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Α - 1  ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 (1) Σε σχέση με την Π.Τ.Π. Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι 

παρακάτω συμπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

 (2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Α-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το μέρος που 

αφορά την κοκκομέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέματα τα θιγόμενα στη 

σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 150. 

 

1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 

 Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αμμοχάλικο μη κατεργασμένο (χωρίς συνδετικό 

υλικό) θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο 150 με την ακόλουθη μεταβολή 

σχετικά με τα απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 150. 

 Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles 

AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. 

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

 Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 150 

τροποποιούνται ως ακολούθως : 

 (1) Στάθμη άνω επιφάνειας 

 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, μετά την κατασκευή ολόκληρης της υπόβασης, 

πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να  

παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις  μεγαλύτερες από  2,0 cm. 
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 (2) Ομαλότητα άνω επιφάνειας 

 Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ, 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της 

επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης επιφάνειας, οι 

κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm.  

 Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο 

μέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της 

Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

 Οι μετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ 

τους το πολύ 10 μ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση 

με συνδετικό (άσφαλτο, τσιμέντο κλπ.), ή το πολύ 20 μ., αν πρόκειται επί της άνω 

επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (με μηχανική 

σταθεροποίηση). 

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

υποψία διακυμάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες. 

 (3) Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας 

ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

 

Α - 2  ΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ    ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 (1) Σε σχέση με την Π.Τ.Π. Ο 155 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι 

παρακάτω συμπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

 (2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Α-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το μέρος που 

αφορά την κοκκομέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέματα τα θιγόμενα στη 

σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 155. 

 

2.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 

 Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αμμοχάλικο μη κατεργασμένο (χωρίς συνδετικό 

υλικό) θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο 150 με την ακόλουθη μεταβολή 

σχετικά με τα απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 155. 

 Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles 

AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. 

 

2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

 Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 155 

τροποποιούνται ως ακολούθως : 

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

να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει 

υψομετρικές αποκλίσεις  μεγαλύτερες από  2,0 cm. 

 (2) Ομαλότητα άνω επιφάνειας 

 Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ, 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της 

επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης επιφάνειας, οι 

κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm.  

 Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο 

μέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της 

Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

 Οι μετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ 

τους το πολύ 10 μ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση 

με συνδετικό (άσφαλτο, τσιμέντο κλπ.), ή το πολύ 20  μ., αν πρόκειται επί της άνω 

επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (με μηχανική 

σταθεροποίηση). 

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

υποψία διακυμάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες. 

 (3) Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας 

ευθύνεται ο Ανάδοχος. 

 

Α - 3  ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1 Το παρόν άρθρο αφορά την κατασκευή στρώσεων από ασύνδετο υλικό, οι οποίες 

σκοπό έχουν την προστασία του οδοστρώματος από βλάβες λόγω επίδρασης παγετού.  

Οι υπόψη στρώσεις αποτελούνται από συνθέσεις αδρανών, τα οποία δεν είναι ευπαθή 

σε παγετό και είναι επαρκώς υδατοπερατές, ακόμη και σε συμπυκνωμένη κατάσταση. 

3.1.2 Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται κατασκευή Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώματος 

(Σ.Σ.Ο.) και παράλληλα απαιτείται να εφαρμοσθεί αντιπαγετική προστασία του 

οδοστρώματος, η Σ.Σ.Ο. κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελώντας 

τμήμα της αντιπαγετικής προστασίας του έργου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η 

Στρώση Στράγγισης Οδοστρώματος θα κατασκευάζεται με υλικά (για έργα ελάχιστου 

πάχους 0,10 μ.) διαβάθμισης Β ή Γ της Π.Τ.Π. Ο150, αλλά με υποχρέωση το ποσοστό 

του διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο Νο 200 να είναι ίσο προς 3-10%, ή με 

υλικό διαβάθμισης Α (για έργα με ελάχιστο πάχος >= 0,15 μ.).  Η στρώση στράγγισης 

οδοστρώματος θα συμπυκνώνεται σε ποσοστό ίσο κατ’ ελάχιστο προς το 95% της 

τροποποιημένης δοκιμής PROCTOR (PROCTOR MODIFIED). Η στρώση στράγγισης 

οδοστρώματος αποτελεί τμήμα της “στρώσης έδρασης οδοστρώματος” (δεν αποτελεί τμήμα 

της δομικής κατασκευής του οδοστρώματος) και στη δαπάνη κατασκευής που 

καλύπτεται από αυτό το άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων 
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υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση, διαβροχή και 

πλήρης κυλίνδρωση, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια με τον 

επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο Ε-3 της 

ΤΣΥ, στην Π.Τ.Π. Ο150 και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

3.1.3 Οι στρώσεις αντιπαγετικής προστασίας πρέπει να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι δυνατή η αποστράγγιση τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της οδού.  Στα ορύγματα κατασκευάζεται μέχρι τις 

εγκαταστάσεις απορροής των ομβρίων και στα επιχώματα μέχρι το στραγγιστικό 

αγωγό, ή το πρανές. 

3.1.4 Αν δεν καθορίζεται διαφορετικά, στις μονοκλινείς διατομές, στην περιοχή της 

υψηλότερης οριογραμμής του οδοστρώματος, στο όριο με την "πλευρική διαμόρφωση" 

της διατομής, η κάτω επιφάνεια της στρώσης αντιπαγετικής προστασίας (Planum) 

διαμορφώνεται με αντίθετη εγκάρσια κλίση >= 4%.  Η αντίθετη αυτή εγκάρσια κλίση 

πρέπει να αρχίζει σε απόσταση 1,0 μ. μετρούμενη από την υπόψη οριογραμμή προς το 

μέσον του οδοστρώματος. 

3.1.5 Το πάχος της αντιπαγετικής στρώσης, στο τμήμα μεταξύ της οριογραμμής της 

σταθεροποιημένης επιφάνειας και του πρανούς  (ή αντίστοιχα των πλευρικών 

εγκαταστάσεων απορροής), μπορεί να μειωθεί, εφόσον εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη 

αποστράγγιση.  Στα χαμηλότερα σημεία των κοιλωμάτων της μηκοτομής πρέπει να 

αυξάνεται το πάχος της αντιπαγετικής στρώσης και να προβλέπονται πρόσθετες 

εγκαταστάσεις αποστράγγισης, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ομβρίων υδάτων.  

Το μεγαλύτερο αυτό πάχος θα εφαρμόζεται από το χαμηλότερο σημείο του κοιλώματος 

και από τις δύο πλευρές σε μήκος 10 μ. τουλάχιστον και κατά τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η μονότονα κατωφερική κλίση της κάτω επιφάνειας προς τον αποδέκτη 

της στράγγισης (τάφρος, στραγγιστήριο ή πρανές). 

 

3.2 ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 

3.2.1 Γενικά 

3.2.1.1   (1) Στην παρούσα παράγραφο 3.2 περιγράφεται η κατασκευή αντιπαγετικής στρώσης 

από κοκκώδη υλικά. 

 (2) Αντί της αντιπαγετικής στρώσης που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 3.2, 

ως αντιπαγετική στρώση μπορεί να κατασκευασθεί βάση / υπόβαση από μη 

κατεργασμένο συλλεκτό ή θραυστό αμμοχάλικο από ασύνδετο υλικό) με 

συγκεκριμένες απαιτήσεις κοκκομετρικής σύνθεσης, όπως περιγράφεται στην 

παρακάτω παράγρ. 3.3. 

3.2.1.2 Οι αντιπαγετικές στρώσεις αποτελούνται από : 

 (1) Συνθέσεις συλλεκτών αμμοχάλικων με πιθανή προσθήκη αδρανών (π.χ. από 

φυσικό πέτρωμα, σκωρίες υψικαμίνων, ιπτάμενη τέφρα) ή 

 (2) Συνθέσεις θραυστών σκύρων - γαρμπιλίου - άμμου, ή γαρμπιλίου - άμμου (π.χ. 

από φυσικό πέτρωμα, σκωρίες υψικαμίνων, ιπτάμενη τέφρα). 
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3.2.1.3 Αν οι απαιτήσεις ως προς τον βαθμό συμπύκνωσης που φαίνονται στον πίνακα 1 

ή/και ως προς το μέτρο παραμόρφωσης (ή αντίστοιχα το CBR) δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν (βλ. παρ. 3.1.5.) και τούτο οφείλεται σε αντικειμενική αδυναμία, πρέπει 

να εφαρμόζεται μία από τις παρακάτω μεθόδους : 

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

στρώσης (Planum). 

 (2) Βελτίωση της κοκκομετρικής διαβάθμισης της σύνθεσης των αδρανών  της 

αντιπαγετικής στρώσης, με προσθήκη αδρανών συγκεκριμένης διαβάθμισης.  

 (3) Αύξηση του πάχους της αντιπαγετικής στρώσης. 

