.2 Θαλασσινό νερό δεν θα χρησιμοποιείται για παρασκευή οπλισμένου σκυροδέματος, εκτός 
αν αυτό καθίσταται αναπόφευκτο από την έλλειψη κατάλληλου νερού και επιτρέπεται από 
τη φύση του έργου. Η χρήση του θαλασσινού νερού θα πρέπει να προβλέπεται στη Σύμβα-
ση του έργου η οποία απαραίτητα θα περιγράφει τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα που θα 
πρέπει να ληφθούν σε τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. χρήση ειδικών χαλύβων, είδος τσιμέντου, 
αύξηση της επικάλυψης κ.λπ.). Η σύμφωνα με τα παραπάνω χρήση του θαλασσινού νερού 
θα εγκρίνεται από την αρμόδια ελέγχουσα Δημόσια Αρχή. 

4.4.3 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θαλασσινού νερού για την παρασκευή προεντεταμένου 
σκυροδέματος. 

4.4.4  Θαλασσινό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή φέροντος άοπλου σκυροδέ-
ματος μόνον εφόσον η απαιτούμενη αντοχή αυξηθεί κατά 15%.  

4.4.5 Για τον υπολογισμό του νερού ανάμιξης (και του τυχόν πάγου) θα λαμβάνεται υπόψη η επ ι-
φανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που θα αφαιρείται 
από την καθοριζόμενη ποσότητα του νερού ανάμιξης που έχει προσδιορισθεί από τη μελέτη 
σύνθεσης. 

4.4.6 Η ποσότητα νερού ανάμιξης που θα προστίθεται στο μίγμα πρέπει να μετράται με ειδ ική 
αυτόματη συσκευή μέτρησης προσαρμοσμένη στον αναμικτήρα του σκυροδέματος. 

4.5 Πρόσθετα σκυροδέματος 

4.5.1 Το πρόσθετο που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο πρέπει να είναι το πρόσθετο που χρησιμο-
ποιήθηκε και ελέγχθηκε στη Μελέτη Συνθέσεως σκυροδέματος. Ο κύριος του έργου ή ο Ε-
πιβλέπων Μηχανικός (για τα ιδιωτικά έργα) ή η αρμόδια Υπηρεσία (για τα Δημόσια Έργα), 
έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν αιτιολογημένα τη χρήση ενός προσθέτου. Η ευθύνη πά-
ντως για τη χρήση των προσθέτων  παραμένει σε κάθε περίπτωση στον Ανάδοχο του έργου 
ή στο εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος. 
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4.5.2 Ο προμηθευτής του προσθέτου πρέπει να εφοδιάσει τον κύριο του έργου ή την αρμόδια 
Υπηρεσία επιβλέψεως του έργου με τα πιστοποιητικά ελέγχου του  προσθέτου για τον τύπο 
τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες :  

- λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως 

- τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μεγαλύτερης δόσε-
ως 

- χημική ονοματολογία των κυρίως ενεργών συστατικών του προσθέτου 

- την περιεκτικότητα του προσθέτου σε χλώριο εκφρασμένη σε άνυδρο CaCl2  ως ποσοστό 
του βάρους του προσθέτου 

- αν το πρόσθετο δημιουργεί φυσαλίδες αέρα 

- τον επιτρεπόμενο χρόνο αποθηκεύσεως και οδηγίες για τις απαιτούμενες συνθήκες αποθη-
κεύσεως. 

- δήλωση συμβατότητας των προσθέτων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συγχρόνως 
δύο ή περισσότερα πρόσθετα. 

4.5.3 Η δαπάνη για τον έλεγχο των προσθέτων θα καταβάλλεται από τον προμηθευτή τους ή τον 
κατασκευαστή του έργου. 

4.5.4 Η Μελέτη Συνθέσεως του σκυροδέματος πρέπει να έχει γίνει με πρόσμιξη του προσθέτου ή 
των προσθέτων, αν αυτά είναι περισσότερα. 

4.5.5 Απαγορεύεται η χρήση προσθέτων που δημιουργούν ιόντα  χλωρίου για σκυρόδεμα οπλι-
σμένο ή προεντεταμένο  ή σε περίπτωση που στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθούν εξαρτήμα-
τα από αλουμίνιο. 

4.5.6 Τα αερακτικά πρόσθετα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής 
ΣΚ-307. 

4.5.7 Τα επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά, ή άλλα πρόσθετα πρέπει να συμφωνούν 
με τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-308 για τον αντίστοιχο τύπο. 

4.5.8 Τα υπερρευστοποιητικά πρόσθετα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Ειδικής 
Προδιαγραφής ΣΚ-316. 

4.5.9 Το πρόσθετο ή τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι του ίδιου εργοστα-
σίου, θα έχουν  την ίδια εμπορική ονομασία με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη Μελέτη 
Συνθέσεως και θα προστίθενται στην αναλογία που προβλέπεται σε αυτήν,  με ευθύνη του 
Αναδόχου του έργου ή του εργοστασίου παραγωγής. Μεταβολή αυτής της αναλογίας μπο-
ρεί να γίνει με έγκριση του Επιβλέποντα ή της Υπηρεσίας. Η ποσότητα υπερρευστοποιητ ι-
κού που πιθανώς θα απαιτηθεί επιτόπου στο έργο για τη βελτίωση της εργασιμότητας, εκτ ι-
μάται με ευθύνη του εργοστασίου παραγωγής σκυροδέματος. 

4.5.10 Τα πρόσθετα και οι χημικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέματος πρέπει να διατη-
ρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, 
τις ακραίες θερμοκρασίες και την αλλοίωση (Tampering). Για την αποθήκευση πρέπει να 
τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. 

5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

5.1 Γενικά 

Το σκυρόδεμα πρέπει να έχει μελετηθεί και να παρασκευάζεται έτσι, ώστε: 

- να έχει ομοιογένεια 

- να έχει την εργασιμότητα εκείνη που θα επιτρέψει να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί ικανο-
ποιητικά με τα διαθέσιμα μέσα και 

- να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες, οι οποίες προ-
διαγράφονται για το έργο. 
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5.2 Μελέτη Συνθέσεως 

5.2.1 Υποχρεώσεις 

5.2.1.1 Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος θα καθορίζονται από εργα-
στηριακή Μελέτη Συνθέσεως. Η Μελέτη Συνθέσεως είναι υποχρεωτική για κάθε ποιότητα 
σκυροδέματος, όπως επίσης και για οποιοδήποτε σκυρόδεμα ειδικών απαιτήσεων (στεγανό 
σκυρόδεμα, ανθεκτικό σκυρόδεμα κ.τ.λ.). Δεν είναι υποχρεωτική για σκυρόδεμα υποστρώ-
σεων, ισοπεδωτικών στρώσεων και άλλων βοηθητικών κατασκευών, που δεν μετέχουν ου-
σιαστικά στη λειτουργία του έργου. 

5.2.1.2 Στα έργα όπου το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επιτόπου  ο κατασκευαστής είναι υποχρεω-
μένος να φροντίσει για την έγκαιρη διενέργεια της Μελέτης Συνθέσεως. Την ευθύνη της α-
ντιπροσωπευτικότητας των υλικών και της εφαρμογής της Μελέτης Συνθέσεως στο εργοτά-
ξιο έχει ο Επιβλέπων Μηχανικός. Αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η δαπάνη της Μελέ-
της Συνθέσεως βαρύνει τον ιδιοκτήτη του έργου. 

5.2.1.3  Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την κατακύρωση του δημοπρατούμενου έργου σ΄ αυτόν, να 
συντάξει τις απαιτούμενες (σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δημο-
πράτησης) μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων βάσει των τύπων αδρανών, τσιμέντου, νερού 
κλπ, που θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις συνθήκες του έργου και τους όρους δημοπρά-
τησης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. 

Οι αναλογίες σύνθεσης που καθορίστηκαν όπως παραπάνω, μετά την έγκρισή τους από 
την Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα εφαρμοστούν στο υπόψη έργο. 

5.2.1.4 Οι Μελέτες Συνθέσεως σκυροδέματος γίνονται από τα Εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα Ερ-

γαστήρια των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τα Αναγνωρισμένα Εργαστήρια.  
Ως Αναγνωρισμένα Εργαστήρια θεωρούνται τα Διαπιστευμένα Εργαστήρια (Νόμος 2231/94) 
καθώς και τα Εργαστήρια που εποπτεύονται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..  

5.2.1.5 Η Μελέτη Συνθέσεως κάθε ποιότητας σκυροδέματος πρέπει να γίνεται στην αρχή του έργου 
και πρέπει να επαναλαμβάνεται: 

α) όταν αλλάζει η πηγή λήψεως των αδρανών. 

β) όταν τα αδρανή παρουσιάζουν διαφορετική διαβάθμιση από εκείνη που είχαν στη Μελέ-
τη Συνθέσεως, με αποκλίσεις που υπερβαίνουν τις 10 εκατοστιαίες μονάδες για τα κό-
σκινα τα μεγαλύτερα των • 4 ή Νο 4, τις 8 εκατοστιαίες μονάδες για τα κόσκινα της άμ-
μου (εκτός του κοσκίνου •  0,25) και τις 5 εκατοστιαίες μονάδες για το κόσκινο •  0,25. 

γ) όταν αλλάζουν τα πρόσθετα ή ο τύπος του τσιμέντου ή η κατηγορία αντοχής του τσιμέ-
ντου 

δ) όταν το μίγμα παρουσιάζει τάσεις απομίξεως ή η κάθισή του δεν είναι δυνατό να ικανο-
ποιήσει τις απαιτήσεις της παραγράφου 8.6, μολονότι τηρούνται οι αναλογίες της Μελέ-
της Συνθέσεως. 

5.2.2 Απαιτούμενη αντοχή 

5.2.2.1 Αν υπάρχουν στοιχεία τυπικής αποκλίσεως s, που έχουν προκύψει από 60 τουλάχιστον 
διαδοχικά δοκίμια διαφορετικών αναμιγμάτων, που έγιναν με τα ίδια  υλικά, τις ίδιες εγκατα-
στάσεις παραγωγής και για σκυρόδεμα του οποίου η χαρακτηριστική αντοχή δεν διαφέρει 
περισσότερο από 7 ΜΡa από εκείνη του υπόψη έργου, τότε η απαιτούμενη αντοχή  

πρέπει να έχει τουλάχιστον την τιμή που υπολογίζεται από τη Σχέση :  
    fα = fck + 2,01 s  (1) 

όταν πρόκειται για σκυρόδεμα μεγάλων έργων (παράγραφος 13.5) και από τη Σχέση: 
   fα = fck + 2,14 s  (2) 

όταν πρόκειται για σκυρόδεμα μικρών έργων (παράγραφος 13.4). 
Η απαιτούμενη αντοχή fα του εργοστασιακού σκυροδέματος πρέπει να καθορίζεται από τα 
ίδια τα εργοστάσια, και να είναι τουλάχιστον ίση με (παράγραφος 12.1.1.5)  
   fα = fck + 1,64 s  (3) 
Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως που προαναφέρθηκε έχει προκύψει - με τις προηγούμε-
νες προϋποθέσεις για τη χαρακτηριστική αντοχή - από λιγότερα των 60 δοκίμια, όχι όμως 
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και λιγότερα των 15, τότε η τιμή αυτή, πριν εισαχθεί στις Σχέσεις (1) , (2) και (3) πρέπει να 
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα 5.2.2.1. 
Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως (μετά τον πολλαπλασιασμό της με τον αντίστοιχο συντε-
λεστή του Πίνακα 5.2.2.1) είναι μικρότερη από 3 ΜΡa , τότε στις Σχέσεις (1), (2) και (3) 
πρέπει να εισάγεται τιμή s = 3 Μρa. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5.2.2.1 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΣ 
 

Αριθμός δοκιμίων 
Συντελεστής 

πολλαπλασιασμού 
15 
20 
30 
40 
50 

60 ή περισσότερα 

1,27 
1,18 
1,09 
1,05 
1,02 
1,00 

5.2.2.2 Αν δεν υπάρχουν στοιχεία τυπικής αποκλίσεως ή υπάρχουν, αλλά από λιγότερα των 15 
δοκίμια ή ακόμα αν η χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος δεν ικανοποιεί την απαίτη-
ση της παραγράφου 5.2.2.1, τότε ο υπολογισμός της απαιτούμενης αντοχής από τις Σχέσεις  
(1), (2)  και (3) πρέπει να γίνεται με την  παραδοχή τυπικής αποκλίσεως s = 5 ΜΡa αν θα 
χρησιμοποιηθούν θραυστά αδρανή και s = 6 ΜΡa αν θα χρησιμοποιηθούν φυσικά αδρανή. 

5.2.3 Στοιχεία Μελέτης Συνθέσεως 

5.2.3.1 Η μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, με τα 
αδρανή, το τσιμέντο, τα πρόσθετα και πιθανώς το νερό, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, 
η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο. Τα υλικά αυτά πρέπει να τα προσκομίζει στο Εργα-
στήριο εκείνος που ζητά τη Μελέτη Συνθέσεως. Οι αναλογίες των υλικών που θα δίνονται 
στη Μελέτη Συνθέσεως πρέπει να εξασφαλίζουν στο μίγμα τα ακόλουθα: 

- την εργασιμότητα που προδιαγράφει ο Μελετητής ή οι όροι δημοπράτησης ή η Υπηρεσία.  Η 
εργασιμότητα του σκυροδέματος θα εκφράζεται σε εκατοστά κάθισης, σύμφωνα με τη Μέ-
θοδο Ελέγχου ΣΚ-309. 

- Αν δεν προδιαγράφεται εργασιμότητα, η Μελέτη Συνθέσεως θα γίνεται για σκυρόδεμα με 
κάθιση 10-12 cm όταν τα αδρανή είναι θραυστά και 6-10 cm όταν όλα τα αδρανή, ή μερικά 
από αυτά, είναι φυσικά. 

- Εκτός από την κάθιση μπορεί να προδιαγράφεται και εξάπλωση όπως αυτή περιγράφεται 
στη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-318. 

- Και σ' αυτήν όμως την περίπτωση θα ισχύουν για την κάθιση όσα αναφέρονται στις παρα-
γράφους 5.2.4 και 8.5 έως και 8.7 της παρούσας προδιαγραφής.  Σε ύφυγρα μίγματα μπορεί 
να προδιαγράφεται και χρόνος Vebe, σύμφωνα με τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-310. 

- τις πρόσθετες πιθανώς ιδιότητες που θα προδιαγράφει ο Μελετητής ή ο Επιβλέπων (αντλη-
σιμότητα, στεγανότητα, ανθεκτικότητα κτλ.), όσο αυτές είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν 
με τα υλικά που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. 

- μέση αντοχή fm ίση τουλάχιστον με την απαιτούμενη  fα. 

- άλλες αντοχές ή άλλα στοιχεία που ζητάει ο ενδιαφερόμενος (αντοχή σε κάμψη, αντοχή σε 
διάρρηξη κ.τ.λ.). 

5.2.3.2 Εάν οι ιδιότητες του σκυροδέματος που αναφέρονται στην παρ. 5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν με τα υλικά που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι 
απόλυτα υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση 
των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία με το εργαστήριο, τις απαιτούμενες ιδιότητες, 
η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο. 
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5.2.3.3 Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 στη Μελέτη σύνθεσης θα δί-
νεται και η καμπύλη του λόγου νερό/τσιμέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστημα τουλάχ ι-

στον 3 ΜΡα (30χγρ/εκ2) εκατέρωθεν της απαιτούμενης αντοχής fm» 

5.2.3.4 Η ποσότητα του νερού που θα δίνεται στις αναλογίες υλικών της Μελέτης Συνθέσεως θα 
αναφέρεται σε ξερά αδρανή υλικά. Σε ξερά επίσης αδρανή υλικά αναφέρονται οι οριακές τ ι-
μές λόγου Ν/Τ που δίνονται σε άλλες παραγράφους του Κανονισμού αυτού.  

5.2.3.5 Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης με τα οποία έγινε η Μελέτη  σύνθεσης 
είναι ο Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής 
απόκλισης που θα πρέπει να τηρηθεί κατά τη μελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έρ-
γου. 

5.2.4 Κάθιση 

5.2.4.1 Η κάθιση για την οποία και θα συντάσσεται η Μελέτη Συνθέσεως πρέπει να καθορίζεται από 
το Μελετητή ή τους όρους δημοπράτησης ή την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου, 
σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. 

5.2.4.2 Το σκυρόδεμα που συμπυκνώνεται με συνήθη δονητικά μέσα στο εργοτάξιο για τη μόρφω-
ση φορέων πρέπει να έχει κάθιση τουλάχιστον 5 cm αν παρασκευάζεται με θραυστά υλικά 
και τουλάχιστον 3 cm αν παρασκευάζεται με φυσικά υλικά.  Σκυρόδεμα με μικρότερη κάθιση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη μόρφωση προκατασκευασμένων στοιχείων, δαπέ-
δων, ογκωδών έργων ή άλλων ειδικών κατασκευών. 

5.2.5 Ελάχιστες απαιτήσεις 

5.2.5.1 Για το οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς ειδικές απαιτήσεις, για τα ειδικά σκυροδέματα οπλισμέ-
να ή άοπλα της παραγράφου 12, καθώς και για το προεντεταμένο σκυρόδεμα  ισχύουν οι 
απαιτήσεις του Πίνακα 5.2.5.1. 

5.2.5.2 Σκυρόδεμα το οποίο έχει επικαλυφθεί με οποιοδήποτε υλικό εκτός επιχρίσματος, (πλάκες, 
πλακίδια, φύλλα αλουμινίου, χρώματα, στεγανοποιητικές επαλείψεις κ.ά.) θεωρείται, για τις 
απαιτήσεις του Πίνακα 5.2.5.1, ανεπίχριστο. 

5.2.5.3 Ο μέγιστος κόκκος του σκυροδέματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 1/3 του πά-
χους του στοιχείου που θα κατασκευαστεί από αυτό το σκυρόδεμα.  

6. ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

6.1 Τα αδρανή υλικά και το τσιμέντο πρέπει να μετριούνται σε βάρος και το νερό σε βάρος ή 
όγκο. 

6.2 Τα στερεά πρόσθετα σε σκόνη πρέπει να μετριούνται σε μέρη βάρους και τα υγρά πρόσθε-
τα σε μέρη βάρους ή όγκου. 

6.3 Μέτρηση των αδρανών σε όγκο επιτρέπεται μόνο σε μικρά έργα (παράγραφος 13.4).  

Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν τα ακόλουθα : 

α) η απαιτούμενη αντοχή θα υπερβαίνει τη χαρακτηριστική κατά 12 ΜΡa αν χρησιμοποι-
ούνται θραυστά αδρανή και 14 ΜΡa αν χρησιμοποιούνται φυσικά αδρανή.  

β) η ποσότητα του αναμίγματος θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό σάκων τσιμέντου.  

γ)  τα δοχεία μετρήσεως των κλασμάτων (άμμου, γαρμπιλιού, σκύρων) θα έχουν σημαδευ-
τεί στο κατάλληλο ύψος, που θα προκύψει αφού οι ποσότητες κλασμάτων του πρώτου 
αναμίγματος ζυγιστούν και τοποθετηθούν μέσα στα δοχεία.  

6.4 Ο αναμικτήρας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Β του Σχεδίου Προ-
τύπου ΕΛΟΤ 346. Απαγορεύεται η χρήση αναμικτήρων κονιάματος για οποιαδήποτε ποιό-
τητα σκυροδέματος. 
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6.5 Ο χρόνος αναμίξεως είναι εκείνος που αναγράφεται στις προδιαγραφές του αναμικτήρα.  
Οπωσδήποτε όμως δεν θα είναι μικρότερος από 1 min. Ο χρόνος αναμίξεως μετριέται  μετά 
την εισαγωγή όλων των υλικών στον αναμικτήρα. Μικρότερος ελάχιστος χρόνος αναμ ίξεως 
επιτρέπεται όταν: 

α)  ο αναμικτήρας είναι βιαίας αναμίξεως οι δε προδιαγραφές του προβλέπουν μικρότερο 
χρόνο. 

β)  ο έλεγχος ομοιομορφίας που έγινε σύμφωνα με το Παράρτημα Β του Σχεδίου Προτύ-
που ΕΛΟΤ 346 έχει αποδείξει ότι μικρότερος χρόνος είναι ικανοποιητικός.  

6.6  Τα αδρανή θα μετριούνται με ακρίβεια ±3% του βάρους τους, το τσιμέντο με ακρίβεια ±2% 
του βάρους του, το νερό με ακρίβεια ±2% και τα πρόσθετα με ακρίβεια ±3% του βάρους ή 
του όγκου τους ανάλογα με το αν είναι σε σκόνη ή σε μορφή υγρού.  

6.7 Τα υλικά του σκυροδέματος θα μπαίνουν στον αναμικτήρα με τις αναλογίες που προβλέπο-
νται στη Μελέτη Συνθέσεως, αφού οι αναλογίες άμμου και νερού διορθωθούν ανάλογα με τη 
φυσική υγρασία των αδρανών. Ο έλεγχος της υγρασίας των αδρανών και οι σχετικές διορ-
θώσεις πρέπει να γίνονται πριν από κάθε σκυροδέτηση.  

6.8 Δεν πρέπει να γίνεται φόρτωση του αναμικτήρα αν το προηγούμενο ανάμιγμα δεν έχει απο-
φορτωθεί. 

6.9 Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών στο μίγμα (όπως στεγανοποιητικών ή άλλων προσθέ-
των) μετά την απομάκρυνσή του από τον αναμικτήρα. Σε έτοιμο σκυρόδεμα που μεταφέρε-
ται με αυτοκίνητο - αναδευτήρα επιτρέπεται μόνο η προσθήκη υπερρευστοποιητικού, που 
θα συνοδεύεται από επανανάμιξη του μίγματος για 3 min. 

6.10 Η ανάμιξη του εργοταξιακού σκυροδέματος θα γίνεται στο σταθερό συγκρότημα παραγωγής 
απαγορευμένης της ανάμιξης με τα χέρια. Για την ανάμιξη του εργοταξιακού έτοιμου σκυρο-
δέματος ισχύει η παράγραφος  12.1.2.3. 

6.11 Στην θέση ανάμιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα με ευανάγνωστες οδηγ ίες 
ανάμιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέματος που θα περιλαμβάνουν :  

α. Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέματος 

β. Στοιχεία τσιμέντου (τύπου και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιμέντου και περιεκτικό-
τητα σε χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο παραγώμενου  σκυροδέματος)  

γ. Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσμα και ποσότητα)  

δ. Η κάθιση του νωπού σκυροδέματος (ή άλλο χαρακτηριστικό του, μέτρησης του εργάσ ι-
μου, σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης). 

ε. Τα πρόσθετα του σκυροδέματος (είδος και ποσότητα)  

στ. Ο λόγος νερού προς τσιμέντο (συντελεστής Ν/Τ) 

ζ. Το βάρος ή όγκος του νερού ανά m³ παραγόμενου σκυροδέματος.  

6.12 Τα μηχανήματα ανάμιξης του σκυροδέματος (αναμικτήρες) θα είναι κατασκευασμένα κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν  τέλεια ανάμιξη και ομοιόμορφη κατανομή των συστατ ι-
κών των υλικών μέσα στη μάζα το νωπού σκυροδέματος. Οι αναμικτήρες θα είναι εφοδια-
σμένοι με δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς ποσότητας, όπως επίσης και με αυτόματη 
συσκευή μέτρησης του νερού κάθε μίγματος. Καλό είναι να υπάρχουν μηχανικά μέσα μέ-
τρησης των στροφών του τύμπανου του αναμικτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδ ιος αριθμός 
στροφών για κάθε μίγμα και να μην αδειάζει ο αναμικτήρας πριν να συμπληρωθεί ο παρα-
πάνω αριθμός στροφών. Πάντως, η ταχύτητα περιστροφής του τύμπανου κατά την διάρκεια 
της ανάμιξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του 
αναμικτήρα. 
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Ο χειρισμός των αναμικτήρων θα πρέπει να είναι ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, να 
γίνεται από πρόσωπα πεπειραμένα και εξασκημένα στην παραγωγή σκυροδέματος με στα-
θερή εργασιμότητα. 