 (4) Αντικατάσταση της αντιπαγετικής στρώσης με αντίστοιχου πάχους "μη 

κατεργασμένες" βάσεις αμμοχάλικων (σύμφωνα με την παράγραφο 3.3) 

 Για την περίπτωση έργων που κατασκευάζονται με ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ή με 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, η εκλογή της κατά περίπτωση καταλληλότερης μεθόδου 

θα γίνεται από τον Ανάδοχο και θα τελεί υπό την έγκριση από την Υπηρεσία μόνον 

κατά το τεχνικό της μέρος.  Για την περίπτωση έργων που κατασκευάζονται με ΤΙΜΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά η έγκριση της Υπηρεσίας θα 

χορηγείται μετά από συνεκτίμηση και των οικονομικών δεδομένων.  

 

3.2.2 Υλικά και συνθέσεις υλικών κατασκευής 

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

 (1) Συνθέσεις (συλλεκτών) χαλίκων και αμμοχαλίκων με ποσοστό <= 5% κ.β. κόκκων 

μικρότερων των 0,063 χλστ. και ποσοστό >40% κ.β. κόκκων μεγαλύτερων των 2 

χλστ. 

 (2) Συνθέσεις (συλλεκτών) άμμων και αμμοχαλίκων με ποσοστό <=5% κ.β. κόκκων 

μικρότερων των 0,063 χλστ. και ποσοστό <=40% κ.β. κόκκων μεγαλύτερων των 2 

χλστ. 

 (3) Συνθέσεις από λιθοσυντρίμματα (γαρμπίλι) και άμμο λατομείου διαβαθμίσεων 

από 0/5 έως 0/32 χλστ., καθώς και από θραυστά σκύρα, γαρμπίλι και άμμο 

λατομείου διαβαθμίσεων 0/45 και 0/56 χλστ. 

 (4) Εκτός των παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνθέσεις αδρανών των 

περιπτώσεων (1) και (2) με προσθήκη θραυστών αδρανών, καθώς και συνθέσεις 

αδρανών της περίπτωσης (3) με προσθήκη συλλεκτής άμμου.  Στην περίπτωση 

προσθήκης συλλεκτής άμμου, το ποσοστό των μικρότερων των 2 χλστ. κόκκων 

στο συνολικό ποσοστό της σύνθεσης των αδρανών πρέπει να είναι τουλάχιστον 

20% κ.μ. 

3.2.2.2 Το ποσοστό των πλέον χονδρόκοκκων αδρανών, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 

κόκκων εκτός διαβάθμισης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% κ.β.  

3.2.2.3 Το ποσοστό των χονδρόκοκκων κόκκων εκτός διαβάθμισης πρέπει να μην υπερβαίνει 

το 10% κ.β. 

3.2.2.4 Στο ανώτερο τμήμα της αντιπαγετικής στρώσης και σε πάχος 20 εκ., το ποσοστό των 

μεγαλύτερων των 2 χλστ κόκκων στο συνολικό ποσοστό της σύνθεσης των αδρανών 
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πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% κ.β.  Οι άμμοι και τα αμμοχάλικα που δεν 

ικανοποιούν αυτή την απαίτηση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, εφόσον 

αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ως προς το βαθμό συμπύκνωσης και 

ως προς το μέτρο παραμόρφωσης (ή αντίστοιχα το CBR), σύμφωνα με την παράγραφο 

3.2.4.2 και η στρώση είναι, σε συμπυκνωμένη κατάσταση, ικανοποιητικά υδατοπερατή. 

3.2.2.5 Εκτός των παραπάνω, στα ανώτερα 20 εκ. της αντιπαγετικής στρώσης, το ποσοστό των 

μεγαλύτερων των 2 χλστ κόκκων στις συνθέσεις της περίπτωσης (1) δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 75% κ.β. και στις συνθέσεις της περίπτωσης (3) το 85% κ.β.  Επίσης το 

ποσοστό των μεγαλύτερων των 16 χλστ κόκκων στις συνθέσεις των περιπτώσεων (1) και 

(2), όπως και το ποσοστό των μεγαλύτερων των 22 χλστ κόκκων στις συνθέσεις της 

περίπτωσης (3) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% κ.β. 

3.2.2.6 Το επιτρεπόμενο ποσοστό κόκκων μικρότερων των 0,063 χλστ καθορίζεται (παράλληλα 

με την ευπάθεια σε παγετό) και από την ευπάθεια των υλικών και συνθέσεων υλικών 

κατασκευής σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την κατασκευή και προσδιορίζεται, 

έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 3.2.4.1 και 3.2.4.2. 

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

 

3.2.3 Κατασκευή 

3.2.3.1 Απαγορεύεται η κατασκευή της αντιπαγετικής στρώσης όταν η στρώση έδρασης αυτής 

βρίσκεται υπό την επίδραση παγετού. 

3.2.3.2 Το ελάχιστο πάχος κάθε στρώσης, ή επιμέρους στρώσης, σε συμπυκνωμένη κατάσταση, 

εξαρτάται από το μέγεθος του μεγίστου κόκκου της σύνθεσης των αδρανών και είναι :  

(1) συνθέσεις αδρανών μέγιστου κόκκου  32 χλστ :  12 εκ. 

(2) συνθέσεις αδρανών μέγιστου κόκκου  45 χλστ :  15 εκ. 

(3) συνθέσεις αδρανών μέγιστου κόκκου  56 χλστ :  18 εκ. 

(4) συνθέσεις αδρανών μέγιστου κόκκου  63 χλστ. :  20 εκ. 

3.2.3.3 Η αντιπαγετική στρώση πρέπει να κατασκευάζεται έτσι, ώστε να παρουσιάζει 

ομοιομορφία ως προς την αντοχή της και τη συμπεριφορά της σε παραμόρφωση.  Για 

το σκοπό αυτό, η φόρτωση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλικών πρέπει να 

γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η απόμιξη.  Η συμπύκνωση του 

διαστρωμένου υλικού πρέπει να γίνεται με τη βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό, σε 

πολλές φάσεις εργασίας. 

 

3.2.4 Απαιτήσεις 

3.2.4.1 Κοκκομετρική διαβάθμιση 

 (1) Για την τελειωμένη στρώση ισχύουν οι οριακές τιμές της παραγράφου 3.3.2.3.  Το 

ποσοστό κόκκων μικρότερων των 0,063 χλστ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7,0% 

κ.β. 

 (2) Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενδεχόμενο υδροφόρος ορίζοντας να 

ανέρχεται έως την επιφάνεια έδρασης της αντιπαγετικής στρώσης (Planum), το 

κατώτερο τμήμα της αντιπαγετικής στρώσης, ελάχιστου πάχους 20 εκ. 
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κατασκευάζεται έτσι ώστε το ποσοστό κόκκων μικρότερων των 0,063 χλστ να μην 

υπερβαίνει το 5,0% κ.β. 

 (3) Ποσοστό μεγαλύτερο του 7% κ.β. κόκκων μικρότερων των 0,063 χλστ γίνεται 

δεκτό, μόνον όταν αποδεικνύεται η καταλληλότητα της σύνθεσης των αδρανών 

αναφορικά με την υδατοπερατότητα, τη μη ευπάθεια σε παγετό και την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου 3.2.4.2. 

 

3.2.4.2 Βαθμός συμπύκνωσης και μέτρο παραμόρφωσης 

 (1) Η αντιπαγετική στρώση πρέπει να συμπυκνώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

επιτυγχάνεται ο ελάχιστος βαθμός συμπύκνωσης σύμφωνα με την δοκιμή Proctor 

(DPr) που φαίνεται στον Πίνακα  1. 

 (2) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης γίνεται 

έμμεσα (λόγω των δυσκολιών που μπορεί να προέρχονται από τα 

χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής) με τη δοκιμή φόρτισης πλάκας, η σχέση 

των μέτρων παραμόρφωσης (2η προς 1η φόρτιση) Ev2/Ev1 δεν πρέπει να 

υπερβαίνει την τιμή 2,2 όταν προδιαγράφεται βαθμός συμπύκνωσης 

DPr >= 103% της πρότυπης δοκιμής Proctor (ή 98% της τροποποιημένης δοκιμής 

Proctor) και Εv2/Ev1 <= 2,5 όταν προδιαγράφεται DPr < 103% της πρότυπης 

δοκιμής Proctor. 

 (3)  Σύμφωνα με την τυποποίηση κατάταξης των οδοστρωμάτων σε τέσσερεις 

κατηγορίες, ανάλογα με την ελάχιστη Φέρουσα Ικανότητα Εδρασης (Φ.Ι.Ε.) που 

απαιτείται να υπάρχει στην επιφάνεια έδρασης του οδοστρώματος, που στην 

προκειμένη περίπτωση ταυτίζεται με την άνω επιφάνεια της αντιπαγετικής 

στρώσης, θα ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις, ανάλογα με Φ.Ι.Ε. σχεδιασμού του 

οδοστρώματος. 

 

Φέρουσα Ικανότητα Εδρασης 
(Φ.Ι.Ε.) 