6.13 Διακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναμικτήρων βάσει του προσανατολισμού που έχει ο άξονας 
περιστροφής: 

α. Κατακόρυφου άξονα 

β. Οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόμενοι) 

γ. Κεκλιμένου άξονα (ανατρεπόμενοι) 

Εξάλλου από πλευράς της κινούσας δύναμης ανάμιξης, οι αναμικτήρες διακρίνονται σε:  

α. Αναμικτήρες βιαίας ανάμιξης. 

β. Αναμικτήρες με ελεύθερη πτώση των υλικών με βαρύτητα  

Γενικά κατά σειρά καταλληλότητας προτιμώνται αναμικτήρες των αρχικών κατηγοριών των 
παραπάνω διακρίσεων, ανάλογα με την σπουδαιότητα του έργου.  

Έτσι σε εργοτάξιο προκατασκευασμένων στοιχείων επιβάλλεται η χρησιμοποίηση αναμ ι-
κτήρων βιαίας ανάμιξης, ενώ σε σοβαρά έργα απαιτείται η χρήση αναμικτήρα οριζόντιου 
άξονα. Σε ειδικές περιπτώσεις μικρών έργων δευτερεύουσας σημασίας και ύστερα από έ-
γκριση της Υπηρεσίας, μπορούν να μην εφαρμοστούν τα προδιαγραφόμενα σε αυτήν την 
παράγραφο για την εκλογή των αναμικτήρων. 

6.14 Οι αναμικτήρες θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή 
και υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας κατά τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές σε 
σχέση προς τα σχέδια του εργοστασίου, τυχόν δε εφθαρμένα τμήματα πρέπει να αντικαθ ί-
στανται. 

Ειδικότερα ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αναμικτήρων των οποίων οι λεπί-
δες ανάμιξης (blades) παρουσιάζουν φθορά πάνω από 10% σε σχέση με την αρχική τους 
διατομή, Δεν θα επιτρέπεται επίσης η χρησιμοποίηση του μηχανήματος αν προηγουμένως 
δεν απομακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευμένα στερεοποιημένα εντός του τυμπάνου και 
των μερών του κονιάματα ή τσιμέντα. 

6.15 Δεν θα χρησιμοποιούνται αναμικτήρες απόδοσης μικρότερης από ένα σακί τσιμέντο και δεν 
θα φορτώνεται ο αναμικτήρας  με ποσότητα μίγματος μεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το 
εργοστάσιο του αναμικτήρα για την σωστή ανάμιξης και λειτουργία.  

Σαν απόδοση του αναμικτήρα πάντως ορίζεται ως ο μέγιστος όγκος έτοιμου πλήρους ανα-
μεμιγμένου σκυροδέματος που μπορεί να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναμικτήρας 
(γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωμετρικό όγκο του αναμικτήρα και από το άθροισμα 
των όγκων των χαλαρών συστατικών του μίγματος) 

6.16 Οι αναμικτήρες δεν θα χρησιμοποιούνται με ποσότητα μίγματος μεγαλύτερης αυτής που 
συνίσταται από τον κατασκευαστή, Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει μείωση της ποσότητας 
του μίγματος, όταν οι δοκιμές απόδοσης του αναμικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. 

6.17 Η εκ νέου ανάμιξη σκυροδέματος, που έχει σκληρυνθεί μερικώς, δηλαδή η επανάμιξη με ή 
χωρίς πρόσθετο τσιμέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Το υπόψη σκυρόδεμα θα απορ-
ρίπτεται και η σχετική  ευθύνη και έξοδα θα βαρύνουν τον  Ανάδοχο.  

6.18 Απαιτούμενος εξοπλισμός Αυτόματης Μέτρησης Συστατικών Μίγματος   

6.18.1 Κάθε σημείο παροχής αδρανών και τσιμέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναμικτήρα θα 
έχει συσκευή ζύγισης, η οποία θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανά-
γνωσης σε βαθμονομημένη κλίμακα σε μονάδες χιλιόγραμμων που θα παρέχει ένδειξη βά-
ρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης, από μηδέν μέχρι του μέγιστου φορτίου, ή  ψη-
φιακή ανάγνωση που θα παρέχει μηδενική ένδειξη για μηδέν φορτίο ή  κατάλληλη ένδειξη 



 

 

 Τ.Σ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ Σελίδα 69 από 108 

για το προκαθορισμένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο μ ι-
κρότερο ή μεγαλύτερο του προκαθορισμένου. 

6.18.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθμά δοκιμών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό 
εξοπλισμό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής 
ζύγισης. Τουλάχιστον κάθε μήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα εκτελε ί-

ται βαθμονόμηση των ζυγών του παρασκευαστηρίου  με ακρίβεια 1%, σε όλο το εύρος της 
κλίμακας. Τα στοιχεία της βαθμονόμησης πρέπει να κατατίθενται στην Υπηρεσία. 

6.18.3 Μετά το τέλος κάθε δοκιμής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, 
θα γίνονται από τον Ανάδοχο οι απαιτούμενες προσαρμογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστά-
σεις, ώστε να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών.  

6.18.4 Ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοματισμό που θα επιτρέπει, ανάλογα με την 
περιεκτικότητα σε υγρασία των αδρανών, την προσαρμογή του βάρους των υλικών του μίγ-
ματος, αλλά και έμμεσα του αντίστοιχου βάρους απαιτούμενου επί πλέον ύδατος στο μίγμα.  

6.18.5 Ο εξοπλισμός μέτρησης θα είναι κατασκευασμένος και διατεταγμένος έτσι, ώστε να μπο-
ρούν να ρυθμίζονται, η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας  των υλικών, προκειμένου να επι-
τυγχάνεται καλή ανάμιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, του τσιμέντου με τα αδρανή. 
Αυτή η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισμού 
μέτρησης. 

6.18.6 Ο εξοπλισμός μέτρησης θα διαθέτει ακριβή, αυτόματο καταγραφικό μηχανισμό, που θα 
πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία, και ο οποίος θα καταγράφει τα βάρη όλων των υλ ι-
κών κατά την τροφοδοσία τους στον αναμικτήρα. 

Ο μηχανισμός θα παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή, σε διαγραμμισμένη  ταινία, του βάρους 
του τσιμέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς και του χρόνου ανάμιξης ανά δια-
στήματα όχι μεγαλύτερα των πέντε λεπτών. 

6.18.7 Η ταινία , που θα χρησιμοποιείται στο καταγραφικό, θα στηρίζεται καθ’ όλο το πλάτος της 
σε σταθερή και λεία βάση ώστε να είναι δυνατές σημειώσεις με το χέρι, χωρίς να καταστρέ-
φεται το υλικό της. Το ορατό τμήμα της ταινίας θα πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι μικρότε-
ρη από τριάντα (30) λεπτά. 

Κάθε ταινία θα είναι διαγραμμισμένη και τυπωμένη ώστε να μπορεί να χαρακτηρ ίζεται εύκο-
λα, οι δε ποσότητες και ο χρόνος να διαβάζονται απευθείας, χωρίς μέτρηση ή υπολογ ισμό. 
Όλες οι ταινίες του καταγραφικού θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.  

6.18.8 Ο εξοπλισμός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοματισμό επιλογής μίγματος, όπου θα 
έχουν καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα με την κατηγορία του σκυροδέ-
ματος. 

6.18.9 Το νερό θα μετράται κατά βάρος ή όγκο, Ο μηχανισμός παροχής νερού στους αναμικτήρες 
δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκ-
κένωσης της δεξαμενής νερού θα είναι συγχρονισμένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να 
μην ανοίγουν πριν κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο 
συγκρότημα παραγωγής θα είναι επαρκώς μονωμένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρμανση ή 
ψύξη του νερού  σε περιόδους θερμού ή ψυχρού καιρού.  

6.18.10 Ο εξοπλισμός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθμιση της δόσης του αερακτ ικού 
και των άλλων προσμίκτων. Ο μηχανισμός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι 
συγχρονισμένος με την λειτουργία των μηχανισμών μέτρησης της δόσης και εκκένωσης του 
νερού, ώστε η ανάμιξη των προσμίκτων να είναι αυτόματη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα 
άμεσης προσαρμογής, για την μεταβολή της ποσότητας των προσμίκτων. 

6.18.11 Ο εξοπλισμός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόμενων παρτίδων σκυρο-
δέματος.» 
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7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

7.1 Κατά τη μεταφορά του μέχρι τη διάστρωση  το σκυρόδεμα πρέπει να προστατεύεται από τη 
βροχή ή την πρόσμιξή του με ξένα υλικά και δεν πρέπει να χάνει την ομοιογένειά του. 

7.2  Αν η μεταφορά γίνεται με αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο - αναδευτήρα ισχύουν όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346 για το "΄Ετοιμο σκυρόδεμα". 

7.3  Αν χρησιμοποιείται αντλία, αυτή δεν πρέπει να μεταβάλλει την ομοιογένεια και την εργασι-
μότητα του μίγματος (παράγραφος 12.10). 

7.4 Γενικά κάθε σκυρόδεμα μπορεί να μεταφερθεί με κάδους.   

7.5 Το σκυρόδεμα που μεταφέρεται σε μεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέ-
σεις που το σκυρόδεμα πέφτει από την μεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες 
διατάξεις που να εμποδίζουν την απόμιξη» 

8. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

8.1 Η εκφόρτωση πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη θέση τελικής διαστρώσε-
ως, ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση του σκυροδέματος με φτυάρια ή τσουγκράνες. Απα-
γορεύεται η μετακίνηση με τον  δονητή. 

8.2 Αν η εκφόρτωση δεν είναι δυνατόν να γίνει στη θέση διαστρώσεως, θα χρησιμοποιούνται 
για την ενδιάμεση μεταφορά  αντλίες,  κεκλιμένα επίπεδα, μεταφορικές ταινίες ή άλλα μέσα 
που δεν προκαλούν απόμιξη του μίγματος. 

8.3 Απαγορεύεται η ελεύθερη πτώση του σκυροδέματος από ύψος μεγαλύτερο των 2,5 μέτρων. 
Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι σωλήνες που θα κατεβά-
ζουν το σκυρόδεμα μέχρι τη θέση διαστρώσεως ή θα ανοίγονται παράθυρα στον ξυλότυπο 
σε ενδιάμεσα ύψη. 

8.4  Απαγορεύεται η διάστρωση ολόσωμων πλακών σε δύο στρώσεις (στάρωμα) εφόσον το πά-
χος των πλακών δεν υπερβαίνει τα 60 cm. Αν το πάχος μιας πλάκας είναι μεγαλύτερο από 
60 cm θα τηρούνται όσα αναφέρονται στην παράγραφο 9.3  

8.5 Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται στο έργο με την κάθιση που προβλέπεται στη Μελέτη Συν-
θέσεως. Όταν όμως οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, η Υπηρεσία μπορεί να μεταβάλλει 
την κάθιση προσαρμόζοντας τις αναλογίες των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται 
στη Μελέτη Συνθέσεως. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ5.2.5.1  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

 
        

  
Σκυρόδεμα χωρίς ειδικές απαιτήσεις 

 
Σκυρόδεμα 
ανθεκτικό 

σε 

Σκυρόδεμα μειωμέ-
νης 

υδατοπερατότητας 
(παρ. 8.12.3) 

 
Σκυρόδεμα 

μέσα σε 

 
Σκυρόδεμα 

στη 

Σκυρόδεμα 
εκτεθειμένο 

σε αέρα 
κορε- 

 
Σκυρόδεμα 
ανθεκτικό 

Περιπτώσεις Ε π ι χ ρ ι σ μ έ ν ο  Α ν ε π ί χ ρ ι σ τ ο  επιφανεια-
κή  Μέγιστος Μέγιστος νερό (όχι θάλασσα 

σμένο με θα- σε χημικές 

Σκυροδέματος Μέγιστος 
κόκκος 
3/8" ή 
8 mm  

Μέγιστος 
κόκκος 
1/2" ή 
16 mm 

Μέγιστος 
κόκκος 

1" ή 
31,5 mm 

Μέγιστος 
κόκκος 
1 1/2" ή 
63 mm 

Μέγιστος 
κόκκος 
3/8" ή 
8 mm  

Μέγιστος 
κόκκος 
1/2" ή 
16 mm 

Μέγιστος 
κόκκος 

1" ή 
31,5 mm 

Μέγιστος 
κόκκος 
1 1/2" ή 
63 mm 

φθορά 
(παρ. 8.12.2) 

κόκκος 
1" ή 

31,5 mm 

κόκκος 
1/2" ή 
16 mm 

διαβρωτικό) 
(παρ    

8.12.5) 

(παρ. 8.12.6) λάσσια  άλατα 
[παραθαλάσσιο 

περιβάλλον 
(παρ. 8.12.7)] 

προσβολές 
(παρ. 8.12.4) 

Μέγιστος λόγος 
νερό/τσιμέντο 

(Ν/Τ) 

 
0,70 

 
0,70 

 
0,70 

 
0,70 

 
0,67 

 
0,67 

 
0,67 

 
0,67 

  
0,58 

 
0,50 

 
0,60 

 
0,48 

 
0,60 

Ισχύει  ο 
Πίνακας 
8-12. 4  

του  Κ.Τ.Σ 

Ελάχιστη 
περιεκτικότητα 

τσιμέντου (kg/m3) 

 
320 

 
300 

 
270 

 
270 

 
350 

 

 
330 

 
300 

 
300 

 
350 

 
350 

 
400 

 
350 

 
400 

 
330 

 

Ελάχιστη 
κατηγορία αντο-

χής 

        C25/30  
(ή Β35)  

      

Κοκκομετρική 
καμπύλη μίγμα-

τος 
αδρανών 

         
Κάτω μισό  
υποζώνης Δ 

Κοντά στη μέση 
γραμμή της υποζώ-

νης Δ 

Κοντά στη 
μέση 

γραμμή της 
υποζώνης Δ 

Κοντά στη 
μέση 

γραμμή της 
υποζώνης Δ 

Κοντά στη 
μέση γραμ-
μή της υπο-

ζώνης  Δ 

Κοντά στη 
μέση γραμ-
μή της υπο-

ζώνης Δ 
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8.6 Η κάθιση του σκυροδέματος πρέπει να μετριέται πριν από τη διάστρωση σε δείγμα που θα 
παίρνεται μετά την αποφόρτωση του ενός τρίτου περίπου του αναμίγματος ή του ενός τρί-
του του φορτίου του αυτοκινήτου αν πρόκειται για έτοιμο σκυρόδεμα (εργοταξιακό ή εργο-
στασιακό). Η τιμή της καθίσεως θα προκύπτει ως μέσος όρος των μετρήσεων δύο δοκιμών 
που θα γίνονται σε ποσότητες σκυροδέματος προερχόμενες από το ίδιο αρχικό δείγμα. H 
τιμή αυτή προκειμένου περί εργοταξιακού σκυροδέματος δεν πρέπει να διαφέρει από την 
κάθιση της Μελέτης Συνθέσεως ή την κάθιση που έχει διαμορφώσει επί τόπου του έργου η 
Υπηρεσία με κατάλληλη προσαρμογή των αναλογιών της Μελέτης Συνθέσεως περισσότερο 
από το ένα τέταρτό της. Η κάθιση του έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος πρέπει να 
βρίσκεται μέσα στα όρια της κατηγορίας καθίσεως του Πίνακα 12.1.1.16.  Αν η τιμή που με-
τρήθηκε βρίσκεται έξω από αυτά τα όρια γίνονται ακόμη δύο δοκιμές σε νέο δείγμα και υ-
πολογίζεται ο μέσος όρος των τεσσάρων μετρήσεων. Οι τέσσερις μετρήσεις πρέπει να γ ί-
νουν σε διάστημα 15 min.  

8.7 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί ανάμιγμα ή φορτίο έτοιμου σκυροδέματος το ο-
ποίο έχει κάθιση μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 8.6.  

8.8 Η Υπηρεσία μπορεί να δεχτεί ανάμιγμα ή φορτίο έτοιμου σκυροδέματος με κάθιση μικρότε-
ρη από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 8.6 αν αυτή αποκατασταθεί επί τόπου με 
την προσθήκη υπερρευστοποιητικού. Η δαπάνη του υπερρευστοποιητικού βαρύνει τον Α-
νάδοχο. 

8.9 Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει την επιτόπου  αύξηση της εργασιμότητας του φορτίου έ-
τοιμου σκυροδέματος πέραν της τιμής της παραγγελίας (παράγραφος 12.1.1.16).  Η αύξη-
ση της εργασιμότητας θα γίνεται μόνο με υπερρευστοποιητικό.  Η δαπάνη του υπερρευστο-
ποιητικού βαρύνει τον Ανάδοχο. 

8.10 Αν στο μίγμα υπάρχει αερακτικό, το ποσοστό αέρα δεν πρέπει να διαφέρει από το αντίστο ι-
χο ποσοστό της Μελέτης Συνθέσεως ή το ποσοστό της παραγγελίας  αν πρόκειται για έτοιμο 
σκυρόδεμα, περισσότερο από   ±1%. Ο έλεγχος του ποσοστού αέρα θα γίνεται σύμφωνα με 
τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-311 και με την ίδια διαδικασία που γίνεται και ο έλεγχος της καθί-
σεως (παράγραφος 8.6). 

8.11 Εφόσον πρόκειται να διαστρωθεί στο έδαφος ένα οπλισμένο δομικό στοιχείο, με οπλισμό 
στην κάτω επιφάνειά του (π.χ. μια πλάκα θεμελιώσεως) το έδαφος θα πρέπει να καλύπτεται 
με μια ισοπεδωτική στρώση σκυροδέματος μέσου πάχους τουλάχιστον 50 mm. 

8.12 Το εργοταξιακό σκυρόδεμα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό μετά την ανάμιξή 
του, ώστε να μην ελαττώνεται το εργάσιμό του και να μην αλλάζει η σύνθεσή του. Ο χρόνος 
μεταξύ της τοποθέτησης του τσιμέντου στον αναμικτήρα σε επαφή με τα (υγρά) αδρανή και 
της διάστρωσης του σκυροδέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει την μία ώρα κατά τον χειμώνα 
και 3/4 της ώρας κατά το καλοκαίρι. 

Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο χρόνος μεταξύ της τοποθέτησης του τσιμέντου στον 
αναμικτήρα σε επαφή με τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέματος να υ-
περβαίνει τα 3/4 του χρόνου έναρξης πήξης του τσιμέντου. 

8.13 Το έτοιμο σκυρόδεμα θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να διαστρώνεται αμέσως μετά την πα-
ράδοσή του στο εργοτάξιο. 

8.14 Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέματος θα πρέπει να γίνεται 
προσεκτικό καθάρισμα των ξυλότυπων από διάφορα υλικά που πιθανόν να υπάρχουν, ό-
πως πριονίδια, μικρά κομμάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κλπ. Πριν από 
την έναρξη του κάθε τμήματος του έργου, το ήδη ολοκληρωμένο τμήμα πρέπει να επιθεω-
ρείται και να ειδοποιείται η Υπηρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι θα μπορούσε να επη-
ρεάσει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύ-
θυνος για να προσδιορίσει τη μεθοδολογία με την οποία θα αρθεί η επιζήμια κατάσταση σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η μεθοδολογία αυτή υπόκειται σε έγκριση από την 
Υπηρεσία. 
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8.15 Η διάστρωση του σκυροδέματος επιτρέπεται μόνον μετά  την παραλαβή από την Υπηρεσία 
των ξυλότυπων και του οπλισμού, όπως επίσης και μετά την τοποθέτηση των σωληνώσε-
ων, αγωγών, και λοιπών εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων πάσης φύσης που τυχόν προο-
ρίζονται να ενσωματωθούν στο σκυρόδεμα. Απαραίτητα κατά την διάστρωση του σκυροδέ-
ματος πρέπει να παρευρίσκεται κατάλληλος αριθμός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που θα 
παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλότυπων. 

Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες 
πριν από κάθε σκυροδέτηση. (Βλέπε σχετικά άρθρο Γ-5.5.4.8). 

8.16 Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέματος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η 
διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα αμέσως μετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να 
επακολουθήσει νεροποντή, 

8.17 Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την διάστρωση όσες φορές οι καιρ ικές 
συνθήκες γενικά (ήλιος, θερμότητα, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεμοι κλπ) εμποδίζουν, κατά την 
κρίση της, την κανονική διάστρωση και πήξη του σκυροδέματος.  

8.18 Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η μετάθεση του σιδηρού οπλ ι-
σμού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει τέτοιο ρυθμό, ώστε η εργασία να είνα ι συ-
νεχής και ομαλή μέχρι πλήρους συμπλήρωσης του τμήματος του έργου που έχει προκαθο-
ριστεί και το σκυρόδεμα να είναι πάντοτε νωπό και με το εργάσιμο που έχει προκαθορ ιστεί. 

8.8.19 Η διάστρωση θα γίνεται σε ομοιόμορφες στρώσεις, με πάχος που να εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου συμπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός οριζό-
ντιων αρμών εργασίας, η διάστρωση πρέπει να γίνεται αρκετά γρήγορα και η συμπύκνωση 
να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να 
παραμείνει ορατός κατασκευαστικός αρμός μεταξύ των στρώσεων. 

8.20 Το άδειασμα του σκυροδέματος σε σωρούς και η κατανομή των σωρών με δονητή απαγο-
ρεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόμιξης. 

8.21 Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους που προβλέπονται 
στις μελέτες (διάστρωση κάτω από το νερό, διάστρωση με πεπιεσμένο αέρα, με εκτόξευση, 
με ενέσεις κ.λπ.) θα γίνεται βάσει ειδικών κάθε φορά μελετών που απαιτούν ε ιδική εμπειρία 
και που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

8.22 Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία (βλέπε και παρ. 
.8.15) που θα αφορά κατ΄ ελάχιστον: 

- Την στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωμάτων (η επιθεώρηση των ξυλοτύπων και ι-
κριωμάτων αφορά τη συμμόρφωσή τους με την μελέτη, καθώς και την καλή εκτέλεση 
τους. Ο έλεγχος εξαρτάται από την σπουδαιότητα του έργου. Η επιθεώρηση πρέπει να 
γίνεται λεπτομερώς στα σοβαρά και δύσκολα έργα και στις λεπτές κατασκευές, ενώ 
μπορεί να περιορισθεί σε οπτικό έλεγχο σε ένα μεγάλο βαθμό από συνήθη οικοδομικά 
έργα). 

- Την ομοιόμορφη επικάλυψη των καλουπιών με προϊόντα που διευκολύνουν το ξεκα-
λούπωμα 

- Την στεγανότητα των αρμών μεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.  

- Την συμφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων με τα κατασκευαστικά σχέδια.  

- Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης. 

- Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισμών και των τενόντων προέντασης 

- Την θέση και διάμετρο των οπλισμών (και των τενόντων), την στερέωσή τους, την 
ποιότητα των συνδέσεών τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συ-
γκολλήσεις, πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα του προσωπικού, των χαλύβων και 
της μεθόδου που θα εφαρμοστεί). 
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- Την κανονικότητα των καμπύλων των τενόντων μέσα στους σωλήνες.  

- Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους . 

- Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισμού που ενδεχόμενα απαιτείται για ρύθμιση 
του ξυλότυπου  

- Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισμού που απαιτείται για την έγχυση και την συ-
μπύκνωση του σκυροδέματος 

- Την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την έγχυση και την συ-
μπύκνωση του σκυροδέματος. 

8.23 Επίσης θα πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξο-
πλισμός λειτουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος εξοπλισμός ώστε οι εργασίες 
σκυροδέματος να ολοκληρωθούν όπως πρέπει ακόμα και σε περίπτωση σοβαρής μηχανι-
κής βλάβης. Η τελευταία απαίτηση θα εφαρμόζεται σε σοβαρά έργα και θα πρέπει να γίνε-
ται μνεία στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σε κάθε πε-
ρίπτωση την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί τη φέρει ο Ανάδοχος. 

8.24 Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέματος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι 
υπάρχουν όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός για τα τελειώματα και τη συντήρηση του σκυροδέ-
ματος» 

9. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

9.1 Η συμπύκνωση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται με δονητή. Όταν το σκυρόδεμα έχει 
μεγάλη κάθιση (μεγαλύτερη από 20cm) και το πάχος του στοιχείου που διαστρώνεται είναι 
μικρό, τότε, μετά από έγκριση του Επιβλέποντα ή της Υπηρεσίας η δόνηση μπορεί να πα-
ραλειφθεί και να γίνει τακτοποίηση του μίγματος με σανίδα ή ράβδο. 

9.2 Το είδος του δονητή (εσωτερικός δονητής, δονητής ξυλοτύπου, δονητής επιφάνειας κ.τ.λ.) 
και ο αριθμός των δονητών που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από τη μορφή του στο ιχείου 
που σκυροδετείται και τη διαδικασία διαστρώσεως, εκλέγεται δε από τον Ανάδοχο, ο οποίος 
όμως είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις οποιεσδήποτε αιτιολογημένες υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.  Σε ειδικές περιπτώσεις προδιαγράφεται στους όρους δημοπράτησης του έρ-
γου. 

9.3 Όταν το πάχος του στοιχείου του σκυροδέματος είναι μεγάλο, η διάστρωση πρέπει να γίνε-
ται σε στρώσεις με πάχος όχι μεγαλύτερο από 60 cm. Η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει 
να διαμορφώνεται κατά τη διάστρωση οριζόντια και όχι να οριζοντιοποιείται με το δονητή. 
Κάθε στρώση πρέπει να διαστρώνεται όσο το σκυρόδεμα της προηγούμενης στρώσεως εί-
ναι πλαστικό, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία αρμού εργασίας.  Οι αποστάσεις μεταξύ 
των διαδοχικών θέσεων του δονητή θα είναι ίσες με 1,5 Α περίπου, όπου Α η ακτίνα ενέρ-
γειας του δονητή. Κατά τη δόνηση το στέλεχος του δονητή θα εισχωρεί στην υποκείμενη 
στρώση κατά 5 cm περίπου. Απαγορεύεται η δόνηση σιδηροπλισμού του οποίου ένα τμήμα 
βρίσκεται ήδη βυθισμένο σε σκληρυμένο σκυρόδεμα. 

9.4 Η εξωτερική δόνηση με δονητή ξυλοτύπου ή επιφάνειας μπορεί να  εφαρμοστεί μόνον όταν 
η ακαμψία και η ευστάθεια του ξυλοτύπου ή του σιδηροτύπου το επιτρέπουν. 

9.5 Επαναδόνηση του σκυροδέματος επιτρέπεται μόνο όταν το σκυρόδεμα είναι αρκετά πλα-
στικό ώστε το δονητικό στέλεχος, όταν ταλαντώνεται, να μπορεί να βυθίζεται στο σκυρόδε-
μα με το δικό του βάρος, δηλαδή χωρίς να πιέζεται από το χειριστή. 

9.6 Η συμπύκνωση με δόνηση πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη πεπειραμένου προ-
σωπικού και να ακολουθεί τους εξής κανόνες: 

α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ήθελε ορισθεί από την Υπηρεσία διαφορετική, 
όπως αναφέρεται παρακάτω 
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Η συμπύκνωση με εσωτερικούς δονητές θα συμπληρώνεται και με δόνηση με δονητές 
επιφανείας, όπου απαιτείται η διαμόρφωση λείας επιφανείας όπως πχ  καταστρώματα, 
δοκοί και  πλάκες γεφυρών και κτιρίων. 

Δονητές πάνω στους ξυλότυπους θα χρησιμοποιούνται μόνο όπου είναι αδύνατη η ε-
φαρμογή εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές διατομές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευα-
σμένα στοιχεία κλπ). 

β. Ο τύπος των δονητών υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.  

Πρέπει να είναι ικανοί να μεταδώσουν στο σκυρόδεμα δόνηση με συχνότητα τουλάχι-
στον 3600 παλμών ανά πρώτο λεπτό, όταν βρίσκονται σε φόρτωση.  

γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθμό δονητών ώστε να γίνεται δυ-
νατή η συμπύκνωση κάθε μίγματος, αμέσως μετά την τοποθέτηση τους στους ξυλότυ-
πους. 

δ. Ο χειρισμός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να επηρεάζεται το σκυρόδεμα σε κάθε 
θέση μέσα στους ξυλότυπους γύρω από τους οπλισμούς, στις γωνίες κλπ 

ε. Η δόνηση θα εφαρμόζεται στο σκυρόδεμα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι  εσωτερι-
κοί  δονητές θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από το σκυρόδεμα βραδέως και θα διατη-
ρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου θέση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις 
(ρηχές διατομές, ή δύσκολα προσπελάσιμες). Η δόνηση θα έχει τέτοια διάρκεια και έ-
κταση ώστε να επέρχεται τέλεια συμπύκνωση του σκυροδέματος αλλά δεν πρέπει να 
διαρκεί περισσότερο από το απαιτούμενο, γιατί τότε προκαλεί απόμιξη του σκυροδέμα-
τος. 

στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρμόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθ ιστούν 
τα χονδρά αδρανή  μέσα στην υποκείμενη μάζα του σκυροδέματος και να προκύψει 
ομοιόμορφη εμφάνιση επαρκούς πολτού για την διαμόρφωση ομαλής επιφανε ίας. 

ζ. Οι δονητές που εφαρμόζονται πάνω στους ξυλότυπους θα προσαρμόζονται σε αυτούς 
κατά τρόπο ώστε να μεταδίδουν επαρκή δόνηση στο σκυρόδεμα και θα μετακινούνται 
κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα με το ανέβασμα των στρώσεων του 
σκυροδέματος. Το ύψος μετακίνησης δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέματος 
που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Οριζόντια οι δονητές πρέπει να τοποθετούνται 
σε αποστάσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97  

η. Η δόνηση πρέπει να συμπληρώνεται με ανάδευση του σκυροδέματος με ξύλινες ή σ ι-
δηρές ράβδους κοντά στους ξυλότυπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτά-
σουν οι δονητές (γωνίες κλπ) ώστε να προκύπτουν ομαλές επιφάνειες και πυκνό σκυ-
ρόδεμα. 

θ. Σκυρόδεμα που έχει ήδη συμπυκνωθεί, μπορεί να βελτιωθεί με επαναδόνηση αργότε-
ρα, κάτω από τους περιορισμούς της παραγράφου 9.5. Η επαναδόνηση κλείνει τις τρ ι-
χοειδείς ρωγμές πλαστικής συστολής , τις ρωγμές από κατακάθιση και τα κενά κάτω 
από τις οριζόντιες ράβδους οπλισμού. 

9.7 Στο σημείο διάστρωσης θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι, εκτός από τους εργαζόμενους 
δονητές που έχουν προγραμματισθεί και πρόσθετοι δονητές που θα καλύπτουν περιπτώ-
σεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κλπ.» 

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

10.1 Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. Αρχίζει αμέσως μετά τη διάστρωση και 
πρέπει να διαρκεί για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες και 
τις ειδικές απαιτήσεις του έργου (παράγραφος 12). Το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιτρέπε-
ται να είναι μικρότερο από επτά (7) ημέρες για την πρώτη φάση συντηρήσεως.  Εάν η συ-
ντήρηση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 10.2  διακόπτεται στις 7 ημέρες, για το 
διάστημα από τις 7 μέχρι τις 28 ημέρες θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10.3. 
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10.2 Η συντήρηση πρέπει να δημιουργεί τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που θα επι-
τρέψουν να ενυδατωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό τσιμέντου του μίγματος. Για τη θερμοκρα-
σία συντηρήσεως ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 12.8 και 12.9. Η απαραίτητη 
υγρασία για τη συντήρηση εξασφαλίζεται : 

α) με μεθόδους που απαγορεύουν ή επιβραδύνουν την εξάτμιση νερού του μίγματος, ό-
πως ο ψεκασμός με ειδικά υγρά που σχηματίζουν επιφανειακή μεμβράνη, η επικάλυψη 
με λινάτσες, άμμο, αδιάβροχα φύλλα κ.τ.λ. 

β) με μεθόδους που αντικαθιστούν το νερό που εξατμίζεται, όπως κατάβρεγμα, πλημμύ-
ρισμα κ.τ.λ. 

10.3 Αν στην Σύμβαση του έργου δεν αναφέρεται διαφορετικά και αν δεν προβλέπεται παγετός, 
η συντήρηση θα γίνεται ως εξής: 

Αμέσως μετά το τέλος της διαστρώσεως όλες οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέματος θα 
σκεπάζονται με λινάτσες. Οι λινάτσες θα διατηρούνται υγρές ολόκληρο το 24ωρο και για 
επτά τουλάχιστον ημέρες. Σ' αυτό το διάστημα η κυκλοφορία  του προσωπικού και κάθε άλ-
λη εργασία αναγκαία για τη συνέχιση του έργου θα γίνεται πάνω στις λινάτσες. Η ίδια μέθο-
δος και για το ίδιο χρονικό διάστημα θα εφαρμόζεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες, μετά 
την απομάκρυνση του ξυλοτύπου τους. Αν οι λινάτσες απομακρυνθούν πριν από τη συ-
μπλήρωση 14 ημερών από τη διάστρωση,  για το χρονικό διάστημα από τις 7 μέχρι τις 14 
ημέρες, το σκυρόδεμα θα διαβρέχεται μέχρι κορεσμού της επιφάνειάς του δύο φορές την 
ημέρα και  από τις 14 μέχρι τις 28 ημέρες μια φορά την ημέρα. 

10.4 Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου συντηρήσεως και η εν γένει πρόοδος της σκληρύνσεως 
ελέγχεται με δοκίμια, τα οποία παραμένουν δίπλα στο έργο και συντηρούνται όπως αυτό 
("δοκίμια του έργου"). Οι αντοχές αυτών των δοκιμίων δεν θα λαμβάνονται υπόψη στους 
ελέγχους συμμορφώσεως. 

10.5 Τα δοκίμια της παραγράφου 10.4 επιβάλλονται μόνο στην περίπτωση προεντεταμένου 
σκυροδέματος ή όταν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενείς.  Εν τούτοις η Υπηρεσία 
μπορεί να ζητήσει τη λήψη αυτών των δοκιμίων και σε άλλες περιπτώσεις αν θέλει να ελέγ-
ξει την αποδοτικότητα μιας μεθόδου συντηρήσεως. 

10.6 Τα δοκίμια της παραγράφου 10.4 θα κατασκευάζονται ως δίδυμα των δοκιμίων 7 ή 28 ημε-
ρών, σύμφωνα με τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-304. 

10.7 (1) Αν η συντήρηση γίνει με μεμβράνη που σχηματίζεται στην επιφάνεια του σκυροδέματος 
με ψεκασμό  υγρού, το υγρό αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προδ ι-
αγραφής ΣΚ-314. 

(2) Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η μεταγενέστερη στεγάνωση της επιφάνειας με α-
σφαλτικά ή άλλης φύσης υλικά (π.χ. στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών, οχετών 
κλπ.) θα γίνεται αποδεκτή η χρήση του υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συμβι-
βαστό με το προβλεπόμενο είδος στεγάνωσης και εφόσον συνοδεύεται και από υπεύ-
θυνη δήλωση του εργοστασίου παρασκευής του υλικού συντήρησης  για την συμβατό-
τητα του με το προβλεπόμενο είδος στεγάνωσης. Επισημαίνεται ότι στις θέσεις των αρ-
μών εργασίας η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται με υγρασία απαγορευμένης της χρή-
σης μεμβράνης. 

10.8 Η διαβροχή λίγης ώρας και γενικά η διαβροχή που δεν συνεχίζεται ολόκληρο το 24ωρο δεν 
θεωρείται ικανοποιητική συντήρηση για τις μικρές ηλικίες του σκυροδέματος. Εφαρμόζεται 
μόνο μετά το τέλος της φάσεως της κύριας συντηρήσεως, όπως αναφέρεται στην παρά-
γραφο 10.3. 

10.9 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απαιτούμενη υγρασία κατά τη συντήρηση εξασφαλίζεται με τις 
ακόλουθες μεθόδους: 

α. Βύθισμα ή πλημμύρισμα: Αν πρόκειται για προκατασκευασμένα στοιχεία αυτά τοποθε-
τούνται σε δεξαμενές νερού. Αν πρόκειται για δάπεδα ή για πλάκες οικοδομών, στα ό-
ρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα δρομικό μονό τούβλο (ή τοποθετείται άμ-
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μος, χώμα κλπ) ολόκληρη δε η επιφάνεια πλημμυρίζεται με νερό, Το ύψος του νερού 
πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τμήμα της πλάκας να μη μένει ακάλυπτο. Συνήθως 
αρκεί ύψος 1-2 εκ. 

β. Διαβροχή: Πρέπει να είναι συνεχής και να γίνεται με περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή 
ψεκαστήρες παρόμοιους με εκείνους που χρησιμοποιούνται στο πότισμα. 

γ. Επικάλυψη: Χρησιμοποιούνται στρώματα, λινάτσες, άχυρα, άμμος και πλαστικά φύλλα 
με αντικειμενικό σκοπό να επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού από τις ελεύθερες ε-
πιφάνειες του σκυροδέματος. 

δ. Επάλειψη: Στις ελεύθερες επιφάνειες ψεκάζεται κατάλληλο υγρό το οποίο σχηματίζει 
μια μικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική μεμβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωματ ι-
σμένο ώστε να ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η μέθοδος αυτή εμποδίζει την 
εξάτμιση του νερού, για όσο χρονικό διάστημα η μεμβράνη παραμένει ατραυμάτ ιστη. 

Η επιλογή θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και θα υπόκεινται στην έγκριση 
της Υπηρεσίας. 

Αν η συντήρηση γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.3, οι λινάτσες μπορούν να 
διατηρούνται υγρές με πλαστικούς σωλήνες μικρής διαμέτρου που απλώνονται πάνω στις 
λινάτσες. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισμένα, από μικρές δε τρύπες που 
ανοίγονται στις παράπλευρες επιφάνειές τους τρέχει νερό σε μικρή ποσότητα. Με τη μέθοδο  
αυτή η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται είναι μικρή και δεν δημιουργούνται προ-
βλήματα αποχέτευσης. Η μέθοδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική, ιδίως τους 
θερινούς μήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεμα. 

10.10. Ειδικότερα για την συντήρηση με επάλειψη αυτή θα πρέπει να γίνεται ως ακολού-

θως: 

(1) Η χημική σύνθεση που δημιουργεί την υγρή μεμβράνη πρέπει να τοποθετείται με μη 
χειροκίνητους  μηχανικούς ψεκαστήρες (power operated atomizing spray equipment) 
μετά την ολοκλήρωση των τελειωμάτων της επιφάνειας του σκυροδέματος και αμέσως 
προτού χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας, αλλά πάντως προτού εμφανιστεί 
οποιαδήποτε συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγμάτωση.  

Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει μέχρι την τοποθέτηση της χημικής σύνθεσης, 
η επιφάνεια του σκυροδέματος να καλύπτεται με νερό ψεκασμένο από ακροφύσιο. Πάντως 
η χημική σύνθεση δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε λιμνάζοντα νερά. Πρέπει να επιδ ι-
ορθώνεται οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στην υγρή μεμβράνη προτού περάσουν 7 μέρες από 
τη διάστρωση του σκυροδέματος. 

(2) Η χημική σύνθεση πρέπει να τοποθετείται με ρυθμό 1 λίτρο ανά 4-5 μ2 επιφανείας, ε-
κτός αν ο κατασκευαστής καθορίζει διαφορετικά. Ξεχειλίσματα, βουλιάσματα, λεπτές 
περιοχές, σκαλοπατάκια, ή διακοπές στην τοποθέτηση της σύνθεσης αποτελούν σημά-
δι ότι αυτή δεν γίνεται ικανοποιητικά. Σε όλη τη διάρκεια της χρησιμοποίησης η χημική 
σύνθεση που τυχόν περιέχει και χρωστικά πρέπει να είναι αναμιγμένη με μεγάλη επιμέ-
λεια και τα χρωστικά διασκορπισμένα ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον ψεκαστήρα. Η χη-
μική σύνθεση πρέπει να διατηρείται χρησιμοποιήσιμη (με ψεκασμό) και σε θερμοκρασία 

πάνω από 25C και δεν πρέπει να αραιώνει, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρό-
πο μετά την κατασκευή της. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή 
σχετικά με την αποθήκευση, μεταφορά, εφαρμογή, μέτρα ασφαλείας και προστασία του 
περιβάλλοντος. 

10.11. Επιτάχυνση σκλήρυνσης με θερμότητα (τεχνητή ωρίμανση)  

(1) Η ταχύτητα σκλήρυνσης του σκυροδέματος μπορεί να αυξηθεί με θέρμανση, γιατί η α-
νύψωση της θερμοκρασίας κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης μέσα σε ορισμένα 
όρια, αυξάνει την αντοχή της μικρής ηλικίας. Εν τούτοις, η τελική αντοχή μπορεί να είναι 
μικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεμα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική θερ-
μοκρασία. Αποφασιστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης 
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επιβολής της θερμότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θερμοκρασίας, η μέγιστη τιμή της 
θερμοκρασίας, η διάρκεια θέρμανσης και η ταχύτητα ψύξης. Η επιτυχία της επεξεργα-
σίας με θέρμανση εξαρτάται από τον τύπο του τσιμέντου, αλλά δεν μπορούν να δοθούν 
γενικοί κανόνες. 

Έτσι πριν από κάθε εφαρμογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της μεθόδου που θα ακολουθη-
θεί σε δοκιμαστικά μίγματα. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία σκυροδέ-
ματος που θερμαίνονται δεν αφήνονται να ξεραθούν πρόωρα σε απαράδεκτο βαθμό ή 
να κρυώσουν απότομα. Η επεξεργασία με θέρμανση μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες 
του σκληρυμένου σκυροδέματος (πχ λόγος αντοχής σε εφελκυσμό προς αντοχή σε 
θλίψη ιδιότητες παραμόρφωσης, ανθεκτικότητα) 

(2) Ύστερα από τα παραπάνω ορίζεται ότι η επιτάχυνση σκλήρυνσης με θερμότητα θα 
μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν προβλέπεται από την μελέτη χωρίς να αντίκειται στους 
όρους δημοπράτησης και αφού προηγουμένως συνταχθεί και υποβληθεί στην Υπηρε-
σία προς έγκριση μελέτη της μεθόδου (οργάνωση, εξοπλισμός κλπ) που θα έχει συντα-
χθεί σύμφωνα με την μελέτη του έργου και θα βασίζεται σε ισχύοντες κανονισμούς / δ ι-
εθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται στις επιπτώσεις εφαρμογής της μεθόδου 
τόσο στην αλληλουχία των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (λ.χ. σε περίπτωση σπον-
δυλωτής κατασκευής με επί τόπου σκυροδετήσεις) όσο και στις φάσεις προέντασης / 
τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά 
του τον κίνδυνο από ενδεχόμενη μη αποδοχή της προτεινόμενης μεθόδου από την Υ-
πηρεσία.» 

11. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

11.1 Στην Προδιαγραφή αυτή ο όρος "ξυλότυπος" χρησιμοποιείται για όλα τα ε ίδη των τύπων 
(καλουπιών) και των αναγκαίων ικριωμάτων ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής τους. Όπου 
χρειάζεται να γίνει διάκριση των μεταλλικών ή των πλαστικών τύπων θα χρησιμοποιούνται  
όροι "σιδηρότυπος" και "πλαστικότυπος". 

11.2 Οι ξυλότυποι πρέπει να υπολογίζονται, όπου χρειάζεται, και να κατασκευάζονται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μπορούν να φέρουν όλες τις κατακόρυφες και οριζόντιες δυνάμεις που α-
ναπτύσσονται κατά την κατασκευή του σκελετού του σκυροδέματος, χωρίς να υποχωρούν ή 
να παραμορφώνονται. Απαγορεύεται η χρήση εύκαμπτων λεπτών φύλλων (λαμαρίνες, χαρ-
τόνια κ.τ.λ.) για την συμπλήρωση του ξυλοτύπου σε οποιαδήποτε θέση.  

11.3 Οι αρμοί μεταξύ των στοιχείων του ξυλοτύπου πρέπει να είναι αρκετά κλειστοί ώστε να ε-
μποδίζουν τη διαφυγή τσιμεντοκονίας. 

11.4 Πριν από τη διάστρωση πρέπει να απομακρύνονται από τον ξυλότυπο και τις επιφάνειες 
σκληρυμένου σκυροδέματος που θα καλυφθούν με νέο σκυρόδεμα (υποστυλώματα, τοιχία 
κ.τ.λ.) όλα τα ξένα σώματα (ξύλα, χαρτιά, πολυστερίνη κ.ά.). Αν ο ξυλότυπος είναι υδατοα-
πορροφητικός (σανίδες, κόντρα - πλακέ κ.τ.λ. που δεν έχουν επαλειφθεί με αποκολλητικά 
υλικά κ.ά.) τότε θα διαβρέχεται μέχρι κορεσμού. Θα διαβρέχονται επίσης οι επιφάνε ιες του 
σκληρυμένου σκυροδέματος που θα καλυφθούν με νέο σκυρόδεμα.  Απαγορεύεται η διά-
στρωση τσιμεντοκονίας σ' αυτές τις επιφάνειες. 

11.5  Η αφαίρεση των ξυλοτύπων μπορεί να γίνει μόνο όταν το σκυρόδεμα έχει αποκτήσει ικανή 
αντοχή ώστε να φέρει, με τις προϋποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη στο στατικό υπολογ ι-
σμό, όλα τα φορτία με τα οποία φορτίζεται κατά τη στιγμή της αφαιρέσεως των ξυλοτύπων 
(ή σιδηροτύπων) ή τα φορτία με τα οποία πρόκειται να φορτιστεί μέχρι την ηλικία των 28 
ημερών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις όπου σε στοιχεία που δεν έχουν 
ακόμη ενηλικιωθεί στηρίζονται ξυλότυποι υπερκειμένων κατασκευών.  

11.6 Όταν η εξέλιξη της σκληρύνσεως δεν παρακολουθείται με δοκίμια (παραγρ. 10.4) οι ξυλό-
τυποι δεν θα αφαιρούνται πριν από τις ημέρες που δίνονται στον πίνακα 11.6. Αν μέσα σ' 
αυτά τα χρονικά διαστήματα η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατέβηκε κάτω από + 5

o
C 

για περισσότερο από δύο ώρες και μέχρι 24 ώρες, οι χρόνοι του πίνακα 11.6 θα αυξάνονται 
κατά μία ημέρα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11.6  

ΧΡΟΝΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)* 

 

Στοιχεία κατασκευής 

Κατηγορία Τσιμέντου 

32,5 Ν 

32,5 R 
42,5 N 

42,5 R 

52,5 N 

52,5 R 

Πλευρικά δοκών, πλακών, υποστυλω-
μάτων και τοιχίων. 

3 2 2 

Ξυλότυποι πλακών και δοκών. 8 5 4 

Ξυλότυποι πλακών και δοκών ανοίγμα-
τος μεγαλύτερου των 5 m. 