Φ.Ι.Ε.  0 Φ.Ι.Ε. 1 Φ.Ι.Ε. 2 Φ.Ι.Ε. 3 

     

     

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

     

Ενδεικτικό* αντίστοιχο 
Μέτρο Παρα-μόρφωσης Ev2 

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

     

 
(4) Για την κατασκευή οδοστρωμάτων αυτοκινητοδρόμων και κύριων οδικών έργων 

(κατηγορίας Κ3 και ανώτερης) δεν γίνεται δεκτή, στην έδρασή του οδοστρώματος 

(που στην παρούσα περίπτωση ταυτίζονται με την άνω επιφάνεια της 

αντιπαγετικής στρώσης), Φ.Ι.Ε. μικρότερη του 2. 

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

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



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                          ΕΡΓΟ: AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΊΚΤΥΟ ΤΗΣ 

                                                                                                                                                                  ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ  

                                                                                                                                                                  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015 

 10 

 (5) Κατά τον προσδιορισμό του μέτρου παραμόρφωσης (ή του CBR) και της 

πυκνότητας ξηρού υλικού γd, στα πλαίσια των ελέγχων, επιτρέπονται οι 

παρακάτω αποκλίσεις : 

α. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 

μικρότερος από πέντε (5), όλα τα επιμέρους αποτελέσματα θα πρέπει να 

βρίσκονται εντός των επιτρεπομένων ορίων. 

β. Αν οι δοκιμές ελέγχου είναι πέντε ή περισσότερες, επιτρέπεται κάθε φορά ένα 

(1) επιμέρους αποτέλεσμα να αποκλίνει από μεν το απαιτούμενο CBR ή 

αντίστοιχα το μέτρο παραμόρφωσης όχι περισσότερο από 10%, ενώ για τον 

προσδιορισμό του βαθμού συμπύκνωσης όχι περισσότερο από 3% από την 

πυκνότητα ξηρού υλικού 

 (6) Σε περίπτωση, κατά την οποία αιτιολογούνται μη αποδεκτά αποτελέσματα (π.χ. 

για σύνθεση πολύ ανομοιόμορφων υλικών), μπορούν να  προσδιορίζονται και να 

δίδονται οι μέγιστες επιτευχθείσες τιμές με συμπυκνώσεις δειγμάτων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ - 1 
Ελάχιστες απαιτήσεις για το βαθμό συμπύκνωσης DPr μιγμάτων  

υλικών κατασκευής αντιπαγετικών στρώσεων 

 

   DPr % (δοκιμή Proctor) 

Νο Περιοχή Συνθέσεις υλικών 
Τροπο-

ποιημένη Πρότυπη 

     

     

1 Επιφάνεια 
αντιπαγετικής 
στρώσης μέχρι 
βάθους 0,2 μ. 

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

98 103 

     

     

  Χάλικες στενής διαβάθμισης (ένα κλά-σμα) [περίπτωση 
(1) παρ. 3.2.3.2.], κα-θώς και συνθέσεις άμμων και 
αμμοχά-λικων [περίπτωση (2) παρ. 3.2.3.2.) 

95 100 

     

     

2 Εκτός της 
περιοχής Νο 1 

Όλες οι συνθέσεις υλικών της περιοχής Νο 1 95 100 

     

 

3.2.4.3 Απαιτήσεις γεωμετρίας άνω επιφάνειας 

 Η τελική στάθμη και ομαλότητα της άνω επιφάνειας της αντιπαγετικής στρώσης θα 

πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 

 (1) Τελική στάθμη 

 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, μετά την κατασκευή ολόκληρης της 

αντιπαγετικής στρώσης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της 

μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από 

 20 mm. 

 (2) Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων 
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 Η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις 

ακόλουθες απαιτήσεις : 

α. Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή : Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά 

σημεία της διατομής (κορυφογραμμές, άκρα διατομής, τυχόν χαμηλά σημεία), 

και τυχόν επί πλέον σημεία ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ των 

χωροσταθμικών σημείων στη διατομή να μην υπερβαίνει τα 10 μ. 

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

 (3) Ομαλότητα 

 Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ, 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση μεταξύ της 

κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης επιφάνειας, οι 

κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mm. 

 Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται κατά κανόνα στο μέσο του 

πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας 

Εκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

 Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ 

τους το πολύ 20 μ.  Η εφαρμογή του 4μετρου πήχυ θα γίνεται στα τμήματα εκείνα 

στα οποία υπάρχει υποψία διακυμάνσεων μεγαλυτέρων από τις επιτρεπόμενες.  

 
3.3 ΒΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ  

 
3.3.1 Γενικά 

 

3.3.1.1    (1) Το παρόν εδάφιο αφορά στην κατασκευή βάσεων / υποβάσεων μη ευπαθών στην 

επίδραση παγετού από συλλεκτό ή θραυστό αμμοχάλικο από ασύνδετο υλικό.  

 (2) Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 3.2.1.1.(2) οι βάσεις / υποβάσεις, για τις 

οποίες γίνεται λόγος στην παρούσα παράγραφο 3.3, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αντιπαγετικές στρώσεις. 

 (3) Όμοια οι βάσεις / υποβάσεις της παρούσας παραγράφου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, ύστερα από έγκριση από την Υπηρεσία, σε αντικατάσταση των 

υλικών που προδιαγράφονται στην ΠΤΠ Ο 150 ή/και Ο 155. 

3.3.1.2 Οι υπόψη στρώσεις αποτελούνται από : 

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

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

 
3.3.2 Υλικά και συνθέσεις υλικών κατασκευής  

3.3.2.1 Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω : 

 (1) Συνθέσεις συλλεκτών αμμοχάλικων διαβαθμίσεων 0/32, 0/45 ή 0/56, με πιθανή 

προσθήκη θραυστών αδρανών. 

 (2) Συνθέσεις από λιθοσυντρίμματα (γαρμπίλι) και άμμο διαβάθμισης 0/32, ή από 

θραυστά σκύρα, γαρμπίλι και άμμο διαβαθμίσεων 0/45 ή 0/56. 
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3.3.2.2 Η κοκκομετρική καμπύλη των συνθέσεων των αδρανών πρέπει να βρίσκεται εντός των 

ορίων που φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν :  

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

(2) για συνθέσεις από θραυστά λιθοσυντρίμματα (γαρμπίλι) και άμμο ή από 

θραυστά σκύρα, γαρμπίλι και άμμο θα έχει εφαρμογή ο Πίνακας -3. 

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

3.3.2.3 Τα υλικά κατασκευής μεταφέρονται στο εργοτάξιο ομοιόμορφα αναμεμιγμένα και 

διαβρεγμένα.  

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

 

Άνοιγμα  
βροχίδας 

Διερχόμενο ποσοστό (% κ.β.) 

(χλστ) 
0/32 χλστ 0/45 χλστ 0/56 χλστ 

    
0,063  0 -   7  0 -   7  0 -   7 
0,25  3 -  27  2 -  25  2 -  25 
0,5  8 -  32  5 -  30  5 -  30 
1,0 13 -  36 11 -  35 11 -  35 
2,0 20 -  40 18 -  40 18 -  40 
4,0 27 -  51 26 -  48 24 -  47 
8,0 39 -  67 37 -  61 33 -  57 

16,0 59 -  82 50 -  74 44 -  68 
31,5 90 - 100 70 -  90 51 -  81 
45,0  90 - 100 70 -  90 
56,0   90 - 100 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ - 3 
Επιτρεπόμενα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης  

για βάσεις / υποβάσεις θραυστών σκύρων  
 

Άνοιγμα  
βροχίδας 

Διερχόμενο ποσοστό (% κ.β.) 

(χλστ) 
0/32 χλστ 0/45 χλστ 0/56 χλστ 

    
0,063  0 -   7  0 -   7  0 -   7 
0,25  2 -  20  2 -  20  2 -  20 
0,71  9 -  30  7 -  30  7 -  30 
2,0 18 -  40 16 -  40 16 -  40 
5,0 30 -  55 27 -  51 27 -  51 

11,2 48 -  71 40 -  64 39 -  63 
22,4 70 -  90 58 -  81 54 -  77 
31,5 90 – 100 70 -  90 61 -  81 
45,0  90 - 100 70 -  90 
56,0   90 - 100 

 
3.3.3 Κατασκευή 

3.3.3.1 Το ελάχιστο πάχος κάθε στρώσης ή επί μέρους στρώσης σε συμπυκνωμένη κατάσταση 

εξαρτάται από το μέγεθος του μέγιστου κόκκου της σύνθεσης των αδρανών και είναι :  

- συνθέσεις αδρανών 0/32 χλστ 12 εκ. 
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- συνθέσεις αδρανών 0/45 χλστ 15 εκ. 

- συνθέσεις αδρανών 0/56 χλστ 18 εκ. 

3.3.3.2 Η βάση / υπόβαση πρέπει να κατασκευάζεται, έτσι ώστε να παρουσιάζει ομοιομορφία 

ως προς την αντοχή της και τη συμπεριφορά της σε παραμόρφωση.  Για το σκοπό αυτό, 

η φόρτωση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλικών πρέπει να γίνεται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η απόμιξη.  Δεν επιτρέπεται η προσωρινή απόθεση 

της σύνθεσης των υλικών κατασκευής στο εργοτάξιο.  Η συμπύκνωση του 

διαστρωμένου υλικού πρέπει να γίνεται με τη βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό, σε 

πολλές φάσεις εργασίας. 

 

3.3.4 Απαιτήσεις 

 
3.3.4.1 Κοκκομετρική διαβάθμιση 

 Για την τελειωμένη στρώση ισχύουν οι οριακές τιμές της παραγράφου Ε-1.3.2. 

 Μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου ποσοστό κόκκων μικρότερων των 0,063 χλστ γίνεται 

δεκτό, μόνον όταν αποδεικνύεται η καταλληλότητα της σύνθεσης των αδρανών 

αναφορικά με την υδατοπερατότητα, τη μη ευπάθεια σε παγετό και την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων της παραγράφου Ε-1.3.2. 

 
3.3.4.2 Βαθμός συμπύκνωσης 

 (1) Ο βαθμός συμπύκνωσης DPr πρέπει να μην είναι μικρότερος του 103% της 

πρότυπης δοκιμής Proctor (ή 98% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor).  

 (2) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης γίνεται 

έμμεσα (λόγω των δυσκολιών, που μπορεί να προέρχονται από τα 

χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής) με την δοκιμή φόρτισης πλάκας, η 

σχέση των μέτρων παραμόρφωσης (2η προς 1η φόρτιση) Ev2/Ev1 δεν πρέπει να 

υπερβαίνει την τιμή 2,2. 

 
3.3.4.3 Απαιτήσεις γεωμετρίας άνω επιφάνειας και πάχους στρώσης 

 Η τελική στάθμη και ομαλότητα της άνω επιφάνειας της βάσης / υπόβασης και το 

κατασκευαστικό πάχος θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :  

 (1) Τελική στάθμη 

 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, μετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης / 

υπόβασης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της μελέτης και δεν 

πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από  20 mm. 

 (2) Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων 

 Η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων ελέγχου θα πρέπει να τηρεί τις 

ακόλουθες απαιτήσεις : 

α. Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή : Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά 

σημεία της διατομής (κορυφογραμμές, άκρα διατομής, τυχόν χαμηλά σημεία) 

και τυχόν επί πλέον σημεία ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ των 

χωροσταθμικών σημείων στη διατομή να μην υπερβαίνει τα 10 μ. 
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β. Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών : 20 μ.  

 (3) Ομαλότητα 

 Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ, 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση μεταξύ της 

κάτω επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόμενης 

επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mm.  

 Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται κατά κανόνα στο μέσο του 

πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας 

Εκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

 Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ 

τους το πολύ 20 μ.  Η εφαρμογή του 4μετρου πήχυ θα γίνεται στα τμήματα εκείνα 

στα οποία υπάρχει υποψία διακυμάνσεων μεγαλυτέρων από τις επιτρεπόμενες. 

 (4) Κατασκευαστικό πάχος 

 Το κατασκευαστικό πάχος δεν πρέπει να υπολείπεται του προδιαγραφόμενου 

περισσότερο από 10%. 

 Ως κατασκευαστικό πάχος θεωρείται ο αριθμητικός μέσος των αποτελεσμάτων 

μετρήσεων κάθε στρώσης του συνολικού έργου.  Κατά τον προσδιορισμό του 

μέσου όρου δεν λαμβάνονται υπόψη αποτελέσματα μετρήσεων που υπερβαίνουν 

το προδιαγραφόμενο στη σύμβαση του έργου πάχος περισσότερο από 3,0 εκ.  

 Ανεξάρτητα από το μέσο όρο, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το 

κατασκευαστικό πάχος να υπολείπεται του προδιαγραφόμενου στη σύμβαση του 

έργου πάχους περισσότερο από 3,5 εκ. 

 

3.4 ΕΛΕΓΧΟΙ 

3.4.1 Ποιοτικοί Ελεγχοι 

3.4.1.1 Οι ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τον ανάδοχο για την απόδειξη της 

καταλληλότητας των προβλεπομένων υλικών και συνθέσεων υλικών κατασκευής.  Οι 

έλεγχοι αυτοί μπορούν να παραλείπονται, σε περίπτωση που είναι γνωστή η 

καταλληλότητα των υλικών. 

3.4.1.2 Οι ποιοτικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 

 (1) Κοκκομετρική διαβάθμιση της σύνθεσης των αδρανών υλικών  

 (2) Πυκνότητα Proctor της σύνθεσης των υλικών κατασκευής (πρότυπη δοκιμή : DIN 

18127M AASHTO T99, ASTM D698, Ε105-86 Δοκιμή 10, ή τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor : AASHTO T180, ASTM D1557, Ε105-86 Δοκιμή 11). 

 (3) Προέλευση των αδρανών υλικών 

 (4) Ποσοστό νερού που απαιτείται για την κατασκευή. 

 

3.4.2 Έλεγχοι αυτεπιστασίας 

 Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τον ανάδοχο και τα αποτελέσματά τους πρέπει να 

βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί.  Το είδος και η έκταση 

των ελέγχων δίδονται παρακάτω.  
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3.4.2.1 Έλεγχοι κατά την κατασκευή  

 Διατήρηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων για τις συνθέσεις των αδρανών υλικών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.2.2 και 3.3.2, όποτε κρίνεται 

αναγκαίο. 

 

3.4.2.2 Έλεγχοι στην έτοιμη στρώση 

 (1) Κοκκομετρική διαβάθμιση :  Μία (1) δοκιμή το πολύ ανά 500 μ3 σύνθεσης υλικών 

κατασκευής. 

 (2) Βαθμός συμπύκνωσης, ο οποίος υπολογίζεται από την πυκνότητα Proctor 

(πρότυπη δοκιμή : DIN 18127, AASHTO T99, ASTM D698, Ε105-86 Δοκιμή 10, ή 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor :  AASHTO T180, ASTM D1557, Ε105-86 Δοκιμή 

11) και την πυκνότητα ξηρού υλικού (DIN 18125 Teil 2) : σε αποστάσεις ανά 250 

μ., όμως τουλάχιστον μία δοκιμή ανά 500 μ3 κατασκευαζόμενης βάσης / 

υπόβασης. 

 (3) Μέτρο παραμόρφωσης (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883 

BS 1377) : όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

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

 (5) Κατασκευαστικό πάχος : Ανά 100 μ. στην αρχική περίοδο ελέγχων και στη 

συνέχεια το πολύ ανά 300 μ. (βλέπε παράγρ. 8.1 των Π.Τ.Π. Ο 150 και Ο 155) 

 

3.4.3 Τελικοί έλεγχοι 

 Η δειγματοληψία και οι υπόψη έλεγχοι διενεργούνται από τον ανάδοχο, παρουσία 

εκπροσώπου της Υπηρεσίας.  Το είδος και η έκταση των ελέγχων δίδονται παρακάτω :  

 (1) Κοκκομετρική διαβάθμιση: όποτε κρίνεται αναγκαίο, όμως τουλάχιστον ανά 

3.000 μ3 σύνθεσης υλικών κατασκευής. 

 (2) Βαθμός συμπύκνωσης, ο οποίος υπολογίζεται από την πυκνότητα Proctor 

(πρότυπη δοκιμή: DIN 18127, AASHTO T99, ASTM D698, Ε105-86 Δοκιμή 10, ή 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557, Ε105-86 Δοκιμή 

11) και την πυκνότητα ξηρού υλικού (DIN 18125 Teil 2): όποτε κρίνεται 

αναγκαίο, όμως τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά 500 μ3 κατασκευαζόμενης βάσης 

/ υπόβασης. 

 (3) Μέτρο παραμόρφωσης (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883, 

BS 1377):  όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

 (4) Τελική στάθμη και ομαλότητα  : 

- Τελική στάθμη :  το πολύ ανά 50 μ. 

- Ομαλότητα :   όποτε κρίνεται αναγκαίο 

 (5) Κατασκευαστικό πάχος : ±1 εκ. 
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Β-1   ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις 

της ΠΤΠ Α 260) 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 

συμπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

 
1.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 Τα ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ασφαλτικών βάσεων 

θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΤΠ Α 260 και των συμπληρώσεων του άρθρου ΣΤ- 

3.1, 3.2 ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό κατασκευής των στρώσεων με τις 

ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές. 

 (1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles 

AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 

 (2) Η θερμοκρασία του μίγματος στη θέση διάστρωσης, για ικανοποιητική 

συμπύκνωση, είναι επιθυμητό να βρίσκεται μεταξύ 140-160o C.   

 

1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 Το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης ασφαλτομίγματος δεν θα είναι μικρότερο από 4 

εκ. ούτε μεγαλύτερο από 10 εκ. για όλους τους τύπους κοκκομετρικής διαβάθμισης 

εκτός της διαβάθμισης Δ, όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 9 εκ.  Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τους κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς 

δίτροχους με λείους κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθμό και 

απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει την απαιτούμενη συμπύκνωση πριν το μίγμα 

κρυώσει. 

 Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η 

χρησιμοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος μπροστά και ένας 

πίσω, βάρους 8 - 10 τόνων). 