16 10 8 

Υποστυλώματα ασφάλειας δοκών, 
πλαισίων και πλακών α-
νοίγματος μεγαλύτερου 
των 5 m 

 

28 

 

28 

 

22 

* Επισημαίνεται ότι οι τιμές του Πίνακα είναι προσεγγιστικές.  Μεταξύ των άλλων εξαρτώνται από 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλλά και από την ενδεχόμενη πρώϊμη φόρτιση των υπόψη στοιχε ί-
ων από τα υλικά της κατασκευής. Επίσης δεν παρέχουν ασφάλεια σε στοιχεία τα οποία μπορούν να 
παρουσιάσουν μεγάλες ερπυστικές παραμορφώσεις.  

Γενικά, εάν η χαμηλότερη των + 5o C θερμοκρασία διατηρείται για 24Κ + λ ώρες όπου 

Κ = ακέραιος ή μηδέν και λ  24, τότε οι  χρόνοι  του Πίνακα  11.6  θα αυξάνονται κατά Κ  + 

1 ημέρες αν λ  2 και κατά Κ ημέρες αν λ< 2. 

11.7  Για τις περιπτώσεις χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος ισχύει η παράγραφος 12.8.  

11.8  Η αφαίρεση των ξυλοτύπων πρέπει να γίνεται χωρίς κρούσεις και δονήσεις. Θα αφαιρούνται 
πρώτα οι ξυλότυποι των κατακόρυφων στοιχείων (υποστυλωμάτων, τοιχίων κ.τ.λ.) μετά δε 
οι ξυλότυποι των οριζόντιων στοιχείων (πλακών και δοκών). 

11.9 Όταν, μετά από παρέλευση δύο ή περισσοτέρων ημερών το διαστρωμένο σκυρόδεμα δεν 
έχει σκληρυνθεί και παραμορφώνεται με την πίεση του δακτύλου, εκτός των άλλων μέτρων 
που πιθανώς θα ληφθούν, οι χρόνοι αφαιρέσεως των ξυλοτύπων του Πίνακα 11.6 θα αυξά-
νονται κατά τις ημέρες που παρατηρείται το ως άνω φαινόμενο.  

11.10 Η τήρηση των ημερών που αναφέρονται στον Πίνακα 11.6 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
του έργου από τις ευθύνες του από πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην 
σκλήρυνση του σκυροδέματος ή λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής. 

11.11 Ειδικότερα για τους ξυλότυπους γίνεται αναφορά στο άρθρο Γ-5 αυτής της ΤΣΥ. 

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΩΝ. 

Στα ακόλουθα ειδικά σκυροδέματα και ειδικές διαστρώσεις εφαρμόζονται οι επί μέρους δια-
τάξεις των παραγράφων αυτού του άρθρου. 

Τα ειδικά αυτά σκυροδέματα και διαστρώσεις είναι : 

- Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα 

- Έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα 

- Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά 
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- Σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας 

- Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε χημικές προσβολές 

- Σκυρόδεμα μέσα σε νερό 

- Σκυρόδεμα στη θάλασσα 

- Σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε αέρα κορεσμένο με θαλάσσια άλατα (παραθαλάσσιο περι-
βάλλον) 

- Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 

- Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 

- Αντλητό σκυρόδεμα 

- Σκυρόδεμα αυξημένης αντοχής σε επιφανειακή φθορά 

- Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής σε επιφανειακή φθορά 

12.1 Έτοιμο σκυρόδεμα 

Πως αναφέρεται στην παράγραφο 3.9 το έτοιμο σκυρόδεμα μπορεί να είναι εργοστασιακό ή 
εργοταξιακό. 

12.1.1  Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 346 με τις ακόλουθες τροποποιή-
σεις ή προσθήκες. 

12.1.1.1 Όπου αναφέρεται η λέξη "παρτίδα" νοείται η λέξη "ανάμιγμα".  

12.1.1.2 Δεν εφαρμόζονται οι υποσημειώσεις 10 και 14. 

12.1.1.3 Αντί του τμήματος της παραγράφου 1.2.1 "Το εργοστάσιο ..... παραδιδόμενου σκυροδέμα-
τος" ισχύει το: "Ο υπεύθυνος παραγωγής και ποιότητας της Βιομηχανίας παραγωγής έτοι-
μου σκυροδέματος, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ποιότητα των χρησιμοποιουμένων 
υλικών και του παραδιδόμενου σκυροδέματος, θα είναι Διπλωματούχος Μηχανικός με απο-
δεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή και τεχνολογία του σκυροδέματος.  Στην περίπτωση 
Βιομηχανίας με περισσότερες από μία μονάδες παραγωγής ανά  νομό, σε κάθε μονάδα θα 
υπάρχει επιπλέον επικεφαλής τεχνικός με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή και τε-
χνολογία του σκυροδέματος.  Εάν οι μονάδες ανά νομό υπερβαίνουν τις τρεις θα πρέπει να 
υπάρχει και ένας δεύτερος Μηχανικός υπεύθυνος παραγωγής και ποιότητας για κάθε τρείς  
μονάδες".  Στην περίπτωση Δημόσιου Έργου απολύτως υπεύθυνος έναντι της Υπηρεσίας 
είναι ο Ανάδοχος του έργου, χωρίς η Υπηρεσία να παρεμβαίνει στην σχέση μεταξύ της Βιο-
μηχανίας Παραγωγής Σκυροδέματος και του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητά του ως «προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει 
για την Υπηρεσία το δικαίωμα να της κοινοποιούνται τα αποτελέσματα ελέγχων του σκυρο-
δέματος από το εργοστάσιο εφ΄ όσον ζητηθούν από αυτήν (την Υπηρεσία). Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την χρήση στο έργο 
σκυροδέματος από το συγκεκριμένο εργοστάσιο σκυροδέματος.  

12.1.1.4 Αντί της Παραγράφου 3.1 ισχύουν τα ακόλουθα: 

"Την ευθύνη της ποιότητας των υλικών του σκυροδέματος έχει το εργοστάσιο. Τα υλικά (α-
δρανή, τσιμέντο, νερό, πρόσθετα) θα ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της Προ-
διαγραφής".  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει εξασφαλίσει για την Υπηρεσία το δ ι-
καίωμα να της κοινοποιούνται τα αποτελέσματα ελέγχων του σκυροδέματος από το εργο-
στάσιο, εφ' όσον ζητηθούν απ' αυτήν (την Υπηρεσία).  Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία 
έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο τη χρήση, στο έργο, σκυροδέματος από το 
συγκεκριμένο εργοστάσιο σκυροδέματος, οι δε οποιεσδήποτε συνέπειες (οικονομικές, χρο-
νικές κ.λπ.) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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12.1.1.5 Αντί του τμήματος της Παραγράφου 3.2  "Εις τας ως άνω Μελέτας... ότι τοιαύτη μείωσις είναι 
εφικτή" ισχύει το "Οι Μελέτες Συνθέσεως θα εξασφαλίζουν αντοχή fα τουλάχιστον ίση με fck + 
1,64s, που είναι οριακή για αυτόν τον Κανονισμό, όπου fck  είναι η χαρακτηριστική αντοχή 
του σκυροδέματος για την οποία έγινε αυτή η σύνθεση και s η τυπική του απόκλιση, η οποία 
πρέπει να έχει προκύψει από την εξέταση δοκιμίων 15-60 τουλάχιστον αναμιγμάτων". Κατά 
τα λοιπά ισχύουν, για τις Μελέτες Συνθέσεως, όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8.5.2.2 
αυτής της Προδιαγραφής. 

12.1.1.6 Το ποσοστό αέρα και η κάθιση πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 8.8.6 
και 8.8.10 και 8.8.10  της παρούσας προδιαγραφής.  

12.1.1.7 Αντί της παραγράφου  3.3.β του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346 ισχύουν τα ακόλουθα:  

- Ο έλεγχος της αντοχής στο εργοτάξιο από την Υπηρεσία θα γίνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 8.13.3 της παρούσας προδιαγραφής. 

- η ποιότητα του σκυροδέματος θα παρακολουθείται στο εργοστάσιο από τον παραγωγό 
με δοκίμια. Ο αριθμός των δοκιμίων και η συχνότητα δειγματοληψίας εξαρτάται από τις 
ιδιότητες που εξετάζονται (π.χ. αντοχή μικρής ηλικίας, επίδραση προσθέτων, υδατοπε-
ρατότητα κ.λπ.) και τη μεθοδολογία ελέγχου. Οπωσδήποτε, όμως, θα ελέγχεται σε θλίψη 
και σε ηλικία 28 ημερών, ένα δοκίμιο για κάθε κατηγορία σκυροδέματος και ημέρα πα-
ραγωγής.  Τα δοκίμια αυτά θα σημαίνονται κατά τη λήψη τους και εκτός από την ανα-
γραφή των στοιχείων και των αποτελεσμάτων ελέγχου τους σε μητρώα, θα σχεδιάζεται 
σε διαγράμματα όπως αυτά του Σχ. 8-12.1.1.7 ο κινούμενος μέσος όρος τριών και τριά-
ντα έξι συνεχόμενων αντοχών που θα υπολογίζεται από τις παρακάτω σχέσεις:  

Χκιν.,3=
n n-1 n-2X X X

3

 
 

για την n ημέρα παραγωγής          και 

Χκιν.,36=
n n-1 n-35X X X

36

 .....
  

για την n ημέρα παραγωγής 

όπου Χn , Xn-1, Xn-2, ......., Xn-35  οι αντοχές 28 ημερών των δοκιμίων   που ελήφθησαν 
κατά την n, n-1,      n-2, ...n-35 αντίστοιχα ημέρα παραγωγής   

  

Σχήμα  12.1.1.7  :  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ Χκιν.,3  ΚΑΙ Χκιν.,36 

Θα αναγράφεται επίσης στα μητρώα η τυπική απόκλιση s της κατηγορίας σκυροδέματος που 
θα υπολογίζεται για κάθε εξηντάδα δοκιμίων από την ακόλουθη σχέση: 



 

 

 Τ.Σ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ Σελίδα 82 από 108 

s = 
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12.1.1.8 Τα εις την παράγραφο  3.4.1.(α), (β), (γ) του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346 τηρούμενα 
στοιχεία       θα αναγράφονται σε "Ημερολόγιο - Μητρώο" θεωρημένο και αριθμημένο κατά 
σελίδα από τα κατά τόπους Περιφερειακά Εργαστήρια ή το Κεντρικό Εργαστήριο του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ. 

12.1.1.9 Το εργοστάσιο σκυροδέματος μπορεί να διενεργεί τις δικές του Μελέτες Συνθέσεως στο δι-
κό του Εργαστήριο. 

12.1.1.10 Από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΑΝΑΜΙΞΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" δεν ισχύει το τμήμα του κειμένου: "Γενι-
κώς κατά σειράν καταλληλότητος... εφθαρμένα τμήματα δέον να αντικαθίστανται ". 

12.1.1.11 Ο έλεγχος "Ομοιομορφία εντός της αυτής παρτίδας" (αναμίγματος) της παραγράφου  1.1 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β θα γίνεται μόνο σε σκυρόδεμα που έχει κάθιση μεταξύ 10 cm και 
15 cm. 

12.1.1.12 Τα δύο δείγματα σκυροδέματος, για τον έλεγχο ομοιομορφίας, που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 1.1α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346, θα παίρνονται 
αντιστοίχως, το πρώτο αμέσως μετά την εκφόρτωση του 10% περίπου του φορτίου του α-
ναμικτήρα, και το δεύτερο αμέσως πριν από την εκφόρτωση του 90% περίπου του φορτίου 
του αναμικτήρα. 

12.1.1.13 Ο έλεγχος της διαφοράς σε περιεκτικότητα αέρα που αναφέρεται στον Πίνακα Ι, "Απαιτήσεις 
ομοιομορφίας σκυροδέματος" θα γίνεται μόνον όταν το σκυρόδεμα περιέχει αερακτικό πρό-
σθετο. Στον ίδιο Πίνακα, στη δοκιμή για την κάθιση, η φράση "Δια μέσην τιμήν καθίσεως 10 
cm" και το αντίστοιχο όριο "2,5 cm" δεν ισχύουν. 

12.1.1.14 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει στην Υπηρεσία το δικαίωμα να ελέγχει το εργοστάσιο από το 
οποίο προμηθεύεται σκυρόδεμα ως προς την τήρηση αυτής της προδιαγραφής. Άλλως η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την αγορά και χρήση στο έργο 
σκυροδέματος από το συγκεκριμένο εργοστάσιο σκυροδέματος. 

12.1.1.15 Αντί της παραγράφου 3.4.2ε του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346 ισχύει η ακόλουθη: 

ε) ποσότητα εκφρασμένη σε τόνους και κυβικά μέτρα νωπού συμπυκνωμένου σκυροδέμα-
τος. 

12.1.1.16 Ο παραγγέλλων έτοιμο σκυρόδεμα (Επιβλέπων, Υπηρεσία, ιδιοκτήτης με τη συνεργασία 
του Μελετητή ή του Επιβλέποντα), πρέπει, εκτός της κατηγορίας και της ποσότητας, να 
προδιαγράφει: 

α) Την κατηγορία καθίσεως σύμφωνα με τον Πίνακα 12.1.1.16 

β) την ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου, το μέγιστο λόγο Ν/Τ και τη θέση της κοκκομετρ ι-
κής γραμμής του μίγματος για τα σκυροδέματα με ειδικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τον 
Πίνακα 5.2.5.1 

γ) Τις αναλογίες σκυροδέματος που πιθανώς έχουν συμφωνηθεί (παράγραφος 12.1.1.19) 

δ) Τη μορφή των δοκιμίων ελέγχου (κυβικά ή κυλινδρικά)  

ε) Αν η συνολική ποσότητα της παραγγελίας δεν υπερβαίνει τα 20m3 (παράγραφος 
13.3.10), οπότε και θα ελέγχεται με το κριτήριο Ε 

στ) Άλλες απαιτήσεις που προκύπτουν από ειδική χρήση του σκυροδέματος.  

Τα στοιχεία αυτά, καθώς και η αρχικώς παραγγελθείσα ημερήσια ποσότητα, θα αναγράφο-
νται και στο δελτίο αποστολής του εργοστασίου. Στο δελτίο αποστολής θα αναγράφεται ε-
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πίσης ο τύπος και η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και αν 
προστέθηκε επιβραδυντικό.  

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει την αναγραφή των παραπάνω στοιχείων στο δελτίο 
αποστολής του εργοστασίου και σε περίπτωση ελλείψεων να επιβάλει οικονομικές ή/και άλ-
λες νόμιμες κυρώσεις στον Ανάδοχο, που θα μπορούν να φθάσουν μέχρι και τη διαταγή δ ι-
ακοπής της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος από το εργοστάσιο, με πλήρη ευθύνη του 
Αναδόχου. 

Πίνακας 12.1.1.16 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΚΑΘΙΣΕΩΣ 

 

Κατηγορία Κάθιση σε mm 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

10 - 40 

50 - 90  

100 - 150 

 160- 210 

220 

H μετρούμενη κάθιση πρέπει να στρογγυλεύεται 
στα πλησιέστερα 10 mm . 

12.1.1.17 Όταν η αύξηση της εργασιμότητας φορτίου εργοστασιακού σκυροδέματος (παράγραφος 8.8 
και 8.9) γίνεται με υπερρευστοποιητικό, η λήψη του δοκιμίου (παράγραφος 13.3.9) θα γίνε-
ται μετά την προσθήκη του υπερρευστοποιητικού. 

12.1.1.18 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει εξασφαλίσει για την Υπηρεσία το δικαίωμα να της 
γνωρίζει το Εργοστάσιο, εφ' όσον ζητηθεί από αυτήν (την Υπηρεσία), τη σύνθεση του σκυ-
ροδέματος που προμηθεύει στο έργο.  Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία έχει το δ ικαίωμα 
να απαγορεύσει στον Ανάδοχο τη χρήση, στο έργο, σκυροδέματος από το συγκεκριμένο 
εργοστάσιο σκυροδέματος, οι δε οποιεσδήποτε συνέπειες (οικονομικές, χρονικές κλπ) θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

12.1.1.19 Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να προμηθευθεί σκυρόδεμα δικών της 
αναλογιών συνθέσεως.  Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος ευθύνεται μόνο για την ποιότητα 
των υλικών που θα χρησιμοποιήσει το εργοστάσιο, για την τήρηση των αναλογιών, καθώς 
και την τήρηση των διατάξεων της παρούσας προδιαγραφής, που αφορούν την ανάμιξη και 
μεταφορά του σκυροδέματος, όχι όμως για την αντοχή και τα άλλα χαρακτηριστικά του νω-
πού και του σκληρυμένου μίγματος, για τα οποία θα ευθύνεται η Υπηρεσία.  Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση κατά την οποία η Υπηρεσία ζητήσει να προστεθεί, κατά την παρασκευή 
ή την παράδοση του σκυροδέματος, στεγανοποιητικό ή άλλο πρόσθετο της επιλογής της, 
διαφορετικό από εκείνα τα πρόσθετα που χρησιμοποιεί το εργοστάσιο και είναι της αποδο-
χής του Αναδόχου. Σχετικά με τις σχέσεις εργοστασίου και Αναδόχου, η Υπηρεσία δεν πα-
ρεμβαίνει ούτε αναλαμβάνει καμμία άλλη ευθύνη. 

12.1.1.20 Τα εργοστάσια έτοιμου σκυροδέματος μπορούν να αναθέτουν σε αναγνωρισμένο Εργαστή-
ριο τους εργαστηριακούς ελέγχους και την παρακολούθηση της ποιότητας των υλικών και 
του σκυροδέματος.  Η παραπάνω δυνατότητα των εργοστασίων δεν απαλλάσσει τον Ανά-
δοχο από τις υποχρεώσεις ελέγχου σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

12.1.1.21 Η ανάθεση των ελέγχων από το εργοστάσιο σε αναγνωρισμένα εργαστήρια (παρ. 
12.1.1.20) δεν απαλλάσσει το εργοστάσιο από την ευθύνη της ποιότητας του σκυροδέματος 
που παράγει (παρ. 13.8.1), σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ.-97, για τις μεταξύ του Αναδόχου και του 
Εργοστασίου σχέσεις, χωρίς επ' αυτού να αναλαμβάνει καμμία δέσμευση η Υπηρεσία . 
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12.1.2  Έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα 

12.1.2.1 Για την ποιότητα των υλικών, τα μέσα και τον τρόπο αναμίξεως ισχύουν όσα αναφέρονται 
στις σχετικές παραγράφους της παρούσας προδιαγραφής.  

12.1.2.2 Για τα αυτοκίνητα - αναδευτήρες που θα μεταφέρουν το σκυρόδεμα, ισχύουν όσα αναφέρο-
νται στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 346. 

12.1.2.3 Το σκυρόδεμα θα αναμιγνύεται πλήρως στο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος. Απα-
γορεύεται η ανάμιξη (μερική ή ολική) σε αυτοκίνητα - αναμικτήρες. 

12.1.2.4 Οι λήψεις δοκιμίων για τον έλεγχο αντοχής θα γίνεται στο συγκρότημα παραγωγής σκυρο-
δέματος. Για τον τρόπο δειγματοληψίας και τον έλεγχο αντοχής των δοκιμίων ισχύουν όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 13.4 Εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων στην παρά-
γραφο 13.5 "Εργοταξιακό σκυρόδεμα μεγάλων έργων" της παρούσας προδιαγραφής. 

12.1.2.5  Ο έλεγχος του ποσοστού αέρα και της καθίσεως θα γίνεται στη θέση που τα αυτοκίνητα - 
αναδευτήρες εκφορτώνουν το σκυρόδεμα και σύμφωνα με τις παραγράφους 8.6 και 8.10.  

12.2 Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά. 

Σκυρόδεμα που είναι εκτεθειμένο σε μηχανική καταπόνηση από τριβή και κρούση (π.χ. με-
γάλη κίνηση οχημάτων, ολίσθηση αντικειμένων, νερό που μεταφέρει στερεά υλικά) χωρίς 
ειδικές επενδύσεις ή ειδική επιφανειακή επεξεργασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακό-
λουθες απαιτήσεις. 

12.2.1 Η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται στο κάτω μισό 
της υποζώνης Δ. 

12.2.2 Εφόσον δεν έχει προστεθεί ρευστοποιητικό ή υπερρευστοποιητικό η κάθιση του μίγματος  
δεν πρέπει  να   υπερβαίνει  τα 5  cm. 

12.2.3 Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30 (ή Β35) και η περιεκτικότητα τσιμέ-
ντου τουλάχιστον 350 Kg/m

3
. 

12.2.4 Η σύνθεση του μίγματος πρέπει να έχει μελετηθεί έτσι ώστε αυτό να έχει τη μικρότερη εξ ί-
δρωση. Η συντήρηση πρέπει να αρχίζει αμέσως μετά την διάστρωση και να διαρκεί 14 ημέ-
ρες τουλάχιστον. 

12.2.5 Οι προηγούμενες απαιτήσεις δεν εξασφαλίζουν αντιολισθηρές επιφάνειες σκυροδέματος.  

12.3 Σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας 

12.3.1 Η περιεκτικότητα τσιμέντου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 350 Kg/m
3 

για σκυρόδεμα 
μέγιστου κόκκου  •  31,5 ή 1'' και 400 Kg/m

3
  για σκυρόδεμα μέγιστου κόκκου •  16 ή 1/2''. 

12.3.2 Η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη Δ 
και κατά το δυνατόν κοντά στη μέση γραμμή αυτής της υποζώνης. 

12.3.3 Ο λόγος Ν/Τ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,58 για περιεκτικότητα τσιμέντου 350 Κg/m
3
 και 

το 0,50 για περιεκτικότητα 400 Κg/m
3 

(με γραμμική παρεμβολή για ενδιάμεσες περιεκτικότη-
τες). 

12.3.4 Η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και η συντήρηση να αρχίζει αμέσως 
μετά τη διάστρωση και να διαρκεί τουλάχιστον 14 ημέρες.  

12.4 Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε χημικές προσβολές 

12.4.1 Σκυρόδεμα που εκτίθεται σε προσβολή χημικών ουσιών που περιέχονται στο νερό ή στο 
έδαφος πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 12.4.  

Συγχρόνως η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται στην 
υποζώνη Δ και κατά το δυνατόν κοντά στη μέση γραμμή αυτής της υποζώνης. H συμπύ-
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κνωση πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και η συντήρηση να διαρκεί τουλάχιστον 14 
ημέρες. 

12.4.2  Οι απαιτήσεις του Πίνακα 12.4 ισχύουν για ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, για φυσικό νερό 
που έχει μολυνθεί από χημικές ουσίες και είναι στάσιμο ή ρέει με βραδύτητα, όπως και για 
εδάφη που είναι υγρά ή υγραίνονται συχνά. Δεν ισχύουν για θαλασσινό νερό (παράγρ. 
12.6), για υγρά βιομηχανικά απόβλητα, για αποθέσεις στερεών βιομηχανικών αποβλήτων 
και γενικά για εδάφη με περιεκτικότητα θειούχων μεγαλύτερη από 100 mg θειοϊόντων (S

2-
) 

ανά Κg εδαφικού υλικού ξεραμένου στον αέρα. Στις περιπτώσεις αυτές όπως επίσης και σε 
περιπτώσεις που το σκυρόδεμα έρχεται σε επαφή με θερμό θαλασσινό νερό (π.χ. σταθμοί 
αφαλατώσεως),  καθώς και σε έργα βιολογικών καθαρισμών θα γίνεται ειδ ική μελέτη όπου 
θα καθορίζονται η σύνθεση του σκυροδέματος, ο τύπος του τσιμέντου και άλλα προστατευ-
τικά μέτρα. 

12.4.3  Οι απαιτήσεις κάθε στήλης του Πίνακα 12.4  ισχύουν ακόμη και αν ένας μόνο από τους α-
ναγραφόμενους χημικούς παράγοντες βρίσκεται στην περιοχή που ορίζεται σ' αυτή τη στή-
λη. 