 
1.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτομίγματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 

ΠΤΠ Α 260 (τύπος Α 260 Ε) και στους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. 

 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτομίγματος και για την 

κατασκευασμένη ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές :  

 
1.4.1 Θερμοκρασία ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης 

 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερμοκρασία του μίγματος.  Η 

θερμοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C. 
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1.4.2 Δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασμένης ασφαλτικής στρώσης  

 Κάθε 6000 μ2 από κάθε κατασκευαζόμενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύμφωνα με όσα 

αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 

πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

α. το πάχος στρώσης 

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

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

 
1.4.3 Βαθμός συμπύκνωσης 

 Μετά τη συμπύκνωση, στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα, ο μέσος όρος των 

φαινομένων βαρών των 5 πυρήνων (παρ. 1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος 

από 97% του φαινόμενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την μέθοδο 

Marshall και κανένας μεμονωμένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόμενο βάρος 

μικρότερο του 95%. 

1.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 

 Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. 1.4.2) 

κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιμές προσδιορισμού του 

ποσοστού ασφάλτου εφόσον τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητική ομοιομορφία.  

 

1.4.5 Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου 

 Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να 

προσδιορίζονται και με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα 

όργανα. 

 

1.5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 Σε περίπτωση που θα συμπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους μεγαλύτερου των 6  εκ. ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιμαστικό τμήμα μήκους 

μεγαλύτερου των 30 μ. και μικρότερου των 60 μ., το οποίο μπορεί να ενταχθεί στο 

αντικείμενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί.  

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

διάστρωσης και συμπύκνωσης που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου 

έργου της εργολαβίας.  Στο τμήμα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούμενης 

παραγράφου 1.4 σε 5 πυρήνες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του 

δοκιμαστικού τμήματος και επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην 

παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 260 (όπως συμπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν με την 

παρακάτω παράγραφο 1.6).  Θα γίνει έλεγχος αν, με  τον διατιθέμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, τα υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος μπορεί να κατασκευάσει την 

ασφαλτική στρώση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ Α 260 και 

των λοιπών όρων Δημοπράτησης.  
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1.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.11 ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 260 

 Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 260 συμπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως : 

 
1.6.1 Στάθμη 

 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο 

ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της μελέτης και δεν 

πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από  15 mm 

 
1.6.2 Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων 

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

απαιτήσεις : 

- Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή :  Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά 

σημεία της διατομής (άξονας διατομής ή κεντρικές οριογραμμές και άκρα διατομής) 

και πρόσθετα τυχόν αναγκαία σημεία σε τρόπο που η μέγιστη απόσταση μεταξύ των 

χωροσταθμικών σημείων στη διατομή να μην υπερβαίνει τα 5,0 μ. 

- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών :  10 μ.  

 

1.6.3 Ομαλότητα 

 Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 

 Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού 

ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν :  

- Προκειμένου περί της άνω στρώσης της  

 ασφαλτικής βάσης    :   Τα  15  mm 

- Προκειμένου περί των υποκείμενων στρώσεων 

 της ασφαλτικής βάσης    :   Τα  20 mm 

 Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο μέσον του πλάτους κάθε 

λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 

(Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

 Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το 

πολύ 10 μ. 

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

υποψία διακυμάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες. 

 Όταν πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλτική στρώση βάσης, μέχρι την 

κατασκευή της επόμενης στρώσης, οι μεγαλύτερου μήκους κυματισμοί και η συνολική 

άνεση κυκλοφορίας στις περιπτώσεις σημαντικών έργων, θα ελέγχεται με το ομαλόμετρο 

τύπου BUMP-INTEGRATOR ή άλλου διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελέγχου ομαλότητας 

οδοστρωμάτων.  Ο δείκτης ανωμαλιών με τη μέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι μικρότερος 

από 1.750 mm/km. 
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Β-2        ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 (1) Σε σχέση με την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι 

παρακάτω συμπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

 (2) Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή θα έχουν 

ισχύ και στα συναφή άρθρα Β-3 της Τ.Σ.Υ., εφόσον στα εν λόγω άρθρα δεν 

γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά, οπότε θα ισχύει η τελευταία.  

 

2.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 Τα ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων 

κυκλοφορίας και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί 

σύμφωνα με την ΠΤΠ Α265 και των συμπληρώσεων του άρθρου Β-3 σχετικά με το 

μηχανολογικό εξοπλισμό κατασκευής των στρώσεων με τις ακόλουθες προσθήκες ή 

μεταβολές : 

 (1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles 

AASHTO: T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 

 (2) Η θερμοκρασία του μίγματος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική 

συμπύκνωση, είναι επιθυμητό να βρίσκεται μεταξύ 140 - 160o C.   

 

2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 Το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης ασφαλτομίγματος δεν θα είναι μικρότερο από 4 

εκ. ούτε μεγαλύτερο από 8 εκ. για όλους τους τύπους κοκκομετρικής διαβάθμισης εκτός 

της διαβάθμισης Δ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 7 εκ.  Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει του κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς 

δίτροχους με λείους κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθμό και 

απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει την απαιτούμενη συμπύκνωση πριν το μίγμα 

κρυώσει. 

 Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η 

χρησιμοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος μπροστά και ένας 

πίσω, βάρους 8 - 10 τόνων). 

 

2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτομίγματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 

ΠΤΠ Α 265 και στους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. 

 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτομίγματος και για την 

κατασκευασμένη ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές: 

 

2.4.1 Θερμοκρασία ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης 

 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερμοκρασία του μίγματος.  Η 

θερμοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C. 

 

2.4.2 Δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασμένης ασφαλτικής στρώσης 
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 Κάθε 6000 μ2 από κάθε κατασκευαζόμενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύμφωνα με όσα 

αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3 της Β-1] θα αποκόπτονται από τυχαίες 

θέσεις 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

α. το πάχος στρώσης 

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

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

 

2.4.3 Βαθμός συμπύκνωσης 

 Μετά τη συμπύκνωση, στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα, ο μέσος όρος των 

φαινομένων βαρών των 5 πυρήνων (παρ. Β-1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος 

από 97% του φαινόμενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την μέθοδο 

Marshall και κανένας μεμονωμένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόμενο βάρος 

μικρότερο του 95%. 

 
2.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 

 Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 πυρήνες (παρ. Β-1.4.2) 

κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιμές προσδιορισμού του 

ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητική ομοιομορφία. 

 
2.4.5 Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου 

 Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να 

προσδιορίζονται και με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα 

όργανα. 

 

2.5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 Σε περίπτωση που θα συμπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους μεγαλύτερου των 6  εκ. ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιμαστικό τμήμα μήκους 

μεγαλύτερου των 30 μ. και μικρότερου των 60 μ., το οποίο μπορεί να ενταχθεί στο 

αντικείμενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί.  

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

διάστρωσης και συμπύκνωσης που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου 

έργου της εργολαβίας.  Στο τμήμα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούμενης 

παραγράφου 2.4 σε 5 πυρήνες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του 

δοκιμαστικού τμήματος και επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην 

παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 265 (όπως συμπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν με την 

παρακάτω παράγραφο Β-2.6).  Θα γίνει έλεγχος αν, με τον διατιθέμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, τα υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος μπορεί να κατασκευάσει την 

ασφαλτική στρώση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ Α 265 και 

των λοιπών όρων Δημοπράτησης.  

 
 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                          ΕΡΓΟ: AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΊΚΤΥΟ ΤΗΣ 

                                                                                                                                                                  ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ  

                                                                                                                                                                  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015 

 21 

2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  4.11 ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 265 

 Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 265 συμπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως : 

 

2.6.1 Στάθμη 

 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο 

ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της μελέτης και δεν 

πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις μεγαλύτερες από  10 mm. 

 

2.6.2 Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων 

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

απαιτήσεις : 

- Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή:  Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά 

σημεία της διατομής (άξονας διατομής ή κεντρικές οριογραμμές και άκρα διατομής) 

και πρόσθετα τυχόν αναγκαία σημεία σε τρόπο που η μέγιστη απόσταση μεταξύ των 

χωροσταθμικών σημείων στη διατομή να μην υπερβαίνει τα 5,0 μ. 

- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών :  10 μ.  

 

2.6.3 Ομαλότητα 

 Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο ευθύγραμμο πήχυ 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 

 Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού 

ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν :  

- Προκειμένου περί ισοπεδωτικής / συνδετικής στρώσης: Τα  10  mm 

- Προκειμένου περί της στρώσης κυκλοφορίας:                 Τα    5  mm 

 Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο μέσον του πλάτους κάθε 

λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 

(Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

 Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το 

πολύ 10 μ. 

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

υποψία διακυμάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες. 

 Οι μεγαλύτερου μήκους κυματισμοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις 

περιπτώσεις σημαντικών έργων θα ελέγχεται με το ομαλόμετρο τύπου Bump-Integrator 

ή άλλου διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελέγχου ομαλότητας οδοστρωμάτων.  Ο δείκτης 

ανωμαλιών με τη μέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι μικρότερος από 1.300 mm/km.  