Αν συγχρόνως δύο ή περισσότερες τιμές χημικών παραγόντων μιας στήλης βρίσκονται στο 
άνω τέταρτο (για το pΗ στο κάτω τέταρτο) των ορίων προσβολής που αναφέρονται στον 
Πίνακα 12.4, τότε ως βαθμός προσβολής θεωρείται ο επόμενος (δυσμενέστερος) του Πίνα-
κα, οπότε και πρέπει να ικανοποιούνται οι ανάλογες απαιτήσεις. 

12.4.4 Οι ελάχιστες ποσότητες τσιμέντου που αναγράφονται στον Πίνακα 12.4 ισχύουν  για αδρα-
νή με μέγιστο κόκκο  •  31,5 ή 1''. Οι ποσότητες αυτές θα ελαττώνονται κατά 30 Κg/m

3
 για 

αδρανή με μέγιστο κόκκο  •  63 ή 1 1/2''  και θα αυξάνονται κατά 30 Κg/m
3
 για αδρανή με 

μέγιστο κόκκο  •  16 ή 1/2''. 

12.4.5  Ο αριθμός των χημικών ελέγχων που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική 
ακρίβεια στον καθορισμό του βαθμού προσβολής θα καθορίζεται ανάλογα με την ομοιογέ-
νεια του εδάφους και του νερού προσβολής. 

12.5  Σκυρόδεμα μέσα σε νερό 

Σκυρόδεμα που διαστρώνεται κάτω από την επιφάνεια νερού, που δεν είναι διαβρωτικό, 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις. 

12.5.1 Όταν το βάθος του νερού είναι μεγαλύτερο από 1 m, το σκυρόδεμα δεν θα αφήνεται  ελεύ-
θερο μέσα στο νερό, αλλά θα διαστρώνεται με μια από τις επόμενες μεθόδους: 

α)  το σκυρόδεμα θα κατεβαίνει στη θέση διαστρώσεως μέσα σε κάδο με κ ινητό πυθμένα, 
ο οποίος θα ανοίγει μόνο όταν ο κάδος έρθει σε επαφή με το ήδη διαστρωμένο σκυρό-
δεμα. 

β)  θα υπάρχει συνεχής ροή μέσα από κατακόρυφους σωλήνες ικανής διαμέτρου (tremie). 
Το κάτω μέρος των σωλήνων θα παραμένει βυθισμένο στο σκυρόδεμα, το υλικό δε που 
κατεβαίνει μέσα από τους σωλήνες θα εκτοπίζει το ήδη διαστρωμένο, μετακινώντας την 
ελεύθερη επιφάνεια προς τα πλάγια και προς τα πάνω.  

γ)  θα χρησιμοποιείται αντλία της οποίας o σωλήνας εξόδου θα έχει κινητό  πώμα που δεν 
θα επιτρέπει την έξοδο του σκυροδέματος παρά μόνο όταν αυτό πιέζεται. 

δ)  για έργα όχι μεγάλων απαιτήσεων, πλαστικό σκυρόδεμα τοποθετείται σε υφασμάτ ινους 
σάκους, οι δε σάκοι, που δεν πρέπει να είναι γεμάτοι, τοποθετούνται o ένας μετά τον 
άλλον, όπως οι τσιμεντόλιθοι στη δόμηση τοίχων.  Η σύνδεση των σάκων μεταξύ τους 
γίνεται μέσω της κονίας που διαφεύγει από την πλέξη του υφάσματος.  

Ανάλογα με τις περιπτώσεις μπορεί  να γίνεται συνδυασμός των προηγουμένων μεθόδων 
διαστρώσεως. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  12.4 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

Χημικοί παράγοντες 

και απαιτήσεις 

Μέθοδοι 

Προσδιορισμού 

Βαθμός προσβολής
(6) 

Ασθενής Μέτριος Ισχυρός 

 ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΙΙΚΩΝ 

pH (μόνο για νερό) 

CO2 mg/l     ( "      "        ") 

NH4
+
  ("      "        ") 

Mg2+
 mg/l    ("       "       " ) 

Βαθμός οξύτητας  (μόνο για εδάφη) 

ISO 4316 

pr EN 13 577/99 

ISO 7150-1 ή 7150-2 

ISO 7980 

ΣΚ-391 

6.5- 5.5 

15 -40 

15 - 30 

300-1500 

>200
(2) 

54.5 - 4.5 

40 - 100 

30 - 60 

1000-3000 

- 

4,5-4,0 

> 100
(8) 

60-100 

>3000
(8) 

- 

Απαιτήσεις 

Τύπος τσιμέντου 

Μέγιστος λόγος Ν/Τ 

Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου  

Κg/m3 

 

 

 

CEM I,II
(5)

,III,IV 

0,60 

300 

 

CEM I,II
(5)

,III,IV 

0,55 

330 

 

CEM I.II
(5)

 ,III,IV 

0,50 

370 

 ΘΕΙΙΚΑ 

Στο νερό   : SO4
2-  mg/l ΕΝ 196-2 200-600(

3) 
600-3000 3000-6000 

Στο έδαφος   : SO4
2-  

(1)
mg/kg ΣΚ-390 2000-3000

(4) 
3000-12000 12000-24000 

Απαιτήσεις  

Τύπος τσιμέντου 

 

CEM     CEM
    SR

(7) 

I,II
(5)   

ή  ΙΙΙ, ΙV ή 

 

SR 
(7) 

 

SR 
(7) 

 Μέγιστος λόγος Ν/Τα 

Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου  

Κg/m3 

0,55 

340 

0,60 

320 

0,60 

300 

0,55 

330 

0,50 

370 

 (1) Εδάφη με διαπερατότητα μικρότερη των 10
-5

 m/s μπορούν να καταταγούν σε κατώτερη κατηγο-
ρία 

(2) Για βαθμό οξύτητας μικρότερο από 200 δεν υπάρχει προσβολή  

(3) Για νερό με περιεκτικότητα σε  SO4
2- μικρότερη από 200 mg/l  και για έδαφος με περιεκτικότητα 

σε SO4
2- μικρότερη από 2000 mg/kg δεν απαιτούνται  ιδιαίτερα μέτρα 

(4) Εάν υπάρχει κίνδυνος σωρευτικής αύξησης του SO4
2-

 λόγω τριχοειδούς προσρόφησης ή  
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επανειλημμένων κύκλων διύγρανσης-ξήρανσης το έδαφος κατατάσσεται στη κατηγορία της μέτριας 
προσβολής 

(5) Εκτός των τύπων ΙΙ/Β-L, II/B-LL 

(6) Απαιτείται ειδική μελέτη για :α) τιμές εκτός των ορίων του πίνακα, β) άλλους χημικούς παράγο-
ντες προσβολής, γ) μεγάλες ταχύτητες ροής νερού σε συνδυασμό με τους χημικούς  

παρόντες του πίνακα 12.4 

(7) SR τσιμέντο Πόρτλαντ ανθεκτικό στα θειϊκά σύμφωνα με το Π.Δ. 244/80 

(8) Απαιτείται ειδική μελέτη και ενδεχόμενη επιφανειακή προστασία του σκυροδέματος  

12.5.2 Όταν το νερό κάτω από την επιφάνεια του οποίου διαστρώνεται σκυρόδεμα είναι διαβρωτ ι-
κό, τότε πρέπει να ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις της παραγράφου 12.4 

12.5.3    Η κάθιση πρέπει να είναι 15-20 cm, η περιεκτικότητα τσιμέντου τουλάχιστον 350 Kg/m
3
 και 

ο λόγος Ν/Τ το πολύ 0,60..  

12.5.4  Το σκυρόδεμα δεν θα δονείται και δεν θα μετακινείται από τη θέση που πήρε μετά την έξο-
δο του από τον κάδο ή το σωλήνα. 

12.5.5 Η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη Δ και κατά το 
δυνατόν, κοντά στη μέση γραμμή αυτής της περιοχής.  

12.5.6 Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι μέγιστου κόκκου • 31,5 ή 1" εκτός της περιπτώσεως που η 
διάστρωση γίνεται με σάκους, οπότε ο μέγιστος κόκκος δεν ενδιαφέρει. 

12.6 Σκυρόδεμα στη θάλασσα 

12.6.1 Για την προστασία του οπλισμού των έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα που βρίσκονται 
μέσα στη θάλασσα, ή διαβρέχονται από θάλασσα ή καταιονίζονται με θαλασσινό νερό, θα 
ισχύουν τα ακόλουθα. 

12.6.2  Το σκυρόδεμα θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 12.3 "Σκυρόδεμα μειωμ ένης 
υδατοπερατότητας", με λόγο Ν/Τ 0,48 και περιεκτικότητα τσιμέντου 400 Kg/m

3
 τουλάχιστον. 

12.6.3 Αν η σκυροδέτηση γίνεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ισχύουν όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 12.5 "Σκυρόδεμα μέσα σε νερό".  

12.7 Σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε αέρα κορεσμένο με θαλάσσια άλατα (παραθαλάσσιο περι-

βάλλον) 

8.12.7.1 Η περιεκτικότητα τσιμέντου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 330 Kg/m
3
 και ο λόγος Ν/Τ 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,60.  

12.7.2 Η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη Δ 
και κατά το δυνατόν κοντά στη μέση γραμμή αυτής της υποζώνης. 

12.8 Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 

12.8.1 Σε περιοχές της χώρας κατηγορίας IV, όπως αυτές χαρακτηρίζονται στο Σχέδιο Προτύπου 
ΕΛΟΤ 515, επιβάλλεται η χρήση αερακτικού προσθέτου.  

12.8.2  Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0
o 

C η σκυροδέτηση πρέπει να 
αναβάλλεται.  Αν αυτό δεν είναι δυνατόν και αν το σκυρόδεμα μετά το τέλος της θερμικής 
προστασίας θα βρεθεί σε θερμοκρασία παγετού, τότε θα γίνεται χρήση αερακτικού προσθέ-
του. 

12.8.3 Απαγορεύεται η σκυροδέτηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από -
15

o 
C. 

12.8.4  Όταν προστεθεί αερακτικό, η ποσότητά του πρέπει να εξασφαλίζει στο μίγμα την περιεκτ ι-
κότητα αέρα που δίνεται στον Πίνακα 12.8.4. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12.8.4. 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΕ ΝΩΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Σκυρόδεμα μέγιστου 
κόκκου 

Περιεκτικότητα αέρα 

% 

      • 8      ή    3/8''  

     • 16     ή    1/2'' 

     • 31,5  ή    1'' 

     • 63     ή    1 1/2'' 

6,0 

4,5 

3,5 

3,0 

12.8.5  Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος παραμένει μικρότε-
ρη από +5

o
C, το σκυρόδεμα που διαστρώνεται πρέπει να έχει ελάχιστη θερμοκρασία 13

ο
C 

όταν είναι μέγιστου κόκκου μέχρι •  16 ή 1/2'' (σκυρόδεμα λεπτών διατομών), 10
ο
C όταν εί-

ναι μέγιστου κόκκου • 31,5 ή 1'' (σκυρόδεμα κανονικών διατομών) και 7
o
C όταν είναι μέγι-

στου κόκκου • 63 ή 1 1/2'' (σκυρόδεμα μεγάλων διατομών). 

Οι θερμοκρασίες αυτές πρέπει να κρατηθούν, με κατάλληλη θερμική προστασία, για τα 
χρονικά διαστήματα που δίνονται στον Πίνακα 2 του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 515.   Πά-
ντως τα διαστήματα αυτά θα αυξάνονται εφόσον η αντοχή δοκιμίων του έργου (παράγρα-
φος 10.4), παραμένει μικρότερη από  5 ΜΡa.  

12.8.6 Οι χρόνοι θερμικής προστασίας του Πίνακα 2 του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 515 εξασφαλ ί-
ζουν μόνο την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος και όχι την αντοχή του. Σε προεντεταμένο 
σκυρόδεμα η εξέλιξη της αντοχής τόσο για την αφαίρεση των ξυλοτύπων όσο και για την 
προένταση θα παρακολουθείται με δοκίμια που θα συντηρούνται στο έργο, όπως συντηρε ί-
ται αυτό (δοκίμια του έργου). 

Σε κατασκευές χωρίς προένταση η τάξη μεγέθους της αντοχής για την αφαίρεση των ξυλο-
τύπων θα διαπιστώνεται με δοκίμια του έργου ή θα παίρνεται από τον Πίνακα 3 του Σχεδίου 
Προτύπου ΕΛΟΤ 515. Οι χρόνοι του Πίνακα 3 προϋποθέτουν την τοποθέτηση υποστυλω-
μάτων ασφαλείας μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων. 

12.8.7 Στους Πίνακες 2 και 3 του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 515 αντί των αναγραφών "Κοινό τσιμέ-
ντο" και "Τσιμέντο ταχείας σκληρύνσεως" ισχύουν οι «Τσιμέντο κανονικής πρώιμης αντο-
χής» (Ν) και Τσιμέντο υψηλής πρώιμης αντοχής» (R) όπως αυτά ορίζονται στην παραγρ. 
7.1.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1. 

12.8.8 Οι χρόνοι θερμικής προστασίας του Πίνακα 2 του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 515 αναφέρο-
νται σε σκυρόδεμα που περιέχει αερακτικό.  Αν το σκυρόδεμα δεν περιέχει αερακτικό οι 
χρόνοι αυτοί θα διπλασιάζονται. 

12.8.9 Σκυροδέματα των περιοχών κατηγορίας IV τα οποία δεν έχουν επίχρισμα, όπως και σκυρο-
δέματα έργων άλλων περιοχών της χώρας, τα οποία είναι εκτεθειμένα χωρίς επίχρισμα σε 
θερμοκρασίες παγετού (γέφυρες, σιλό κ.τ.λ.). πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πα-
ραγράφου 12.3.  Η ελάχιστη επικάλυψη τον οπλισμού σ' αυτές τις περιπτώσεις θα είναι 50 
mm. 

12.8.10 Η θερμοκρασία του σκυροδέματος εφόσον αυτό θερμαίνεται πριν διαστρωθεί, δεν επιτρέπε-
ται να υπερβαίνει τους 32

o
C. 

12.9 Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 

12.9.1 Η θερμοκρασία του σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε οποιαδήποτε θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος) να είναι μεγαλύτερη από 32

o
 C. 
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12.9.2 Η συντήρηση θα αρχίζει αμέσως μετά τη διάστρωση. Η μέθοδος της παραγράφου 10.3 είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματική διότι κρατά σκιασμένη την επιφάνεια του σκυροδέματος και συγ-
χρόνως διατηρεί κορεσμένα με νερό τα τριχοειδή. 

12.9.3  Γενικές οδηγίες για τη διάστρωση με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος δίνονται στο 
Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 517. 

12.10 Αντλητό σκυρόδεμα 

12.10.1 Σε αντλητό σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 (ή Β35) ή μικρότερης, που δεν έχει ειδικές απαι-
τήσεις στεγανότητας ή ανθεκτικότητας (παράγραφοι 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 και 12.7) η 
κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών μπορεί να βρίσκεται, ολόκληρη ή μόνο 
κατά ένα τμήμα της, στην υποζώνη Ε. 

12.10.2 Αν η παροχή της αντλίας, λόγω βλάβης ή εμπλοκής, διακοπεί για χρονικό διάστημα τόσο 
ώστε το σκυρόδεμα που βρίσκεται μέσα σ' αυτή να μην έχει πια την προδιαγραφόμενη κά-
θιση, αυτό το σκυρόδεμα πρέπει να απορριφθεί. 

12.10.3  Απαγορεύεται η προσθήκη νερού, τσιμεντοκονίας ή υπερρευστοποιητικού στον κάδο της 
αντλίας για τη βελτίωση της ρευστότητας του σκυροδέματος.  

12.10.4  Στην περίπτωση που το τελευταίο στέλεχος ή τα τελευταία στελέχη των σωλήνων της α-
ντλίας είναι κατακόρυφα με κατεύθυνση ροής του σκυροδέματος προς τα κάτω, το δε συνο-
λικό μήκος αυτών (συμπεριλαμβανομένου και του εύκαμπτου τελευταίου τμήματος που πι-
θανώς να υπάρχει) υπερβαίνει τα 3 m, τότε το στόμιο εκροής του σκυροδέματος δεν επι-
τρέπεται να απέχει από την επιφάνεια διαστρώσεως περισσότερο από 0,50 m. 

12.10.5  Η καταλληλότητα του σκυροδέματος σε άντληση, θα πρέπει να ελέγχεται με ευθύνη και δα-
πάνες του Αναδόχου, με δοκιμαστικά αναμίγματα ή με ειδικές δοκιμές αντλησιμότητας. Δ ι-
ευκρινίζεται δε ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού 
σκυροδέματος, σε συσχετισμό με το έργο, τη θέση του σκυροδετούμενου στοιχείου, το πρό-
γραμμα εκτέλεσης των έργων, τον μηχανικό εξοπλισμό του Αναδόχου κλπ, ανεξάρτητα από 
το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού σκυ-
ροδέματος. 

12.10.6 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χρησιμοποίηση φυσικών (στρογγυλευμένων) αδρανών διευκο-
λύνει την άντληση. 

12.10.7 Επειδή έχει αποφασιστική σημασία για την αντλησιμότητα του σκυροδέματος η κοκκομετρ ι-
κή διαβάθμιση των αδρανών, γι’ αυτό το λόγο κατά την άφιξη των κλασμάτων αδρανών στο 
εργοτάξιο, θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά με πύκνωση των δοκιμών κοσκίνισης (πχ 
μία δειγματοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα) ώστε να εξασφαλισθεί η σύμπτωση της κοκκομε-
τρικής διαβάθμισης των αδρανών μα την αντίστοιχη της μελέτης σύνθεσης. 

12.10.8 Το αντλητό σκυρόδεμα συνήθως έχει εργάσιμο με κάθιση από 10-12 εκατοστά. 

12.11 Δαπάνες Αναδόχου και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλες οι δαπάνες εξοπλισμού, οργάνωσης, σχετικής μελέτης, προσθέτων κλπ που θα απα ι-
τηθούν για τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέματος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδε-
μάτων του υπόψη άρθρου 12 του Κ.Τ.Σ. ΄97 θα περιλαμβάνονται ανηγμένα - εκτός αν άλ-
λως προδιαγράφεται στους όρους δημοπράτησης - στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου και 
θα έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο τυχόν άλλες συμβατικές επιπτώσεις (λχ τήρηση 
χρονοδιαγράμματος» 

13. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

Όσα αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους σχετικά με δειγματοληψίες και ελέγχους ι-
σχύουν για σκυρόδεμα μιας ορισμένης χαρακτηριστικής αντοχής.  Αν στο ίδιο έργο δια-
στρώνεται σκυρόδεμα δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών αντοχών θα γίνονται διαφορε-
τικές δειγματοληψίες και έλεγχοι για κάθε περίπτωση χαρακτηριστικής αντοχής.  Ειδ ικώτερα 
για τις εργασίες πασσάλων και των κεφαλοδέσμων τους ισχύει το άρθρο Γ -10 της Τ.Σ.Υ. 
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13.1 Απαίτηση αντοχής 

Το σκυρόδεμα θα ελέγχεται με δοκίμια που θα παίρνονται στην έξοδο του αναμικτήρα αν 
πρόκειται για εργοταξιακό σκυρόδεμα ή στην έξοδο του αυτοκινήτου μεταφοράς αν πρόκε ι-
ται για εργοστασιακό σκυρόδεμα. Οι αντοχές σε θλίψη αυτών των δοκιμίων πρέπει να ικα-
νοποιούν τα Κριτήρια συμμορφώσεως της παραγράφου 13.6.  

13.2 Μορφή και διαστάσεις δοκιμίων 

13.2.1 (1) Τα συμβατικά δοκίμια με τα οποία θα γίνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης καθώς και τα 
δοκίμια του έργου (παράγραφος 10.4) για τις κατηγορίες σκυροδεμάτων C θα είναι κυ-
βικά ακμής  15 cm ή κυλινδρικά διαμέτρου 15 cm και ύψους  30 cm.  

(2) Τα συμβατικά δοκίμια με τα οποία θα γίνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης καθώς και τα 
δοκίμια του έργου (παρ..10.4), για τις κατηγορίες σκυροδεμάτων Β, θα είναι κυβικά ακ-
μής 20 cm. 

(3) Για τις κατηγορίες σκυροδεμάτων Β, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται κυβικά δοκ ίμια 
ακμής 15 cm, ως συμβατικά δοκίμια με τα οποία θα γίνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης, 
καθώς και ως δοκίμια έργου (παρ. 8.10.4), αλλά στην περίπτωση αυτή, η συμβατ ική 

αντοχή σε θραύση δοκιμίων ακμής 20 cm (f28200) θα λαμβάνεται ίση με το 95% της 

συμβατικής αντοχής σε θραύση των δοκιμίων ακμής 15 cm (f28150).   

Θα ισχύει δηλαδή :    (f28200) = 0,95 x (f28150) 

13.2.2 Για τους ελέγχους συμμορφώσεως θα χρησιμοποιούνται για το ίδιο έργο δοκίμια της ίδιας 
μορφής και διαστάσεων, με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στη Μελέτη Συνθέσεως. Στην 
περίπτωση του εργοστασιακού έτοιμου σκυροδέματος που η Μελέτη Συνθέσεώς του έχει 
γίνει στο εργοστάσιο, η μορφή και οι διαστάσεις των δοκιμίων θα προδιαγράφονται. Για το 
ίδιο έργο απαγορεύεται η λήψη διαφορετικών δοκιμίων και η σύγκριση της αντοχής τους με-
τά από πολλαπλασιασμό με συντελεστές αναγωγής. 

Σε περίπτωση που - ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας - παραστεί ανάγκη συ-
σχέτισης των συμβατικών αντοχών δοκιμιών (ηλικίας 28 ημερών) σύμφωνα με διαφορετ ι-
κούς κανονισμούς (και συγκεκριμένα DIN αφενός και Ελληνικούς ή Ευρωκώδικες αφετέ-
ρου), θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις αναγωγής: 

βWN = 1,28 f ck'cyl            για βW > 15 Mpa 

βWN = 1,35 f ck'cyl            για βW  15 Mpa 

όπου συμβολίζονται 

βWN = η ονομαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέματος κατά DIN 1018 

f ck'cyl = η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος κατά ΚΜΚΕΣ (ή ΕC2 ή ΕNV 206) με βάση 
κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 15 cm και ύψους 30cm  

Τα προηγούμενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόμενα στην επόμενη παράγραφο 13.2.3, 
αλλά ισχύουν συμπληρωματικά 

13.2.3 Για άλλες ανάγκες, όπως για τους ελέγχους αντοχής σε μικρή ηλικία, που δεν έχουν όμως 
σχέση με τους ελέγχους συμμορφώσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν δοκίμια διαφορετι-
κά από εκείνα της Μελέτης Συνθέσεως. Για τις περιπτώσεις αυτές (και όχι για τους ελέγχους 
συμμορφώσεως) μπορεί να θεωρηθεί ότι  τα κυβικά δοκίμια ακμής   15 cm σε ηλικία 28 η-
μερών ή μεγαλύτερη, δίνουν αντοχές κατά 5% μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες αντοχές κυ-
βικών δοκιμίων ακμής 20 cm και ότι η σχέση κυβικών δοκιμίων ακμής 20 cm προς κυλιν-
δρικά δοκίμια διαμέτρου 15 cm και ύψους 30 cm καθορίζεται από τους συντελεστές του Πί-
νακα 13.2.3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13.2.3 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

15 cm x 30 cm ΣΕ ΑΝΤΟΧΕΣ ΚΥΒΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΑΚΜΗΣ 20 cm.* 

 

Αντοχές κυλινδρικών δοκιμίων σκυροδέματος 
15cm x 30cm σε Μpa 

 

 9,2 

 

12,8 

 

18,4 

 

25,4 

 

39,5 

Συντελεστές πολλαπλασιασμού για αναγωγή αντοχής 
κυλίνδρου σε αντοχή κύβου 20 x 20 x 20 
cm 

 

1,30 

 

1,25 

 

1,22 

 

1,18 

 

1,14 

   *  Για ενδιάμεσες τιμές γίνεται γραμμική παρεμβολή 

13.2.4 Εκτός από τα συμβατικά δοκίμια που είναι απαραίτητα για τους ελέγχους συμμορφώσεως, 
ο Επιβλέπων μπορεί να πάρει και άλλα δοκίμια, για έλεγχο της αντοχής σε μικρότερες ηλι-
κίες, για έλεγχο της προόδου σκληρύνσεως του σκυροδέματος ή για άλλους ειδικούς ελέγ-
χους (βλέπε και παρ. 16.5 και 16.6 της παρούσας προδιαγραφής). Οι αντοχές αυτών των 
δοκιμίων δεν μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη του σκυροδέματος, εκτός αν αυτό έχει δια-
τυπωθεί ρητά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης. 

13.2.5 Δοκίμια με εμφανή ελαττώματα από κακή συμπύκνωση ή τραυματισμό δεν θα συμπεριλαμ-
βάνονται στον έλεγχο συμμορφώσεως. 

13.2.6 Για να αντιμετωπιστεί η περίπτωση της παραγράφου 13.2.5 συνιστάται η λήψη σε κάθε 
δειγματοληψία, ενός υπεράριθμου δοκιμίου. 

Αν, μετά την αφαίρεση των δοκιμίων από τις μήτρες τους, διαπιστωθεί ότι κανένα από αυτά 
δεν είναι ελαττωματικό (με την έννοια της παραγράφου 8.13.2.5), το υπεράριθμο δοκίμιο 
δεν θα λαμβάνεται υπόψη στους ελέγχους συμμορφώσεως, μπορεί όμως να χρησιμοποιη-
θεί για έλεγχο της αντοχής σε μικρή ηλικία. 

13.3. Εργοστασιακό σκυρόδεμα 

13.3.1  Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα θα αποτελεί μια παρτίδα και θα αντιπροσω-
πεύεται από μια δειγματοληψία έξι (6) δοκιμίων, εκτός εάν η  ποσότητα που θα διαστρωθεί 
σε μια ημέρα δεν υπερβαίνει τα είκοσι κυβικά μέτρα (20 m

3
), οπότε ισχύει η παράγραφος 

13.3.10. 

13.3.2  Η Υπηρεσία ή ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τον αριθμό δοκιμίων μιας δειγ-
ματοληψίας από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίμια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέ-
ον 6 δοκιμίων βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. 

13.3.3  Αν η ποσότητα του σκυροδέματος που θα διαστρωθεί σε μια ημέρα υπερβαίνει τα 150 m
3
, η 

δειγματοληψία αυτής της παρτίδας θα περιλαμβάνει δώδεκα (12) δοκίμια, που δεν θα παίρ-
νονται από διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό είναι δυνατόν. 

13.3.4 Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει δύο διαδοχικές ημέρες, τότε το σκυρόδεμα του 
διημέρου θα αποτελεί μια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από μια δειγματοληψία δώδεκα 
(12) συμβατικών δοκιμίων, από τα οποία τα έξι (6) θα παίρνονται την πρώτη ημέρα.  

13.3.5 Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει περισσότερες από δύο διαδοχικές ημέρες, τότε η 
παρτίδα κάθε διημέρου θα αντιπροσωπεύεται από μια δειγματοληψία δώδεκα (12) συμβατι-
κών δοκιμίων, εκτός αν ο αριθμός των ημερών διαστρώσεως είναι περιττός, οπότε η παρτ ί-
δα της τελευταίας ημέρας θα αντιπροσωπεύεται από μια δειγματοληψία έξι (6) συμβατικών 
δοκιμίων. 
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13.3.6 Αν η διάστρωση ενός διημέρου διακοπεί πριν συμπληρωθούν δώδεκα (12) δοκίμια, τότε η 
παρτίδα σκυροδέματος που έχει διαστρωθεί θα αντιπροσωπεύεται από τα έξι (6) πρώτα 
δοκίμια. Τα υπόλοιπα δοκίμια που πιθανώς έχουν κατασκευαστεί δεν θα συμπεριλαμβάνο-
νται στους ελέγχους συμμορφώσεως. 

13.3.7  Σκυρόδεμα το οποίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές ημέρες θα αποτελεί δύο παρτίδες 
και θα αντιπροσωπεύεται από δύο δειγματοληψίες. 

13.3.8 Αν το έργο απαιτεί διάστρωση χωρίς διακοπή για περισσότερες από μια ημέρες (όπως 
συμβαίνει σε κατασκευές με ολισθαίνοντα ξυλότυπο), το σκυρόδεμα θα χωρίζεται σε νοητές 
παρτίδες, ανάλογα με τις φάσεις της κατασκευής (π.χ. διάστρωση ημέρας, διάστρωση νύ-
χτας). 

13.3.9  Από ένα αυτοκίνητο μεταφοράς σκυροδέματος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκ ίμιο για τον 
έλεγχο συμμορφώσεως.  Η λήψη του δοκιμίου και η ώρα λήψεως θα αναγράφονται στο δελ-
τίο αποστολής το οποίο θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του εργοστασίου. Αν η σκυ-
ροδέτηση συμπληρώνεται με λιγότερα από έξι (6) αυτοκίνητα, αλλά περισσότερα από δύο 
(2), τότε επιτρέπεται η λήψη μέχρι και δύο δοκιμίων από το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά κάθε δο-
κίμιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 m

3 
σκυροδέματος μετά τη λήψη του 

προηγούμενου δοκιμίου. Το δοκίμιο (ή τα δοκίμια), το αυτοκίνητο από το οποίο έγινε η 
δειγματοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου 
θα σημειώνονται. 

13.3.10 Αν έχει παραγγελθεί και διαστρώνεται σε μια ημέρα, ποσότητα σκυροδέματος που δεν υ-
περβαίνει τα είκοσι κυβικά μέτρα  (20 m

3
), η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει τον αριθμό δο-

κιμίων που αναφέρεται στα ακόλουθα:  

α) αν η ποσότητα σκυροδέματος είναι αρκετά μικρή ώστε να μεταφέρεται με ένα αυτοκίνη-
το, το σκυρόδεμα του αυτοκινήτου αποτελεί μια παρτίδα και ελέγχεται με τρία δοκίμια 
που παίρνονται από το αυτοκίνητο, το πρώτο μετά την αποφόρτωση του 15% περίπου 
του φορτίου (ή, μετά την αποφόρτωση ενός περίπου κυβικού μέτρου), το δεύτερο από 
το μέσον περίπου του φορτίου, και το τρίτο πριν από την αποφόρτωση του τελευταίου 
15% περίπου του φορτίου (ή, του τελευταίου κυβικού μέτρου). 

β) αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη και μεταφέρεται με περισσότερα από ένα αυτοκίνητα, 
το σκυρόδεμα κάθε αυτοκινήτου αποτελεί μια παρτίδα. Από τις παρτίδες αυτές ελέγχο-
νται δύο τυχαίες, της επιλογής του αγοραστή, με τρία δοκίμια η κάθε μία, που παίρνο-
νται από το αντίστοιχο αυτοκίνητο με τη διαδικασία της παραγράφου 8.13.3.10α. 

13.3.11 Οι αντοχές 28 ημερών κάθε δειγματοληψίας έξι (6) δοκιμίων πρέπει να ικανοποιούν το Κρ ι-
τήριο συμμορφώσεως Α (παράγραφος 13.6.1). Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως της δειγ-
ματοληψίας είναι μικρότερη από 1,5 MPa τότε στο κριτήριο συμμορφώσεως Α  πρέπει να 
εισάγεται τιμή s = 1,5 MPa.  Οι αντοχές 28 ημερών κάθε δειγματοληψίας δώδεκα (12) δοκι-
μίων πρέπει να ικανοποιούν το Κριτήριο συμμορφώσεως B (παράγραφος 13.6.2). Αν η τιμή 
της τυπικής αποκλίσεως της δειγματοληψίας είναι μικρότερη από 2,2 MPa τότε στο κριτήριο 
συμμορφώσεως Β πρέπει να εισάγεται τιμή s = 2,2 Mpa. 

13.3.12  Δεν επιτρέπεται ο χωρισμός των δοκιμίων μιας δειγματοληψίας δώδεκα δοκ ιμίων σε δύο 
ομάδες των έξι (6) δοκιμίων και ο έλεγχος των αντοχών αυτών των δοκιμίων με το Κριτήριο 
Α. 

13.3.13 Αν ο 2ος Κανόνας ή ο 4ος Κανόνας αποδοχής δεν ικανοποιείται από ένα μόνο δοκίμιο μιας 
δειγματοληψίας, τότε η αντοχή του σκυροδέματος του αυτοκινήτου από το οποίο έγινε η 
λήψη του δοκιμίου αμφισβητείται και ακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου 13.7.1. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ένας ή και οι δύο Κανόνες αποδοχής δεν ικανο-
ποιούνται, αμφισβητείται ολόκληρη η παρτίδα σκυροδέματος αυτής της δειγματοληψίας και 
ακολουθεί ο επανέλεγχος των  παραγράφων 8.13.7.2. και 8.13.7.3 

13.3.14 Οι αντοχές 28 ημερών των τριών δοκιμίων κάθε αυτοκινήτου του άρθρου 13.3.10 πρέπει να 
ικανοποιούν  το Κριτήριο συμμορφώσεως Ε (άρθρο 13.6.5).  Αν ο ένας ή και οι δύο κανόνες 
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αποδοχής του Κριτηρίου Ε δεν ικανοποιούνται,  αμφισβητείται η αντοχή  της παρτίδας του 
αντίστοιχου αυτοκινήτου και ακολουθεί ο επανέλεγχος των παραγράφων 13.7.2. και 13.7.3.  

13.3.15 Στη λήψη των δοκιμίων μπορεί να παρευρίσκεται  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ερ-
γοστασίου. 

13.4. Εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων 

Ενα έργο από σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται από την Μελέτη  του, ή τη Σύμβασή του, ως "μ ι-
κρό", αν η σπουδαιότητά του -και λιγότερο ο όγκος του-, δεν απαιτεί τη διενέργεια των δο-
κιμών που προβλέπονται στην παράγραφο 13.5. 

13.4.1  Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα θα αποτελεί μια παρτίδα και θα αντιπροσω-
πεύεται από μια δειγματοληψία έξι (6) δοκιμίων, εκτός αν ο συνολικός όγκος του σκυροδέ-
ματος που πρόκειται να διαστρωθεί υπερβαίνει τα 150 m

3
, οπότε η δειγματοληψία θα περι-

λαμβάνει δώδεκα (12) δοκίμια. Η Υπηρεσία ή ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν 
τον αριθμό δοκιμίων μιας δειγματοληψίας από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίμια. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιμίων βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου.  

13.4.2 Για τους ελέγχους συμμορφώσεως παίρνεται ένα δοκίμιο από διαφορετικό ανάμιγμα. Το 
δοκίμιο καθώς και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώνεται το ανάμιγμα θα σημειώ-
νονται. Δεν πρέπει να γίνεται επιλογή καλών ή κακών αναμιγμάτων. Τα αναμίγματα από τα 
οποία θα γίνει δειγματοληψία πρέπει να είναι τυχαία, η δε εκλογή τους αποφασίζεται από 
τον Επιβλέποντα πριν ολοκληρωθεί η ανάμιξη. 

13.4.3  Για δοκίμια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στους ελέγχους συμμορφώσεως ισχύουν όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 13.2.4. 

13.4.4  Για τους ελέγχους συμμορφώσεως ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 13.3.11 
και 13.3.12. 

13.4.5  Αν ο 2ος Κανόνας αποδοχής ή ο 4ος Κανόνας αποδοχής δεν ικανοποιείται από ένα μόνο 
δοκίμιο μιας δειγματοληψίας, τότε η αντοχή του αναμίγματος από το οποίο έγινε η λήψη του 
δοκιμίου αμφισβητείται και ακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου 13.7.1. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση κατά την οποία ένας ή και οι δύο Κανόνες αποδοχής δεν ικανοποιούνται, αμφ ι-
σβητείται ολόκληρη η παρτίδα σκυροδέματος αυτής της δειγματοληψίας και ακολουθεί  ο 
επανέλεγχος των παραγράφων 13.7.2 και 13.7.3. 

13.5. Εργοταξιακό σκυρόδεμα μεγάλων έργων  

Ενα έργο από σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται από την Μελέτη του, ή τη Σύμβασή του, ως "με-
γάλο", αν η σπουδαιότητά του -και λιγότερο ο όγκος του-, απαιτεί τη διαδικασία ελέγχου 
που ακολουθεί και που εξασφαλίζει σταθερότερη ποιότητα σκυροδέματος και περισσότερο 
αξιόπιστα αποτελέσματα ελέγχων. 

13.5.1 Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου πρέπει να έχουν συγκε-
ντρωθεί επί τόπου ικανές ποσότητες αδρανών υλικών.  Από τα αδρανή αυτά θα κατασκευ-
αστούν, σε διαφορετικές ημέρες, 15 έως 60 δοκιμαστικά ανοίγματα με τις αναλογίες υλικών 
που προβλέπονται στη Μελέτη Συνθέσεως. Ο ακριβής αριθμός αναμιγμάτων πρέπει να 
συμφωνεί με έναν από τους "Αριθμούς δοκιμίων" που δίνονται στον Πίνακα 5.2.2.1. Κάθε 
ανάμιγμα μπορεί να περιέχει μικρότερη ποσότητα σκυροδέματος από εκείνη που θα περιέ-
χει κατά την κατασκευή του έργου, όχι όμως μικρότερη από το μισό της τελευταίας.  Από 
κάθε τέτοιο ανάμιγμα (το οποίο μπορεί μετά να διαστρωθεί σε βοηθητικές κατασκευές του 
έργου) θα κατασκευάζονται δύο δίδυμα δοκίμια για τον έλεγχο αντοχής σε θλίψη.   

Αν προδιαγράφονται και άλλοι έλεγχοι (κάμψεως, διαρρήξεως κ.τ.λ.) για κάθε έλεγχο θα κα-
τασκευάζεται διαφορετικό ζευγάρι δοκιμίων. Θα συγκεντρωθούν έτσι δύο ομάδες 15 έως 60 
δοκιμίων για θλίψη, που θα συντηρηθούν όπως τα συμβατικά δοκίμια.  Η μία ομάδα θα ε-
λεγχθεί σε ηλικία 7 ημερών και η άλλη σε ηλικία 28 ημερών.  Από την αντοχή αυτών των 
δοκιμίων θα υπολογιστούν : 

α)  ο λόγος αντοχής 7/28 ημερών. 
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β) η τυπική απόκλιση s' των δοκιμίων 28 ημερών και η τυπική απόκλιση sπ που προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό της s' επί το συντελεστή που δίνεται στον Πίνακα 5.2.2.1 για 
τον αντίστοιχο αριθμό δοκιμίων. 

γ)  πιθανώς άλλα στατιστικά στοιχεία (π.χ. η τυπική απόκλιση αντοχής 7 ημερών). 

Αν η sπ είναι διαφορετική από την τυπική απόκλιση s με την οποία έγινε ο υπολογισμός της 
απαιτούμενης αντοχής της Μελέτης Συνθέσεως (παράγραφος 5.2.2) τότε η απαιτούμενη α-
ντοχή θα διορθώνεται από τη Σχέση  (1) της παραγράφου 5.2.2.1 για  s = sπ. Αν η sπ είναι 
μικρότερη από 3 ΜΡa στη Σχέση (1) θα εισάγεται η τιμή s = 3 Μpa. 

Συγχρόνως, από την καμπύλη λόγου νερό/τσιμέντο (Ν/Τ) και αντοχής που θα δίνεται στη 
Μελέτη Συνθέσεως θα αναπροσαρμόζονται οι αναλογίες των υλικών έτσι ώστε να προκύ-
πτει μέση τιμή fm ίση με τη νέα απαιτούμενη. Με τη διορθωμένη αυτή τιμή fα (ή με την πα-
λιά, αν η τυπική απόκλιση των δοκιμαστικών αναμιγμάτων που αναφέρθηκε προηγουμένως 
είναι ίση με εκείνη της Μελέτης Συνθέσεως) θα αρχίσει η κατασκευή του έργου.  

13.5.2 Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα θα αποτελεί μια παρτίδα και θα αντιπροσω-
πεύεται από μια δειγματοληψία. Για έργα με διάστρωση χωρίς διακοπή ισχύουν όσα ανα-
φέρονται στην παράγραφο 13.3.8.  

13.5.3 Οι δειγματοληψίες των τριών πρώτων ημερών διαστρώσεως θα αποτελούνται από 12 δοκί-
μια η κάθε μια, οι δε δειγματοληψίες των επόμενων ημερών από 3 δοκίμια.  Αν το σκυρόδε-
μα είναι έτοιμο, οι δειγματοληψίες θα γίνονται στο συγκρότημα παραγωγής. Τα δοκίμια θα 
έχουν συνεχή αρίθμηση. 

13.5.4 Κάθε δοκίμιο θα παίρνεται από διαφορετικό ανάμιγμα σύμφωνα με τη διαδικασία της παρα-
γράφου 13.4.2. 

13.5.5 Στους όρους δημοπράτησης του έργου πρέπει να προβλέπεται ικανός αριθμός δοκιμίων 
που θα ελέγχονται σε μικρές ηλικίες, ώστε να είναι δυνατόν να προβλέπεται με ικανοποιητ ι-
κή προσέγγιση η αντοχή 28 ημερών. 

13.5.6 Οι αντοχές των δειγματοληψιών 12 δοκιμίων της παραγράφου 13.5.3 πρέπει να ικανοποι-
ούν το Κριτήριο συμμορφώσεως Γ, οι δε αντοχές των δειγματοληψιών 3 δοκιμίων της ίδιας 
παραγράφου, πρέπει να ικανοποιούν ένα τουλάχιστον από τους Κανόνες 7 και 8 του Κριτη-
ρίου συμμορφώσεως Δ. 

Αν ένα μόνο δοκίμιο μιας δειγματοληψίας 12 δοκιμίων δεν ικανοποιήσει τον 6ο Κανόνα α-
ποδοχής, τότε η αντοχή του αντίστοιχου αναμίγματος αμφισβητείται και ακολουθεί η διαδ ι-
κασία της παραγράφου 13.7.1.  Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν ικανοποιούνται και οι δύο 
Κανόνες του Κριτηρίου Γ (δειγματοληψίες 12 δοκιμίων) ή που δεν ικανοποιείται τουλάχιστον 
ένας από τους Κανόνες 7 και 8 του Κριτηρίου Δ (δειγματοληψίες 3 δοκιμίων), η αντίστοιχη 
παρτίδα σκυροδέματος αμφισβητείται και ακολουθεί η διαδικασία των παραγράφων 13.7.2. 
και 13.7.3. 

13.5.7 Μετά από κάθε συγκέντρωση 60 αποτελεσμάτων αντοχής δοκιμίων συνεχών δειγματολη-
ψιών που ικανοποίησαν τα αντίστοιχα Κριτήρια συμμορφώσεως θα υπολογίζεται ο μέσος 

όρος αντοχής 60X  που θα θεωρείται συμβατικά ίσος με fm και η τυπική απόκλιση s60, αυτών 
των δοκιμίων. 

Αν η s60 διαφέρει από την τυπική απόκλιση s που ήδη χρησιμοποιείται περισσότερο από  
0,5 ΜΡa τότε θα υπολογίζεται από τη Σχέση (1) της παραγράφου 5.2.2.1. νέα απαιτούμενη 
αντοχή για την τιμή s60. 

Αν η s60, βρεθεί μικρότερη από 3 ΜΡa, στη Σχέση (1) θα εισάγεται η τιμή 3 ΜΡa. Τη μετα-
βολή της απαιτούμενης αντοχής θα ακολουθεί τροποποίηση των αναλογιών συνθέσεως, 

όπως και στην παράγραφο 13.5.1, ώστε να προκύπτει αντοχή 60X  τουλάχιστον ίση με την 
απαιτούμενη. 
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Στην περίπτωση που η 60X   βρεθεί μεγαλύτερη από την απαιτούμενη αντοχή fα, ο Ανάδοχος 
μπορεί να ζητήσει, με δική του ευθύνη, τον υπολογισμό νέας απαιτούμενης αντοχής από τη 
Σχέση: 

 fα = fck + 1,64 s60  

με τον περιορισμό για την τιμή s60 που αναφέρθηκε παραπάνω. 

13.5.8 Αν δύο συνεχείς δειγματοληψίες δεν ικανοποίησαν τα Κριτήρια συμμορφώσεως oι αναλογί-
ες συνθέσεως αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε η απαιτούμενη αντοχή fα να επανέλθει στην 
τιμή της Σχέσεως (1).  Αν είναι ήδη ίση προς αυτήν, θα αυξηθεί κατά 0,41s, όπου s η τυπική 
απόκλιση για την οποία συνέβησαν οι προηγούμενες αστοχίες. Η επαναφορά της fα σε χα-
μηλότερες τιμές θα γίνεται μετά τη συμπλήρωση 60 δοκιμίων σύμφωνα με την παράγραφο 
13.5.7. 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 13.5.5 αστοχίες στην ικανοποίηση των Κριτηρίων συμ-
μορφώσεως είναι δυνατόν να προβλέπονται από τα δοκίμια μικρής ηλικίας.  Στην περίπτω-
ση αυτή ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την αναπροσαρμογή των αναλογιών συνθέσεως α-
μέσως μετά τον έλεγχο αυτών των δοκιμίων. 

13.5.9  Κάθε φορά που αλλάζουν οι αναλογίες συνθέσεως (παράγραφοι 13.5.7 και 13.5.8) οι δει γ-
ματοληψίες θα ακολουθούν τη διαδικασία της παραγράφου 13.5.3 με επανάληψη της αριθ-
μήσεως των δοκιμίων από την αρχή. 

13.5.10  Ο αύξων αριθμός κάθε δοκιμίου, η ημερομηνία λήψεως, η αντοχή του, καθώς και o μέσος 
όρος κάθε δειγματοληψίας θα σημειώνονται σε κατάλληλα διαγράμματα, έτσι ώστε να υ-
πάρχει εποπτεία της μεταβολής της ποιότητας του σκυροδέματος. 

13.5.11 Τα αδρανή θα συγκεντρώνονται σε μεγάλους σωρούς (στο μέγεθος και την έκταση που επ ι-
τρέπει ο χώρος του εργοταξίου), μετά δε τον έλεγχό τους στους σωρούς θα μεταφέρονται 
στον αστέρα του συγκροτήματος παραγωγής. Η μεταφορά αδρανών κατευθείαν από το λα-
τομείο στον αστέρα κατά τη διάρκεια της σκυροδετήσεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε ε ι-
δικές περιπτώσεις περιορισμένου χώρου και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας 

13.5.12   Για τις εγκαταστάσεις ζυγίσεως των υλικών και αναμίξεως του σκυροδέματος ισχύουν όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο .12.1 (΄Ετοιμο σκυρόδεμα).  

13.5.13  Όταν η παραγωγή είναι συνεχής τα ζυγιστήρια και γενικά η καλή λειτουργία του συγκροτή-
ματος θα ελέγχονται μια φορά την εβδομάδα. Όταν η παραγωγή δεν είναι συνεχής ο έλεγ-
χος θα γίνεται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

13.5.14   Η Υπηρεσία θα ασκεί πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια κατασκευής  του έργου (συγκέντρωση 
των υλικών, έλεγχος των δελτίων ποιότητας των υλικών, εργαστηριακός έλεγχος των υλ ι-
κών, επίβλεψη στο συγκρότημα παραγωγής, στη λήψη δοκιμίων, στη μεταφορά, τη διά-
στρωση και τη συντήρηση του σκυροδέματος, στον πιθανό επανέλεγχο της κατασκευής 
κ.τ.λ.).  Η παρακολούθηση αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότη-
τας των υλικών και του σκυροδέματος. 