 

Β-3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Σε σχέση με την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ.Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 

συμπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
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3.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 Το ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων 

κυκλοφορίας και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευαστεί 

σύμφωνα με την ΠΤΠ Α265, σε συμφωνία, ως προς τον τύπο της εκάστοτε προς 

κατασκευή στρώσης, με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με τις ακόλουθες προσθήκες ή 

μεταβολές : 

(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles 

AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 

(2) Η θερμοκρασία του μίγματος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική 

συμπύκνωση, είναι επιθυμητό να βρίσκεται μεταξύ 140 - 160ο C. 

 

3.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Το πάχος της συμπυκνωμένης στρώσης ασφαλτομίγματος δεν θα είναι μικρότερο από 4 

εκ. ούτε μεγαλύτερο από 8 εκ. για όλους τους τύπους κοκκομετρικής διαβάθμισης εκτός 

της διαβάθμισης Δ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 7 εκ.  

 Διευκρινίζεται ότι, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκείς οδοστρωτήρες, 

ελαστιχοφόρους ή/και δονητικούς, σε αριθμό και απόδοση, ώστε να επιτύχει την 

απαιτούμενη συμπύκνωση και ομαλότητα πριν το μίγμα κρυώσει (ελάχιστος αριθμός 

οδοστρωτήρων δύο (2) ανά συμβατικό διαστρωτή και ένα (1) επιπλέον για γενική 

συμπύκνωση.  

 

3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτομίγματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 

ΠΤΠ Α265 και στους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. 

 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτομίγματος και για την 

κατασκευασμένη ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές :  

 

3.4.1 Θερμοκρασία ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης 

 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερμοκρασία του μίγματος.  Η 

θερμοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C τη στιγμή της διάστρωσης 

(μετρούμενα πίσω από τη δονητική πλάκα).  

 

3.4.2 Δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασμένης ασφαλτικής στρώσης  

 Κάθε 6000m2 από κάθε κατασκευαζόμενη ασφαλτική στρώση (πάχους σύμφωνα με όσα 

αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 3.1.3) θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 

5 (πέντε) πυρήνες και θα προσδιορίζονται :  

α. το πάχος στρώσης 

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

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

 

3.4.3 Βαθμός συμπύκνωσης 

 Μετά τη συμπύκνωση, στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα, ο μέσος όρος των 

φαινομένων βαρών των 5 (πέντε) πυρήνων (παρ.3.1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι 
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μικρότερος από 97% του φαινόμενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά 

τη μέθοδο Marshall και κανένας μεμονωμένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόμενο 

βάρος μικρότερο του 95%. 

 

3.4.4 Ποσοστό ασφάλτου 

 Οι έλεγχοι ποσοστού ασφάλτου θα γίνονται σε δύο από τους 5 (πέντε) πυρήνες (παρ. 

1.4.2 της Β-1) κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να ελαττώσει τις δοκιμές προσδιορισμού του 

ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσματα έχουν ικανοποιητική ομοιομορφία.  

 

3.4.5 Πυρηνικές μέθοδοι ελέγχου 

 Το φαινόμενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου μπορούν να 

προσδιορίζονται και με πυρηνικές μεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα 

όργανα και υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης τους (επιβεβαίωση 

αποτελεσμάτων πυρηνικών μετρήσεων σε σύγκριση με αυτά των συμβατικών μεθόδων 

κατά την κατασκευή των πιλοτικών τμημάτων). 

 

3.4.6 Άλλες κατασκευαστικές πληροφορίες 

 Πέραν των αναφερομένων στην ΠΤΠ Α265, ειδικότερες λεπτομέρειες κατασκευής της 

εν λόγω ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους αλλά και γενικά ασφαλτικών 

στρώσεων περιλαμβάνονται στο τέλος της παρούσας ΤΣΥ. 

 

 

3.5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 Ο Ανάδοχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να κατασκευάσει, αρχικά, δοκιμαστικά τμήματα -  με 

ενεργοποίηση της ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που θα κινητοποιήσει ανά ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και με 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΡΗΣΗ των μεθοδολογιών και οδηγιών εργασίας μήκους 

μεγαλύτερου των 30μ. και μικρότερου των 60μ. για συμβατική μέθοδο κατασκευής.  

Τα κατασκευασθέντα δοκιμαστικά τμήματα μπορούν να ενσωματωθούν στο 

αντικείμενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί.  

 Στα τμήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν το ίδιο ασφαλτόμιγμα και τα ίδια 

μηχανήματα διάστρωσης και συμπύκνωσης και η ίδια ομάδα εργασίας που θα 

χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου έργου της εργολαβίας ΑΝΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στα εν λόγω τμήματα θα γίνουν απαραίτητα 

ΟΛΕΣ οι θερμοκρασιακές μετρήσεις υλικών (Παρασκευαστήριο, φορτηγά μεταφοράς 

κατά την εκφόρτωση, στο διαστρωμένο υλικό πίσω από την πλάκα διάστρωσης / 

προσυμπύκνωσης, στο διαστρωμένο υλικό και μετά τις συμπυκνώσεις),  καθώς και οι 

έλεγχοι σε 5 (πέντε) πυρήνες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του 

δοκιμαστικού τμήματος και επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην 

παρ. 4.11 της ΠΤΠ Α265 (όπως συμπληρώνονται - τροποποιούνται με την παρακάτω 

παράγραφο 3.6).  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                          ΕΡΓΟ: AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΊΚΤΥΟ ΤΗΣ 

                                                                                                                                                                  ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ  

                                                                                                                                                                  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015 

 24 

 Με τα ανωτέρω διαπιστώνεται αν, με το διατιθέμενο μηχανικό εξοπλισμό, τα υλικά 

και το προσωπικό που διατίθεται για τις εν λόγω εργασίες, ο Ανάδοχος μπορεί να 

κατασκευάσει την ασφαλτική στρώση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 

αυτού της ΠΤΠ Α265 και των λοιπών Όρων Δημοπράτησης.  

 

3.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 

4.11 ΤΗΣ ΠΤΠ Α 265 

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

 

3.6.1 Στάθμη 

 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει μετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο 

ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της εγκεκριμένης 

τροποποιημένης μελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις 

μεγαλύτερες από  8mm για την περίπτωση της χρήσης ισοπεδωτικού τύπου 

ασφαλτοσκυροδέματος, και  6mm  για την περίπτωση της χρήσης 

ασφαλτοσκυροδέματος τύπου  κυκλοφορίας. 

 

3.6.2 Πυκνότητα χωροσταθμικών σημείων  

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

απαιτήσεις : 

 Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή : Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά 

σημεία της διατομής [ποδαρικό στηθαίου Ν.J. ή πέρας ασφαλτικού προς την 

κεντρική νησίδα, λωρίδα καθοδήγησης και άκρα διατομής (πέρας ασφαλτικού ή 

ακμή τάφρου)]. Επιπλέον θα χωροσταθμούνται πρόσθετα ενδιάμεσα σημεία, σε 

τρόπο που η μέγιστη απόσταση, μεταξύ διαδοχικών χωροσταθμικών σημείων ανά 

διατομή να μην υπερβαίνει τα 5,0 μ. [ π.χ. στις θέσεις όπου η διατομή τέμνει την 

προβλεπόμενη οριστική διαγράμμιση (λωρίδων και Λ.Ε.Α.)] 

 Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών : 5.00 μ. (κατά 

μήκος του άξονα). 

Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί 

οι χωροσταθμίσεις του Αναδόχου από την Υπηρεσία. 

 

3.6.3 Ομαλότητα 

 Τοπικές ανωμαλίες ή κυματισμοί θα ελέγχονται με τον 4μετρο πήχυ παράλληλα και 

κάθετα προς τον άξονα της οδού. 

 Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού 

ελεγχόμενης επιφάνειας, οι κυματισμοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν για 

την περίπτωση χρήσης ισοπεδωτικού τύπου ασφαλτοσκυροδέματος τα  8mm, 

προκειμένου δε για στρώση κυκλοφορίας τα ± 6mm. 

 Οι μετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα θα γίνονται στο μέσον του πλάτους κάθε 

λωρίδας κυκλοφορίας και στο μέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 

(Λ.Ε.Α) όπου υπάρχει. 
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 Οι μετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατομές απέχουσες μεταξύ τους το 

πολύ 5.0 μ. 

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

υποψία διακυμάνσεων μεγαλύτερων από τις επιτρεπόμενες. 

 Οι μεγαλύτερου μήκους κυματισμοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις 

σημαντικών έργων θα ελέγχεται με το ομαλόμετρο τύπου Bump-Integrator ή άλλης διεθνώς 

αποδεκτής μεθόδου. Ο δείκτης ανωμαλιών με τη μέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι 

μικρότερος από 1300 mm / km, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης IRI δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την τιμή 1,25. 