13.6 Κριτήρια συμμορφώσεως 

13.6.1  Κριτήριο Α (Εργοστασιακό σκυρόδεμα, Εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων) 

 6X   fck + 1,60 s    1ος Κανόνας αποδοχής 

 iX     fck - 2 MPa 2ος Κανόνας αποδοχής 

όπου : 

 6X =  Μέσος όρος αντοχής των 6 συμβατικών δοκιμίων της δειγματοληψίας 

 iX = Η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της δειγματοληψίας  
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 s  =Η τυπική απόκλιση της δειγματοληψίας που προκύπτει από τη Σχέση : 

  s = 
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 και   s  1,5 MPa 

13.6.2  Κριτήριο Β (Εργοστασιακό σκυρόδεμα, Εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων) 

 12X  fck +1,57 s  3ος Κανόνας αποδοχής 

 iX  fck - 3 MPa  4ος Κανόνας αποδοχής 

όπου:  

 12X = Μέσος όρος αντοχής 12 συμβατικών δοκιμίων της δειγματοληψίας  

 iX   = Η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της δειγματοληψίας  

 s     =  Η τυπική απόκλιση της δειγματοληψίας που προκύπτει από τη Σχέση: 

  s = 
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 και s  2,2 MPa 

13.6.3  Κριτήριο Γ (Εργοταξιακό σκυρόδεμα μεγάλων  έργων) 

 12X  fck + 1,57 s  5ος Κανόνας αποδοχής 

 iX   fck - 3 MPa  6ος Κανόνας αποδοχής 

 όπου : 

 12X = Μέσος όρος αντοχής 12 συμβατικών δοκιμίων της δειγματοληψίας  

 iX
 = Η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της δειγματοληψίας  

 s   = H τυπική απόκλιση της δειγματοληψίας που προκύπτει από τη Σχέση: 

  s = 
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13.6.4  Κριτήριο Δ (Εργοταξιακό σκυρόδεμα μεγάλων  έργων) 

 36X   fck + 1,70 s    7ος Κανόνας αποδοχής 

 3X    fck+ 1,83s      8ος Κανόνας αποδοχής   

όπου : 

 3X  = Μέσος όρος αντοχής 3 συμβατικών δοκιμίων της δειγματοληψίας  

 36X =  Μέσος όρος αντοχής των 3 συμβατικών δοκιμίων της δειγματοληψίας και των  
 33 αμέσως προηγούμενων συμβατικών δοκιμίων 

s = Η τυπική απόκλιση της τελευταίας ομάδας 60 δοκιμίων ή (αν ακόμη δεν έχει σχηματ ι-
στεί η πρώτη ομάδα 60 δοκιμίων) η τυπική απόκλιση των δοκιμίων που έχουν ήδη συ-
γκεντρωθεί συμπληρουμένων με τον απαιτούμενο αριθμό των δοκιμίων των τελευταί-
ων δοκιμαστικών αναμιγμάτων, ώστε να αποτελέσουν ένα σύνολο 60 δοκιμ ίων. 
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Αν τα δοκίμια των δοκιμαστικών αναμιγμάτων είναι λιγότερα από 24, τότε η τυπική απόκλ ι-
ση θα υπολογίζεται από τα 36 δοκίμια που έχουν ήδη συγκεντρωθεί και τα δοκίμια όλων 
των δοκιμαστικών αναμιγμάτων παρ' ότι ο συνολικός αριθμός των δοκιμίων είναι μικρότε-
ρος από 60. 

13.6.5 Κριτήριο Ε  (Εργοστασιακό σκυρόδεμα  μέχρι 20 m
3
) 

 3X     fck+3,7 MPa 

 iX
    fck 

όπου : 

 3X  =  μέσος όρος αντοχής των τριών συμβατικών δοκιμίων του ίδιου αυτοκινήτου.  

 iX   =  η αντοχή κάθε συμβατικού δοκιμίου της τριάδας 

13.7 Επανέλεγχοι σε σκληρυμένο σκυρόδεμα 

13.7.1 Στην περίπτωση που αμφισβητείται ένα ανάμιγμα ή φορτίο αυτοκινήτου καταβάλλεται η 
Αποζημίωση "Α" της παραγράφου 13.7.8 και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε 
αυτό το ανάμιγμα ή το φορτίο αυτοκινήτου υποβάλλεται σε εντατική συντήρηση για 14 μέχρι 
28 ημέρες.  Η συντήρηση αυτή θα γίνεται με πλημμύρισμα στα οριζόντια στοιχεία και με τη 
μέθοδο της παραγράφου 10.3 για τα κατακόρυφα στοιχεία.  Μετά την πάροδο των 14 -28 
ημερών, από τυχαίες θέσεις του διαστρωμένου αναμίγματος ή του φορτίου σκυροδέματος 

που αμφισβητείται θα κόβονται 3 πυρήνες διαμέτρου 100,5 cm και ύψους μέχρι 12,5 cm.   

Δεν θα γίνεται πυρηνοληψία κοντά σε ακμές ή αρμούς (εργασίας ή διαστολής) ή από θέσεις 
στις οποίες το σκυρόδεμα παρουσιάζει ανωμαλίες ιστού (μεγάλα κενά, απόμιξη, συγκέ-
ντρωση λεπτού υλικού κ.τ.λ.) ή από θέσεις που υπάρχουν εμφανείς ρηγματώσεις ή ρηγμα-
τώσεις οφειλόμενες στη λειτουργία του φορέα. Πυρήνες που θα περιέχουν τμήματα σιδη-
ροπλισμού διαμέτρου μεγαλύτερης από 8 mm θα απορρίπτονται. Η κοπή και η προετοιμα-
σία των πυρήνων θα γίνεται σύμφωνα με το Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 344, το ύψος όμως 
κάθε πυρήνα πριν από την επίστρωση της κονίας επιπεδώσεως (καπέλωμα) δεν πρέπει να 
είναι μικρότερο από 9,5 cm.  Η αναγωγή της αντοχής των πυρήνων σε αντοχή συμβατικών 
δοκιμίων θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 13.7.9. 

Ο μέσος όρος των ανηγμένων αντοχών των τριών πυρήνων θα αντικαθιστά την αντοχή του 
δοκιμίου το οποίο προκάλεσε τον επανέλεγχο αυτής της παραγράφου.  Αν με αυτή την α-
ντικατάσταση ικανοποιούνται και οι δύο κανόνες αποδοχής του αντίστοιχου Κριτηρίου συμ-
μορφώσεως, η αντοχή του αναμίγματος ή του φορτίου αυτοκινήτου που αμφισβητήθηκε 
θεωρείται ικανοποιητική, διαφορετικά ολόκληρη η παρτίδα σκυροδέματος αμφισβητείται και 
ακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου13.7.2 

13.7.2  Στην περίπτωση που αμφισβητείται η αντοχή μιας παρτίδας σκυροδέματος καταβάλλεται η 
Αποζημίωση "Α" της παραγράφου 13.7.8 και ακολουθεί η εξής διαδικασία επανελέγχου.  Γ ί-
νεται εντατική συντήρηση της αμφισβητούμενης παρτίδας όπως περιγράφεται στην παρά-
γραφο 13.7.1, εκτός αν αυτή η συντήρηση έχει ήδη γίνει.  Κατόπιν κόβονται από τυχαίες 
θέσεις του σκυροδέματος της παρτίδας (με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 13.7.1) έξι (6) πυρήνες. Μετά την αναγωγή των αντοχών των πυρήνων σε αντοχές 
συμβατικών δοκιμίων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 13.7.9, υπολογίζεται ο μέσος 

όρος 6X  και η τυπική απόκλιση s6 των δοκιμίων σύμφωνα με τις σχέσεις που δίνονται στο 
Κριτήριο Α. Τα δύο αυτά στοιχεία πρέπει να ικανοποιούν τον  1ο Κανόνα αποδοχής του 
Κριτηρίου Α με περίσεια αντοχής τουλάχιστον 0,5 MPa.  Αν αυτό δεν συμβαίνει ακολουθεί η 
διαδικασία της παραγράφου 13.7.3.  

13.7.3. Αν ο έλεγχος της  παραγράφου   13.7.2 δώσει αρνητικά αποτελέσματα αποκόπτονται έξι (6) 
ακόμη πυρήνες από τυχαίες επίσης θέσεις της παρτίδας,  ώστε να συμπληρωθούν δώδεκα 
(12) πυρήνες.  Μετά την αναγωγή των αντοχών των πυρήνων σε αντοχές συμβατικών δοκ ι-
μίων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 13.7.9β θα  εξεταστεί αν ισχύει η Σχέση (4): 
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12 minX - X

s
 > 2,28  (4) 

όπου Χ
min

 η μικρότερη από τις 12 αντοχές και s η τυπική απόκλιση όπως υπολογίζεται από 

την Σχέση (5) : 

  s12= 
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  (5) 

Αν η Σχέση (4) ισχύει, θεωρείται ως μέσος όρος αντοχής της δειγματοληψίας ο μέσος όρος 

11X  των πυρήνων που έχουν αντοχή μεγαλύτερη από Χmin.  Αν η Σχέση (4) δεν ισχύει, μέ-

σος όρος αντοχής της δειγματοληψίας θεωρείται ο μέσος όρος 12X  όλων των πυρήνων: 

Ο μέσος όρος 11X  ή 12X  πρέπει να ικανοποιεί τον 3ο Κανόνα αποδοχής (παράγραφος 

13.6.2) όπου η τυπική απόκλιση s θα υπολογίζεται από τη Σχέση (5) για μέσο όρο 12X  ή τη 

Σχέση (6) για μέσο όρο 11X   

  s11=
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  (6) 

Αν ο 3ος Κανόνας αποδοχής δεν ικανοποιείται από το μέσο όρο 11X  ή 12X  θεωρείται ότι η 
αντίστοιχη παρτίδα σκυροδέματος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτής της προδια-
γραφής και ακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου 13.7.4 

13.7.4 Όταν από τον έλεγχο της παραγράφου 13.7.3 προκύψει ότι μια παρτίδα σκυροδέματος δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής καταβάλλεται η Αποζημίωση "Β" 
της παραγράφου 13.7.8 και γίνεται εντατική συντήρηση της παρτίδας, εκτός αν αυτή η συ-
ντήρηση έχει ήδη γίνει.  Κατόπιν εκτιμάται η αντοχή του σκυροδέματος αυτής της παρτίδας 
από ένα συμπληρωματικό αριθμό πυρήνων σε συνδυασμό και με έμμεσες μεθόδους ελέγ-
χου, ακολουθεί δε υπολογισμός του στοιχείου ή του φορέα με περισσότερο ακριβείς μεθό-
δους και πιθανώς με ελάττωση των φορτίων, όπου η λειτουργία του έργου το επιτρέπει.  Σε 
όσους φορείς κρίνεται σκόπιμο, διενεργείται δοκιμαστική φόρτιση και επιφέρονται όλες οι 
απαιτούμενες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της αισθητικής και της λειτουργικότητας 
του έργου» 

13.7.5. Αν οι έλεγχοι της παραγράφου 13.7.4 αποδείξουν ότι το στοιχείο ή ο φορέας δεν έχει την 
απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα (ή αν κατάλληλοι έλεγχοι αποδείξουν ότι το στοιχείο ή ο 
φορέας δεν έχει την απαιτούμενη ανθεκτικότητα στο χρόνο ή σε επιρροές περιβάλλοντος), 
τότε καταβάλλεται η Αποζημίωση "Γ" της παραγράφου 13.7.8 και ενισχύεται ο φορέας στην 
έκταση που απαιτεί η ασφάλεια του έργου. 

13.7.6  Όταν η ενίσχυση της παραγράφου 13.7.5 δεν είναι δυνατή, λόγω ιδιομορφίας του φορέα, ή 
η ενίσχυση δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια του έργου, καταβάλλεται η Αποζημίωση "Δ" της 
παραγράφου 13.7.8 και γίνεται καθαίρεση και επανακατασκευή του αντίστοιχου στο ιχείου ή 
τμήματος του έργου. 

13.7.7 Οι προηγούμενοι έλεγχοι γίνονται από τα Εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα Εργαστήρια των 

Α.Ε.Ι. και τα Αναγνωρισμένα Εργαστήρια
*
.  Το είδος και η έκταση των ελέγχων αποφασί-

ζεται με τη συνεργασία μηχανικού ειδικευμένου στην τεχνολογία σκυροδέματος, η δε αντοχή 
της αμφισβητούμενης παρτίδας θα προκύψει από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμά-
των ελέγχου. 

                                                
*
 (*)Αναγνωρισμένα Εργαστήρια θεωρούνται τα Διαπιστευμένα Εργαστήρια (Νόμος 2231/94) 

καθώς και τα εργαστήρια που εποπτεύονται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
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13.7.8 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους Δημοπράτησης του Έργου οι Απο-
ζημιώσεις των παραγράφων 13.7.2, 13.7.3., 13.7.4, 13.7.5 και 13.7.6 είναι οι ακόλουθες και 
οφείλονται πέρα από τυχόν άλλη αποδεικνυόμενη ζημία. 

Α π ο ζ η μ ί ω σ η  " Α " :  Καταβολή από τον Ανάδοχο όλων των δαπανών των ελέγχων 
που προβλέπονται στις παραγράφους 13.7.1, 13.7.2 και 13.7.3 

Α π ο ζ η μ ί ω σ η  " Β " :  Καταβολή από τον Ανάδοχο όλων των δαπανών για τη διενέρ-
γεια των ελέγχων και των Μελετών της παραγράφου 13.7.4 

Α π ο ζ η μ ί ω σ η  " Γ " :  Επιστροφή στην Υπηρεσία, εφόσον έχει εισπραχθεί από τον Α-
νάδοχο, του αντιτίμου της παρτίδας σκυροδέματος που κρίθηκε ακατάλληλη και καταβολή, 
εκτός των δαπανών της Αποζημιώσεως "Β" και της δαπάνης για τη μελέτη και εκτέλεση των 
ενισχύσεων καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων για τυχόν καθυστερήσεις στην πρόοδο 
του έργου 

Α π ο ζ η μ ί ω σ η  " Δ " :  Εκτός από τις δαπάνες που προβλέπονται στην Αποζημίωση 
"Β" καταβάλλεται και κάθε δαπάνη για την καθαίρεση του ακατάλληλου σκυροδέματος και 
την επανακατασκευή του φορέα ή του αναγκαίου τμήματος του έργου, περιλαμβανομένης 
και της καταβολής αποζημιώσεων για τυχόν καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου.  

Κάθε μία από τις προαναφερόμενες (ποινές) αποζημιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «Δ» θα συμπε-
ριλαμβάνει και την καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζημιώσεων λόγω τυχόν 
καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών. 

13.7.9 Οι πυρήνες θα ελέγχονται αφού παραμείνουν για δύο ημέρες σε περιβάλλον δωματίου. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο ο έλεγχος γίνεται μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από τη σκυροδέ-
τηση, η αντοχή των πυρήνων θα διαιρείται με 1,10, αν δε ο έλεγχος γίνεται μετά τη συ-
μπλήρωση τριών ή περισσοτέρων μηνών από τη σκυροδέτηση, η αντοχή των πυρήνων θα 
διαιρείται με 1,15.  Η αναγωγή της αντοχής των πυρήνων σε αντοχή συμβατικών δοκιμίων 
(κυβικών ή κυλινδρικών) θα γίνεται ως εξής : 

α. Έλεγχος του σκυροδέματος με κυβικά δοκίμια και επανέλεγχος με 3 ή 6 πυρήνες.  

Το μήκος των πυρήνων θα στρογγυλεύεται σε 0,5 cm (αν το πρώτο δεκαδικό είναι μεγαλύ-
τερο από 2 ή μικρότερο από 8 θα γίνεται 5 και αν είναι μικρότερο από 3 ή μεγαλύτερο από 
7 θα γίνεται 0) και η αντοχή τους θα ανάγεται σε αντοχή συμβατικού κυβικού δοκιμίου σύμ-
φωνα με τον πίνακα 13.7.9 με γραμμική παρεμβολή, όπου χρειάζεται. 

β. Έλεγχος του σκυροδέματος με κυβικά δοκίμια και επανέλεγχος με 12 πυρήνες. 

Η αναγωγή σε συμβατικό  κυβικό δοκίμιο θα γίνεται με το ακριβές μήκος των πυρήνων και 
με τους συντελεστές που αναφέρονται στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 344, με τη διαφορά ότι 
ο συντελεστής Κφ θα είναι ίσος με 0,97 για τους πυρήνες της ονομαστικής διαμέτρου 10 cm 
που προβλέπεται σε’ αυτό τον Κανονισμό και ο συντελεστής συντηρήσεως Κc  θα είναι ίσος 
με 0,94 που αντιστοιχεί σε πολύ καλή συντήρηση. 

γ. Έλεγχος του σκυροδέματος με κυλινδρικά δοκίμια. 

Ανεξαρτήτως αριθμού των (3,6 ή 12), οι πυρήνες θα ανάγονται σε συμβατικά κυλινδρικά 
δοκίμια με τους συντελεστές που αναφέρονται στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 344, όπως δια-
μορφώνονται στην προηγούμενη παράγραφο 13.7.9β  και για λ3 ίσον ένα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13.7.9 

ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (ΑΚΜΗΣ 15 cm) σε MPa* 

 

Aντοχή Μήκος πυρήνα , cm 

(MPa) 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

12,1 

17,3 

22,6 

27,6 

32,6 

37,6 

42,5 

47,4 

12,2 

17,5 

22,9 

28,1 

33,2 

38,2 

43,2 

48,3 

12,4 

17,8 

23,2 

28,4 

33,6 

38,7 

43,7 

49,0 

12,5 

18,0 

23,6 

28,7 

34,0 

39,2 

44,2 

49,7 

12,7 

18,2 

23,8 

29,0 

34,5 

39,7 

44,8 

50,4 

12,9 

18,5 

24,1 

29,5 

34,9 

40,2 

45,4 

51,1 

13,0 

18,7 

24,4 

29,8 

35,3 

40,7 

45,9 

51,8 

 * Οι αντοχές κυβικών δοκιμίων του πίνακα 13.7.9 έχουν προκύψει από τους συντελεστές 
που αναφέρονται στην 13.7.9β για διάμετρο πυρήνος 10 cm και πάχος στοιχείου 15 cm. Για 
ενδιάμεσες τιμές γίνεται γραμμική παρεμβολή 

13.7.10 Αν ο έλεγχος της παραγράφου  13.7.3 δώσει αρνητικά αποτελέσματα ο κύριος του έργου 
έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί την ενίσχυση της κατασκευής αλλά να απαιτήσει την καθαίρε-
ση της ελαττωματικής παρτίδας και την αντικατάστασή της με υγιές σκυρόδεμα, αν αυτό ε ί-
ναι τεχνικώς δυνατό. 

13.7.11 Η μεθοδολογία και τα Κριτήρια ελέγχου με τους πυρήνες της παραγράφου 13.7 αφορούν 
μόνο τον επανέλεγχο πρόσφατου σκυροδέματος του οποίου τα συμβατικά δοκίμια δεν ικα-
νοποίησαν τα αντίστοιχα Κριτήρια συμμορφώσεως και όχι την αποδοχή ή απόρριψη πρό-
σφατου σκυροδέματος, στο οποίο δεν έγιναν έλεγχοι συμμορφώσεως με συμβατικά δοκ ίμια.  
Επίσης δεν αφορούν την αποδοχή ή απόρριψη παλαιού σκυροδέματος άγνωστων στοιχε ί-
ων όπως και την εκτίμηση της αντοχής του. 

13.7.12 Μετά το τέλος των επανελέγχων οι τρύπες που δημιουργήθηκαν από τους πυρήνες θα γε-
μίζονται από τον Ανάδοχο του έργου με κατάλληλο σκυρόδεμα (ρητινικό ή όχι) μειωμένου 
συντελεστή συστολής πήξεως και αυξημένης ικανότητας προσφύσεως στο παλιό σκυρόδε-
μα. 

13.8 Υποχρεώσεις - Ευθύνες 

13.8.1 Υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέματος, δηλαδή για την κατηγορία αντοχής του  (η 
οποία προσδιορίζεται με συμβατικά δοκίμια και τη διαδικασία της παραγρ. 13), τη συμπερι-
φορά του στο χρόνο, την ανθεκτικότητά του σε ατμοσφαιρικές ή χημικές προσβολές και γ ε-
νικά σε όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη Σύμβαση του έργου είναι ο Ανάδοχος. 
Τούτο ισχύει και στην περίπτωση εργοστασιακού σκυροδέματος, οπότε, έναντι της Υπηρε-
σίας, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατηγορία αντοχής του (η οποία προσδιορίζεται 
με συμβατικά δοκίμια κατά τη διαδικασία της παραγρ. 13), την κάθισή του, την ανθεκτικότη-
τά του στο χρόνο και σε συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες καθώς και για τις πρόσθετες ι-
διότητες που μπορεί να επιβάλλονται από τους συμβατικούς όρους (διαβάθμιση, λόγος Ν/Τ, 
περιεκτικότητα τσιμέντου, μέγιστο κόκκο κ.ά.). 

13.8.2  Την ευθύνη, στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα Κριτήρια συμμόρφωσης έχει o Α-
νάδοχος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 13.8.1  
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13.8.3  Οι Αποζημιώσεις "Α", "Β", "Γ", "Δ"  της παραγρ. 13.7.8, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά 
στους όρους δημοπράτησης, βαρύνουν τον Ανάδοχο του Έργου. 

13.8.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί στην Υπηρεσία τα αποτελέσματα όλων των 
ελέγχων ποιότητας. 

13.8.5 Κατά τον έλεγχο της ποιότητας σκυροδέματος στο Εργαστήριο η Υπηρεσία (με τους Συμ-
βούλους της), ο Ανάδοχος του έργου (με τους τυχόν συμβούλους του) και ο Οίκος Ποιοτι-
κού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) (αν υπάρχει) έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην εκτέλεση 
των ελέγχων.  Επίσης για τις σχέσεις μεταξύ Αναδόχων και Εργοστασίου παραγωγής εργο-
στασιακού έτοιμου σκυροδέματος, μπορεί να παρευρίσκεται εκπρόσωπος του εργοστασίου. 

13.8.6  Ο Ανάδοχος του έργου έχει το δικαίωμα να διενεργεί για λογαριασμό του ελέγχους που τον 
βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας του σκυροδέματος. Τέτοιοι έλεγχοι μπορεί να είναι η 
εξέταση υλικών, οι Μελέτες Συνθέσεως, η θραύση δοκιμίων σκυροδέματος όπως και έλεγ-
χοι επί τόπου με έμμεσες μεθόδους.  Δεν έχει όμως το δικαίωμα να προβαίνει, χωρίς την 
άδεια της Υπηρεσίας σε ελέγχους που είναι δυνατόν να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του 
έργου, όπως, π.χ. η αποκοπή δοκιμίων από την κατασκευή ή η δοκιμαστική φόρτιση. 

13.8.7   Στην περίπτωση των ελέγχων της παραγράφου 13.8.6 ανεξάρτητα του είδους του εργαστη-
ρίου στο οποίο πραγματοποιείται (ιδιωτικό, δημόσιο κλπ.) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία το δικαίωμα να της χορηγηθούν από το Εργαστήριο τα απο-
τελέσματα των ελέγχων, εφόσον αυτή τα ζητήσει. 

14.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Στο μέτρο που τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση με τα προβλεπό-
μενα στους λοιπούς κανονισμούς στους οποίους παραπέμπουν ο ΚΜΕ, η παρούσα ΤΣΥ κα ι 
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, θα ισχύει κάθε φορά το αριθμητικό όριο ή διάταξη που οδη-
γεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, της λειτουργ ικότητας, 
της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής. 