 

Γ-1   ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό εξέταση 

οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος τους που 

επηρεάζεται από την ύπαρξη του κυρίου άξονα. 

 

1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: 

- Τις διαγραμμίσεις που οριοθετούν τις λωρίδες της οδού 

- Τις οριογραμμές των άκρων του οδοστρώματος 

- Τις λοιπές σημάνσεις («ζέμπρες» τόξα επιλογής λωρίδας. τυχόν μηνύματα που 

αναγράφονται και επί της οδού κλπ) 

 

1.1.2 Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει: 

- Τις πινακίδες σήμανσης 

- Τις γέφυρες σήμανσης 

- Τους οριοδείκτες 

- Τους δείκτες οριοθέτησης Απαλλοτριωμένης ζώνης 

- Τους πλήρως αντανακλαστικούς χιλιομετρικούς δείκτες 

 

1.2  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.2.1 Οριζόντια σήμανση 

 Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε συνδυασμό 

με τις ΠΤΠ - Σ- 307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890/21-8-75) για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της 

διαγράμμισης, την Οδηγία τρόπου διαγράμμισης (ΚΕΔΕ 1982), την Προσωρινή 

Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες (μάτια γάτας) των οδών (Δ3/1990), η Προσωρινή 

Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. Αντιθέτως 

κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων, οι 

προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) και επιβάλλεται 

τουλάχιστον η χρήση των ειδικών χρωμάτων υψηλής ποιότητας, ή ακόμη καλύτερα, υλικά 

οριζόντιας σήμανσης με υψηλότερα χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας και 
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μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (θερμοπλαστικά, ψυχροπλαστικά, αυτοκόλλητες ταινίες, 

διαγραμμίσεις κλπ). Ειδικά για τη σήμανση εκτελουμένων έργων ισχύει η «Τεχνική 

Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 

 

1.2.2 Κατακόρυφη σήμανση 

 Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) σε συνδυασμό με τις ΠΤΠ Σ-301, Σ-302, 

Σ-303, Σ-304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β’/74) για τις πινακίδες σήμανσης η οδηγία 1-92 της 

ΓΓΔΕ (ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για θέματα σήμανσης που δεν καλύπτονταν από τις 

υπόλοιπες προδιαγραφές, την Προσωρινή Προδιαγραφή της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 953 Β’/24-10-97) 

για την επιλογή αντανακλαστικών μεμβρανών, κατά περίπτωση, και τον καθορισμό των 

χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) τις ΠΤΠ Σ-310 και Σ-

311 (ΦΕΚ 954Β’/ 31-12-96) για τις χρωματικές συντεταγμένες και τα χαρακτηριστικά των 

αντανακλαστικών μεμβρανών τύπων Ι και ΙΙ, τις ΠΤΠ Σ-301-75 και Σ-302-75, οι οποίες 

αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των ΠΤΠ Σ-301 και Σ-302, σχετικά με την ποιότητα του 

αλουμινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β’/28-1-76), την ΠΤΠ για τους στύλους στήριξης των 

πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β’/13-10-80), όπως συμπληρώθηκε με την διάταξη ΒΜ5/ο/40229/27-

10-80, την Τεχνική Προδιαγραφή ΔΚ8 (ΕΗ 3/ο/107/22-1-86) για τους στύλους για 

έκκεντρες πινακίδες, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ, για την μετατροπή του Ελληνικού 

αλφάβητου σε λατινικούς χαρακτήρες για τις πληροφοριακές πινακίδες τοπωνυμίων (που 

τροποποιεί τις σχετικές ΠΤΠ), την Τεχνική Περιγραφή φωτεινών πινακίδων 

(Δ3γ/ο/15/11-Ω/28-2-91) , τον ΚΜΕ και την νομοθεσία περί διαφημιστικών και 

παρεμφερών πινακίδων, όπως παρουσιάζεται στον Ν.2696/99 και τα σχετικά με αυτόν 

Διατάγματα.  

 

1.2.3 Οριοδείκτες 

 Ισχύει η προσωρινή προδιαγραφή πλαστικών οριοδεικτών της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

1.2.4 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 

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

ανωτέρω) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στον Κ.Μ.Ε.  

 

1.3  ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Στην παρούσα ΤΣΥ και ειδικότερα στα αναφερόμενα στην σήμανση, ισχύουν οι 

αντίστοιχοι ορισμοί του Ν. 2094/92 (ΚΟΚ) σχετικώς με τις έννοιες αυτοκινητόδρομος και 

κόμβος (άρθρο 2) σήμανση οδών με πινακίδες (άρθρο 4) και σήμανση οδοστρωμάτων με 

διαγραμμίσεις (άρθρο 5)  

 

1.4  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες (φόρτος κυκλοφορίας, διατομή, οριζοντιογραγικά και 

μηκοτομικά χαρακτηριστικά, κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, ανάγλυφο εδάφους, 
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κλπ) κάθε συγκεκριμένου τμήματος, εκλέγονται τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, υλικά 

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, που 

παρουσιάστηκαν στην ανωτέρω παράγραφο Ζ.1.2, ενώ στις περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται πλήρως από αυτές, ο κατασκευαστής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα υλικά 

εκείνα που εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα από άποψη ασφάλειας των χρηστών και 

διάρκειας ζωής της κατασκευής 

 

1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 

1.5.1 Οριζόντια σήμανση 

 Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την οριζόντια σήμανση που 

αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1.2.1. Η μόνιμη οριζόντια σήμανση γίνεται με γραμμές 

λευκού χρώματος. Ως λευκό χρώμα νοούνται και οι αποχρώσεις του αργυροχρόου και του 

ανοικτού γκρίζου χρώματος (Ν 2696/99-ΚΟΚ). Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής 

ακύρωσης των μόνιμων διαγραμμίσεων και αντικατάστασής τους με άλλες, οι προσωρινές 

αυτές  διαγραμμίσεις πρέπει να είναι χρώματος κίτρινου, όπως ρητώς αναφέρεται στην 

«Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β΄/9-7-2003). 

 Για λόγους καλής ορατότητας ημέρα και νύχτα, πρέπει η οριζόντια σήμανση να 

παρουσιάζει επαρκή χρωματική αντίθεση προς το οδόστρωμα και υψηλή 

αντανακλαστικότητα. Τα σήματα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν διακεκριμένες 

(αιχμηρές) απολήξεις και ομοιόμορφη επιφάνεια. 

 Η στερεότητα της σήμανσης εξαρτάται από την επιλογή του υλικού, Η αποτελεσματικότητά 

της κρίνεται επαρκής για όσο διάστημα το σήμα μπορεί να αναγνωρίζεται με ευκρίνεια. 

 Η σήμανση δεν επιτρέπεται να δημιουργεί κινδύνους πχ από μη στερεά κατασκευή ή 

ανεπαρκή πρόσφυση της επιφανείας της. 

 Το υλικό των σημάτων (λεπτή ή παχιά στρώση) μπορεί να ενισχύεται με την προσθήκη 

ανάγλυφων αντανακλαστικών στοιχείων («μάτια γάτας»). Όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, 

επιτρέπεται η χάραξη ακόμη και ολόκληρων σημάτων με χρησιμοποίηση τέτοιων στοιχείων 

(λευκού χρώματος). Εφόσον όμως πρόκειται για σήμανση κατά μήκος της κυκλοφορίας, η 

χάραξη αυτή επιτρέπεται μόνο σε σημεία με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 50km/h, άρα, 

στην περίπτωση αυτή, αποκλείεται η χρήση τους στην σήμανση αυτοκινητοδρόμου. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει εγγύηση 

της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την διάρκεια ζωής των υλικών αυτών που να 

αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν. 

 Ως προς την διαστασιολόγηση και τα λοιπά στοιχεία των οριζοντίων σημάνσεων 

(γράμματα, επανάληψη και εξάλειψη σημάνσεων) ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στον ΚΜΕ. 

 

1.5.2 Κατακόρυφη σήμανση 

 Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την κατακόρυφη σήμανση που 

αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1.2.2. Επί πλέον, όπως και στον ΚΜΕ ορίζεται ο 
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στατικός υπολογισμός για τις πινακίδες σήμανσης (πλην γεφυρών σήμανσης) θα γίνεται με 

ισοδύναμο στατικό φορτίο ανεμοπίεσης, 150kp/m2. Προκειμένου  περί του στατικού 

υπολογισμού γεφυρών σήμανσης θα ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 

του ΚΜΕ.  

 Ως προς την επιλογή του υλικού της πρόσθιας επιφάνειας θα ισχύει ο κατωτέρω πίνακας 

της προσωρινής προδιαγραφής της ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/ε (Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102/2-10-

97) (ΦΕΚ 953Β’/24-10-97). 

 

Τύπος 

Πινακίδας 
Αν.Κινδύνου Ρυθμιστική Πληροφοριακή 

Περιβαλ. 