14.1 Απόσταση ράβδων οπλισμού 

(1) Υπό την αίρεση των αναφερομένων στην παρακάτω υποπαράγραφο (2), ισχύουν οι 
σχετικές διατάξεις του Νέου Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Εργων από Σκυ-
ρόδεμα (ΚΜΚΕΣ) 

(2) Για έργα με κατηγορίες σκυροδέματος Β, που μελετώνται σύμφωνα με τα DΙΝ, θα ισχύ-
ουν οι διατάξεις των σχετικών DIN.  

14.2. Επικάλυψη οπλισμού 

(1) Υπό την αίρεση των αναφερομένων στην παρακάτω υποπαράγραφο (2), ισχύουν οι 
σχετικές διατάξεις του Νέου Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Εργων από Σκυ-
ρόδεμα (βλέπε και παρ. 12.8.4 της παρούσας προδιαγραφής).  

(2) Για έργα με κατηγορίες σκυροδέματος Β που μελετώνται σύμφωνα με τα DIN, θα ισχύ-
ουν οι διατάξεις των σχετικών DIN (δυσμενέστερη επικάλυψη, μεταξύ της προκύπτου-
σας από τον Πίνακα 1 του DIN 1075 και της παραγράφου 13 και του Πίνακα 10 του DIN 
1045) (βλέπε και παρ. 12.8.4 της παρούσας προδιαγραφής)  

14.3 Αρμοί εργασίας 

Αρμοί εργασίας σχηματίζονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. 
Οι αρμοί αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται λεπτότεροι γιατί σε αυτούς η αντοχή εφελκυσμού 
και διάτμησης είναι χαμηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέματος στην περιο-
χή τους μειωμένη. Ακόμα υπάρχει κίνδυνος, από κακή τεχνική στις θέσεις αυτές το σκυρό-
δεμα να είναι υδατοδιαπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστασία του οπλισμού σε διά-
βρωση είναι μειωμένη. Οι αρμοί εργασίας πρέπει να τοποθετούνται, όσο αυτό είναι δυνατό, 
σε θέσεις που το σκυρόδεμα δεν έχει μεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που χρειάζεται ένας αρ-
μός για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να σχηματίζονται οριζόντιοι αρμοί στο ύψος διακύμαν-
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σης του νερού σε περιπτώσεις έργων μέσα στο νερό. Διακοπή της εργασίας και διαμόρφω-
ση κατασκευαστικών αρμών θα γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από 
την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας. 

14.3.1 Λίγη ώρα μετά τη σκυροδέτηση οι αρμοί εργασίας θα τρίβονται με συρματόβουρτσα έτσι 
ώστε να απομακρύνεται η τσιμεντοκονία και να απογυμνώνονται οι κόκκοι των αδρανών. 

Το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί και με εκτοξευόμενο νερό ή πεπιεσμένο αέρα ή με αμμοβολή ή 
άλλη κατάλληλη επεξεργασία για να απομακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιμέντου και να φα-
νούν τα χονδρόκοκκα αδρανή με μέσο βάθος 5χλστ. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
προφυλάσσονται από την ενδεχόμενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέματος που δεν ανήκουν 
στον αρμό. (λχ αποκοπή της ακμής των όψεων του αρμού και ρηγμάτωση του σκυροδέμα-
τος). 

14.3.2 Πριν από τη νέα σκυροδέτηση οι αρμοί θα καθαρίζονται από κάθε ξένο σώμα και θα πλένο-
νται με νερό υπό πίεση. Κατά τη στιγμή της σκυροδετήσεως οι αρμοί πρέπει να είναι κορε-
σμένοι, χωρίς όμως να έχουν ελεύθερο νερό στις κοιλότητες της επιφάνειάς τους. Απαγο-
ρεύεται η επάλειψη των αρμών με τσιμεντοκονία. 

14.3.3 Αν υπάρχει κατακόρυφος αρμός η σκυροδέτηση θ' αρχίζει από τη θέση του αρμού. Σε ορ ι-
ζόντιους αρμούς τοιχίων θα διαστρώνεται πρώτα μια στρώση μικρού πάχους σε ολόκληρο 
το μήκος του αρμού η οποία και θα δονείται προσεκτικά.  

14.3.4  Οι αρμοί εργασίας θα είναι περίπου κάθετοι προς τη διεύθυνση διαστρώσεως και πάντως 
όχι παράλληλοι προς τον κύριο οπλισμό. 

14.3.5  Σε έργα με απαιτήσεις στεγανότητας πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία αρμών εργασίας. 
Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν τέτοιοι αρμοί, αυτοί πρέπει να επαλείφονται με εποξε ι-
δική ρητίνη πριν από την διάστρωση του νέου σκυροδέματος. Η συντήρηση στην θέση των 
αρμών πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. 

14.3.6  Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά με τους αθέλητους αρ-
μούς εργασίας που προέρχονται πχ από καιρικές επιρροές»  

Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο 
στρώσεων είναι ουσιαστικής σημασίας για την στατική λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέ-
ας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται με συγκόλληση με εποξειδικές ρητίνη (κόλλα), σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και με υλικά της έγκρισής της.  

Η προκύπτουσα παραπάνω δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον Ανάδοχο  

14.3.7  Για την διαμόρφωση οποιουδήποτε αρμού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στα θεωρη-
μένα λεπτομερειακά σχέδια πρέπει να ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 

14.3.8 Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρμοί θα τοποθετούνται όπως προβλέπεται στα θεωρημένα 
σχέδια. 

Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται στα επάνω 0.50μ της στρώσης, η άνω επιφάνεια του 
οποίου θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρμό για την επόμενη στρώση, πρέπει να έχει κάθ ι-
ση όχι μεγαλύτερη από την ονομαστική κάθιση που προβλέπεται στη μελέτη σύνθεσης χω-
ρίς την πρόσθετη κάθιση (των ανοχών) 

Η άνω στρώση σκυροδέματος πρέπει να συμπυκνώνεται με δονητές που εισάγονται κατα-
κόρυφα σε κοντινές μεταξύ τους θέσεις, απομακρύνονται αργά και παραμένουν σε κάθε θέ-
ση μόνο τόσο χρονικό διάστημα όσο απαιτείται για την σωστή συμπύκνωση του σκυροδέ-
ματος. Δεν πρέπει να εμφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάματος στην επιφάνεια αλλά 
ούτε να παραμείνουν οι μεγαλύτερες διαβαθμίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν 
ανωμαλίες στην επάνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέματος που είναι κοντά στην 
εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώμα ενέματος, πρέπει να διαμορφώνεται (tamp) 
ελαφρά με κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος να δώσει ακμή που να 
ανταποκρίνεται στην επιθυμητή γραμμή και την υψομετρική της θέση. Η επιφάνεια του 
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σκληρυμένου σκυροδέματος θα παρουσιάζει πολυάριθμες ανωμαλίες με πλάτος όχι μικρό-
τερο από 5χλστ και όχι μεγαλύτερο από 30 χλστ. 

Στην θέση του αρμού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί σφικτά ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο 
σκυρόδεμα στο προετοιμασμένο οριζόντιο κατασκευαστικό αρμό χωρίς να ρίχνεται το υλικό 
από ύψος μεγαλύτερο των 0,50m 

Στην συνέχεια το σκυρόδεμα πρέπει να συμπυκνωθεί με δονητή που εισάγεται σε κοντ ινές 
μεταξύ τους θέσεις χωρίς να ακουμπάει στο από κάτω σκληρυμένο σκυρόδεμα. 

14.3.9  Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρμοί θα πρέπει να δημιουργούνται στις θέσεις που προ-
βλέπουν τα θεωρημένα σχέδια και να περιλαμβάνουν και τα τυχόν διατμητικά κλειδιά σύμ-
φωνα με τα σχέδια . 

14.3.10 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διαστρωθεί χωρίς διακοπή μία οριζόντια 
στρώση ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί με σκυροδέτηση σε κατακόρυφο μέτωπο (at a vertical 
bulkhead) έτσι ώστε, όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι ανώτερες επιφάνειες σκυροδέ-
ματος να είναι οριζόντιες. 

14.3.11 Αν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, μεταξύ δύο προκαθορισμένων 
κατασκευαστικών αρμών, πρέπει να καλυφθεί το εκτεθειμένο μέτωπο με μία στρώση τσιμε-
ντοκονίας για να δημιουργεί καθαρή οριζόντια γραμμή στην επιφάνεια του σκυροδέματος. 
Όταν η σκυροδέτηση ξαναρχίσει η στρώση τσιμεντοκονίας πρέπει να  απομακρυνθεί (με 
συρματόβουρτσα ή αμμοβολή κλπ) 

14.3.12 Σε κατασκευαστικούς αρμούς κεκλιμένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία 
σφηνοειδών απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλλη-
λα διαμορφωμένοι τύποι (block out forms) ώστε να δίνουν ένα ελάχιστο πάχους νέου σκυ-
ροδέματος 0,15m 

14.3.13 Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την μόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών 
αρμών: 

14.3.14.1 Οι κατασκευαστικοί αρμοί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριμένα Σχέδια Εφαρμο-
γής της μελέτης ή όπως απαιτείται από την Υπηρεσία, Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντ ίσει 
για τους πρόσθετους αρμούς που θα αρμόζουν στο κατασκευαστικό του πρόγραμμα με δ ι-
κά του έξοδα. Η θέση και οι λεπτομέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρμών θα υ-
ποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι έτσι η διάταξη ώστε να ελαχιστοποιεί 
την πιθανότητα ρηγμάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπο-
νται και αρμοί συγκέντρωσης ρωγμών ή/και διαχωριστικοί αρμοί (πάντοτε σύμφωνα με τη 
μελέτη). Για την περίπτωση αυτή τα υλικά συμπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης 
των αρμών θα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

14.3.14.2 Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής μεταξύ κατασκευαστικών αρμών. Εκτός αν καθοριστεί ή 
εγκριθεί διαφορετικά ο χρόνος μεταξύ του καλουπώματος δύο γειτονικών τμημάτων από 
σκυρόδεμα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από 4 ημέρες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
στην Υπηρεσία προς έγκριση ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμά που θα δείχνει προτάσεις 
για την σκυροδέτηση όλων των τμημάτων του έργου, και θα συμπεριλαμβάνει τον χρόνο 
σκυροδέτησης σε όλα τα γειτονικά τμήματα των διαφόρων κατασκευών.  

14.3.14.3 Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωμων) βάθρων του κάθε τμήματος που θα σκυροδετε ίται 
πρέπει να είναι οριζόντια εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύμβαση. Ο οπλισμός 
πάνω από το τμήμα σκυροδέτησης που καλουπώνεται θα πρέπει να στηρίζεται επαρκώς 
ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώματος και 
της πήξης του σκυροδέματος και να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ε-
λεύθερες επιφάνειες με τη χρήση επαρκούς αριθμού κατάλληλων αποστατών.  Οι ξυλότυ-
ποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρμό στην εκτεθειμένη επιφάνεια θα πρέπει να καθα-
ρίζονται από σκυρόδεμα πριν τοποθετηθεί το επόμενο τμήμα σκυροδέτησης. 

14.3.14.4 Οι ενσωματωμένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιμεντενέσεις θα μορφώνο-
νται στην όψη των κατασκευαστικών αρμών γενικά όπως φαίνεται στα Εγκεκριμένα Σχέδια 
Εφαρμογής της μελέτης και όπως και όπου απαιτείται από την Επίβλεψη».  
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14.4.  Εξαρτήματα ενσωματωμένα στο σκυρόδεμα 

14.4.1 Σωλήνες ή άλλα εξαρτήματα που δεν βλάπτουν με χημική ή φυσική διαδικασία το σκυρό-
δεμα μπορούν να ενσωματώνονται σε’ αυτό, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις επόμενες παραγράφους. 

14.4.2. Σωλήνες ή εξαρτήματα αλουμινίου δεν θα βρίσκονται σε επαφή με σκυρόδεμα, εκτός αν 
είναι επαλειμμένα ή καλυμμένα με κατάλληλα υλικά που εμποδίζουν την αντίδραση αλου-
μινίου - σκυροδέματος ή την ηλεκτρολυτική αντίδραση χάλυβα - αλουμινίου. 

14.4.3. Απαγορεύεται η ενσωμάτωση σωλήνων παροχετεύσεων υγρών σε υποστυλώματα ή το ι-
χώματα 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Εργασίες κατασκευής και στερέωσης κάθε είδους στηθαίων ασφαλείας οδών από σκυρόδεμα 
σε: 

 Μονόπλευρα τύπου New Jersey (N.J.) ΜΣΟ-13. 

 Αμφίπλευρα τύπου New Jersey (N.J.) ΑΣΟ-7* (*:ύψους 1,30m). 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή και στερέωση των στηθαίων ασφαλείας, είναι: 

 Σκυρόδεμα για το σώμα στηθαίου σκυροδέματος. 

 Σιδηρούς οπλισμός για τον οπλισμό στηθαίου σκυροδέματος τύπου NJ. 

 Αντανακλαστικά στοιχεία. 

2.1.2 Υλικά στηθαίου σκυροδέματος 

 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για το σώμα στηθαίου σκυροδέματος π.χ. τύπου NJ. 

 Σιδηρούς οπλισμός B500 C για τον οπλισμό στηθαίου σκυροδέματος. 

2.1.3 Αντανακλαστικά στοιχεία 

Τα αντανακλαστικά στοιχεία, χρώματος λευκού, κόκκινου, κίτρινου, με ελάχιστη επιφάνεια 60 
cm² αποτελούνται από: 

 Χαλύβδινο έλασμα σύμφωνα με «Τεχνική Οδηγία» ΥΠΕΧΩΔΕ Δ3γ/Ο/5/13-Ω/18-2-92 με επι-
κολλημένη στις δυο όψεις του ελάσματος, είτε μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας 
τύπου ΙΙΙ, είτε πλαστικού φύλλου με υάλινα σφαιρίδια ισοδύναμης αντανακλαστικότητας. 

 Αντανακλαστικά στοιχεία γραμμικής οριοσήμανσης, διαστάσεων 0,84x0,10 ή 0,15 m από λε-
πτό φύλλο αλουμινίου με κυματιστή επιφάνεια που φέρουν αντανακλαστική μεμβράνη υπε-
ρυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ. 

Άλλο στοιχείο σύμφωνα με τα σχέδια που θα φέρει αντανακλαστική μεμβράνη όπως τα προη-
γούμενα. 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και είναι, είτε επιτόπου σκυροδετούμενα, 
είτε προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος. Ανεξαρτήτως της μεθόδου κατασκευής, αυτά 
θα συμμορφώνονται με τις ακόλουθες ανοχές τελειώματος: 

 Επικάλυψη οπλισμού 0 έως +15 mm 
 Πλάτος στέψης 

0 έως +6 mm 
 Πλάτος βάσης 

0 έως +15 mm 
 Ευθύτητα επιφάνειας. Απόκλιση από το θεωρητικό άξονα ανά τμή-

μα μήκους 6 m 15 mm 

 Κατακόρυφη χάραξη. Απόκλιση από μια γραμμή παράλληλη προς 
τη θεωρητική στάθμη οδοστρώματος ανά τμήμα μήκους 6 m 15 mm 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
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 Απόκλιση από την οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη μεταξύ των 
διαδοχικών κατασκευών 5 mm 

Επιπλέον τα προκατασκευασμένα στηθαία θα συμμορφώνονται με τις ακόλουθες ανοχές: 

 Οι διαστάσεις της διατομής δε θα μεταβάλλονται περισσότερο από 5 mm 
 Ο κατακόρυφος άξονας δε θα αποκλίνει από την κατακόρυφο πε-

ρισσότερο από 5 mm 

 Όταν ελέγχεται η επιφάνεια με ευθύγραμμο κανόνα μήκους 3 m οι 
ανωμαλίες δε θα υπερβαίνουν τα 5 mm 

 Η κατά μήκος στάθμη δε θα μεταβάλλεται από τις διαστάσεις των 
σχεδίων, ανά τμήμα μήκους 3 m, περισσότερο από 5 mm 

Η βάση οδοστρωσίας επί της οποίας θεμελιώνεται το στηθαίο σκυροδέματος θα είναι συμπυ-
κνωμένη τουλάχιστον στο 95% της μέγιστης ξηρής πυκνότητας, (μέθοδος C, CEN ISO/TS 
17892-1:2 «Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: 
Determination of water content (ISO/TS 17892-1:2004) -- Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές - Ερ-
γαστηριακές δοκιμές εδαφικών υλικών. Προσδιορισμός υδατοπεριεκτικότητας»). 

Η σκυροδέτηση των στηθαίων θα γίνεται με τήρηση των απαιτήσεων του ΚΤΣ. 

Στα αμφίπλευρα όπως και στα μονόπλευρα στηθαία που δεν υποστηρίζονται στο πίσω μέρος 
τους από επίχωμα γαιώδες ή άλλο υλικό θα τοποθετείται ελαφρύς οπλισμός από τέσσερις (για 
ύψος στηθαίου >81 cm) οριζόντιες ράβδους Ø12, χάλυβα κατηγορίας B500 C. Οι ράβδοι τοπο-
θετούνται ανά 15 cm καθ’ ύψος κάτω από τη στέψη του στηθαίου. Αντί για χαλύβδινες ράβδους 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν χαλύβδινα ή πλαστικά σχοινιά ίδιας αντοχής. 

Εφ’ όσον πρέπει να αποφευχθεί η εμφάνιση στο σκυρόδεμα έντονων ρωγμών σε μεγάλη έκτα-
ση, κατασκευάζονται κατακόρυφοι ψευδαρμοί (πλάτους 2 έως 3 mm και βάθους 40 έως 60 mm) 
ανά αποστάσεις 4 έως 6 m (επί φορέων γεφυρών <4 m). Στην περίπτωση κατασκευής στηθαίων 
επί οδοστρώματος από σκυρόδεμα, οι ψευδαρμοί θα πρέπει να συμπίπτουν με τους αρμούς του 
σκυροδέματος. Σκόπιμη είναι η σύμπτωση των ψευδαρμών με τα σημεία εξασθένησης της δια-
τομής του στηθαίου (π.χ. οπές αποχέτευσης). Η εμφάνιση ρωγμών μη προγραμματισμένων εί-
ναι αποδεκτή όταν αυτές έχουν πλάτος <2 mm. Εφ’ όσον το πλάτος είναι >2 mm θα πρέπει αυ-
τές να γεμίζονται με κατάλληλο τρόπο. 
  
 
 
 
 
 

ΜΣΟ 13: Το Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού -13 (Μ.Σ.Ο.-
13) είναι στηθαίο ασφάλειας από σκυρόδεμα κατηγο-
ρίας C20/25, ειδικής διατομής τύπου NEW JERSEY, 
“μεγάλου ύψους” (1,15 μ. από την επιφάνεια κύλι-
σης).
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ΑΣΟ 7*: Το Αμφίπλευρο Στηθαίο Οδού-7* (ΑΣΟ 7*) 
είναι στηθαίο ασφάλειας από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25, ειδικής διατομής τύπου NEW JERSEY “με-
γάλου ύψους” (1,30 m από την επιφάνεια χρήσης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Κατασκευαζόμενα «επί τόπου» στηθαία.  

Τα «επί τόπου» σκυροδετούμενα στηθαία θα κατασκευάζονται με χρήση λυόμενων τύπων. 
Οι τύποι θα είναι μεταλλικοί ή ξύλινοι επενδυμένοι με πλαστικό υλικό ώστε να παράγεται λείο 
και πυκνό τελείωμα επιφάνειας. Σύνδεση των τύπων δια μέσου του σώματος του σκυροδέμα-
τος δεν επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται με λάδι που δεν αποχρωματίζει ή κηλιδώνει το 
σκυρόδεμα.  

Όταν η σκυροδέτηση γίνεται με αυτοκινούμενο μηχάνημα και ολισθαίνοντα σιδηρότυπο, τότε 
πριν αρχίσει η κατασκευή θα προηγείται κατασκευή μη λειτουργικού δοκιμαστικού τμήματος 
του στηθαίου μήκους τουλάχιστον 3 m, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα της 
μελέτης σύνθεσης του σκυροδέματος, η οργάνωση της εργασίας και η καταλληλότητα του 
μηχανικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή (τροφοδοσία με σκυρό-
δεμα, μηχάνημα ολισθαίνοντος σιδηροτύπου διάστρωσης – συμπύκνωσης).  

Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιμης ξήρανσης του σκυροδέματος κατά την κα-
τασκευή θα προστατεύεται το στηθαίο σε όλη την επιφάνειά του ψεκαζόμενο με υγρό που 
δημιουργεί μεμβράνη. Η κατασκευή αρμών συστολής ξήρανσης δε θεωρείται αναγκαία. 

3.2. Προκατασκευασμένα στηθαία.  

Τα προκατασκευασμένα τμήματα στηθαίων από σκυρόδεμα, θα φέρουν ενσωματωμένα α-
γκύρια με υποδοχές στη στέψη τους ή δυο οριζόντιες διαμπερείς οπές (με γαλβανισμένους 
σωλήνες κατάλληλης διαμέτρου) στην πλευρά τους για την ανάρτηση και μεταφορά τους με 
γερανό. 

Τα προκατασκευασμένα τεμάχια που χρησιμοποιούνται για προσωρινή εκτροπή κυκλοφορί-
ας, θα πρέπει να έχουν στη βάση τους και στο μέσο του μήκους τους εγκάρσια κοιλότητα ορ-
θογωνικής διατομής διαστάσεων όψης 60  cm κατά μήκος και 8 cm στο ύψος για την απορ-
ροή των ομβρίων του οδοστρώματος. 

Τα προκατασκευασμένα αμφίπλευρα στηθαία θα φέρουν σύστημα οπλισμού με κατάλληλους 
συνδέσμους στα άκρα τους, ώστε συνδεόμενα μεταξύ τους να αποτελούν ενιαία αλυσίδα. 
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Μετά την κατασκευή των στηθαίων γίνεται η τοποθέτηση των αντανακλαστικών χαμηλότερα 
από τη στέψη του στηθαίου. Στην περίπτωση που η περιοχή του έργου έχει συχνές χιονο-
πτώσεις αυτά θα είναι κατάλληλης μορφής ώστε να τοποθετούνται στη στέψη του στηθαίου. 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Έλεγχος των πιστοποιητικών του κατασκευαστή των προκατασκευασμένων από σκυρό-
δεμα στηθαίων από τα οποία βεβαιώνεται η χαρακτηριστική ιδιότητα «επιπέδου συγκρά-
τησης» που ορίζεται στην μελέτη. 

 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής των στηθαίων, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 2.2 του παρόντος. 

 Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής και της θέσης επί της διατομής της οδού των διατάξεων 
ασφάλισης, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι αυτές συμμορφώνονται με τα τυπικά σχέδια της με-
λέτης. 

 Έλεγχος των κατασκευαστικών ανοχών. 

 Έλεγχος της επιφάνειας του σκυροδέματος. 

 Έλεγχος της θέσης και των διαστάσεων των αντανακλαστικών στοιχείων των στηθαίων 
ασφαλείας σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια. 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για τη 
συναρμολόγηση ή κατασκευή των στηθαίων.Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για 
την πλήρη κατασκευή των στηθαίων. 

 Η κατασκευή δοκιμαστικών τμημάτων στηθαίου όταν αυτό πρόκειται να κατασκευασθεί με 
αυτοκινούμενο μηχάνημα της οποίας η δαπάνη θεωρείται ως ανηγμένη στην τιμή μονά-
δας. 

 Η δαπάνη των αντανακλαστικών στοιχείων εκτός αν αυτά δεν τοποθετούνται σε σταθερή 
απόσταση μεταξύ τους ή ορίζεται αλλιώς στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

5. Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση των στηθαίων κάθε τύπου από χάλυβα ή σκυρόδεμα γίνεται σε μέτρα μήκους 
[m]. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 
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