όχληση 

Υψηλή Χαμηλή  Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Χαμηλή 

Θέση πινακίδας       

Δεξιά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ 

Αριστερά  ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 

Γέφυρα 

σήμανσης 

(ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 

 

 Στις περιπτώσεις που ορίζεται «ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ» (το ΙΙΙ σε ΙΙ νοείται γράμματα τύπου ΙΙΙ, 

υπόβαθρο τύπου ΙΙ) η επιλογή της μίας από τις δύο λύσεις εναπόκειται σε συμφωνία 

εργοδότη και Αναδόχου, αναλόγως των τοπικών συνθηκών της περιοχής του υπόψη έργου 

(κλιματολογικών, προσανατολισμού, κυκλοφοριακού φόρτου, εξωτερικού φωτισμού κλπ) 

 Η στήριξη των πληροφοριακών πινακίδων θα γίνεται σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 

ISO MEDIUM  βαρείς (πράσινη ετικέτα) που θα υπολογίζονται στατικά με τα φορτία 

ανεμώθησης του ΚΜΕ. 

 Η ελάχιστη διάμετρος των σιδηροσωλήνων στήριξης για μικρές πινακίδες με ύψος στύλου 

μέχρι 2,5m είναι ίση με 1 1/2’’ και το πάχος τοιχωμάτων 3,4 χλστ με κατασκευαστική 

διαμόρφωση σύμφωνα με την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 τ.ΥΔΕ 

 Για την περίπτωση ογκωδών πλευρικών πινακίδων που απαιτούν κατασκευή ειδικών 

δικτυωμάτων ή πλαισίων στήριξης, αυτά θα κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα 

οποιασδήποτε κατηγορίας σύμφωνα με τον ΚΜΕ και σύμφωνα με στατικό υπολογισμό που 

θα γίνεται και με την απαίτηση ελάχιστου πάχους τοιχώματος διατομής ίσου προς 3χλστ.  

 Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση 

 Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα ή από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Οι ρυθμιστικές πινακίδες και οι πινακίδες επικίνδυνων θέσεων θα κατασκευαστούν 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα του ΚΜΕ. 

 Οι γέφυρες σήμανσης θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα του 

ΚΜΕ , από δομικό χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με στατικό υπολογισμό 

που θα γίνεται και με την απαίτηση ελάχιστου πάχους τοιχώματος διατομής ίσου προς 
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3mm. Ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία ισχύουν τα ανωτέρω που αναφέρθηκαν για 

τις πληροφοριακές πινακίδες. 

 Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση. Όλοι οι κοχλίες 

και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα ή από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει εγγύηση 

της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια ζωής των υλικών 

αυτών που να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που ισχύουν (πχ 10 έτη θα διατηρούν 

τουλάχιστον το 80% της οπισθανακλαστικότητάς τους, όπως η ΠΤΠ-Σ-311 ορίζει) 

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

α. Την πλήρη κατασκευή των πινακίδων και των στηρίξεών τους  

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

γ. Τις εργασίες τοποθέτησής τους 

 Δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη ασφάλιση καθώς και, όπου απαιτείται, 

ηλεκτροφωτισμός αυτών. 

 

1.5.3 Οριοδείκτες 

 Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι τριγωνικής διατομής σχήματος ισοσκελούς τριγώνου 

με περιεχόμενη μεταξύ των ίσων πλευρών γωνία ίση με 30. Το ύψος του ισοσκελούς θα 

είναι 10-16εκ, αν η διατομή είναι πλήρης και 12-16 εκ αν είναι κοίλη. Στην περίπτωση αυτή 

το πάχος του τοιχώματος θα είναι τουλάχιστον 3χλστ. Οι γωνίες του τριγώνου 

στρογγυλεύονται με καμπύλες ελάχιστης ακτίνας 1εκ. Το συνολικό ύψος του στύλου θα 

είναι τουλάχιστον 1,50 μ. Ο οριοδείκτης θα πακτώνεται μέσα στο έδαφος με ένα μήκος 

πάκτωσης 50 εκ. 

 Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλοχλωρίδιο τύπου 

P.V.C. ΗΙ. Η ποιότητα θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται από την υπεριώδη 

ακτινοβολία και τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (για τις σχετικές δοκιμασίες γίνεται 

αναφορά στο υπάρχον σχέδιο «προσωρινής προδιαγραφής» ΥΠΕΧΩΔΕ υπ. αριθμ. 

Δ3γ/ο/14/7-Ω/13-2-91) 

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

 Τα ανακλαστικά στοιχεία θα είναι ορθογωνικά, διαστάσεων 18Χ4 εκ και (αν δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης) θα αποτελούνται από 

υάλινα φακίδια στεγανοποιημένα και τοποθετημένα σε πλαστική βάση (ΤΥΠΟΣ Β) ή από 

πρισματικούς αντανακλαστικούς  κρυστάλλους ακρυλιού υλικού ερμητικά 

στεγανοποιημένους (ΤΥΠΟΣ Α) ή ειδικές μεμβράνες ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ υπερυψηλής 

αντανακλαστικότητας. 

 Ο συντελεστής φωτεινής έντασης για τους διάφορους τύπου αντανακλαστικών θα μετριέται 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη «προσωρινή προδιαγραφή» του ΥΠΕΧΩΔΕ που 

προαναφέρθηκε (Δ3γ/Ο/14/7-Ω/13-2-91) ως προς τα υάλινα φακίδια και τους 

πρισματικούς κρυστάλλους και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες της προσωρινής 
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προδιαγραφής που περιγράφεται στο ΦΕΚ 953Β’ /24-10-91 ως προς το υλικό τύπου ΙΙΙ. Το 

χρώμα των αντανακλαστικών στοιχείων θα είναι ερυθρό (για τη δεξιά όψη  ως προς την 

κατεύθυνση της κυκλοφορίας) και αργυρόλευκο (για την αριστερή όψη ως προς την 

κατεύθυνση της κυκλοφορίας) 

 Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του οριοδείκτη (αργυρόλευκα 

από τη μία πλευρά και ερυθρά από την άλλη) πάνω σε μία μαύρη παραλληλόγραμμη 

λωρίδα που θα καλύπτει όλη την επιφάνεια της διατομής του οριοδείκτη σε πλάτος 25 εκ. 

 Για την περίπτωση των οριοδεικτών σε αυτοκινητόδρομο η τοποθέτηση αντανακλαστικών 

στην πίσω πλευρά των οριοδεικτών εξυπηρετεί τις περιόδους που εκτρέπεται η κυκλοφορία 

στο ένα οδόστρωμα (πχ κατά την συντήρηση). 

 Το κέντρο βάρος των αντανακλαστικών στοιχείων θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 15 

έως 20 εκ από την κορυφή του οριοδείκτη. 

 Κατά την παραλαβή θα γίνεται δειγματοληψία σε ποσοστό 1% επί της παραδινόμενης 

ποσότητας με ελάχιστο αριθμό 5 τεμάχια στύλων. 

 Τα αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών πρέπει να καλύπτονται μετά την κατασκευή 

τους για την πλήρη προστασία τους κατά τις φορτοεκφορτώσεις, την μεταφορά και την 

τοποθέτησή τους. 

 

1.5.4 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 

 Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης θα κατασκευαστούν από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (οπλισμός 4Φ8+συνδετήρες Φ6/15). Οι διαστάσεις τους θα 

είναι 0,20Χ0,20Χ0,75 μ. 

 Οι δείκτες θα πακτώνονται μέσα στη βάση από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 

διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ0,50 μ, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άλλο τους άκρο να εξέχει από το 

έδαφος κατά 0,40μ. 

 Η κατασκευή θα γίνεται με την μέθοδο της προκατασκευής για την επίτευξη δεικτών της 

ίδιας ποιότητας σχήματος και όψης. 

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

 

1.5.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 

 Οι αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες θα είναι τύπου ανάλογου προς την Π-15 των 

προδιαγραφών που ισχύουν για πληροφοριακές πινακίδες, με τη διαφορά ότι η γραφή θα 

είναι αντανακλαστική και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας, αντοχής κλπ 

σύμφωνα με την μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ για τους 

χιλιομετρικούς δείκτες των αυτοκινητοδρόμων σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή 

της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 953Β’/24-40-97) που καθορίζει τα χαρακτηριστικά τύπου ΙΙΙ. 

 Για τις αναγραφές ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον ΚΜΕ. 

 Επίσης διαφοροποιούνται οι διαστάσεις των πινακίδων (σχετικά με την πινακίδα Π-15). 

 Το υπόβαθρο των χιλιομετρικών δεικτών αυτοκινητοδρόμων θα είναι αντανακλαστικό, θα 

έχει χρώμα πράσινο και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας αντοχής κλπ 
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σύμφωνα με τη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ) κατά την προδιαγραφή 

ΥΠΕΧΩΔΕ Σ-311. 

 Το υπόβαθρο των χιλιομετρικών δεικτών των λοιπών οδών (πλην αυτοκινητοδρόμων) θα 

είναι ανακλαστικό, θα έχει χρώμα κυανό και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικής 

μεμβράνης τύπου Ι (σύμφωνα με την προδιαγραφή Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311). 

 Ο στύλος στήριξης της πινακίδας θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 1 

1/2’’ και πάχους τοιχώματος 3,4χλστ και θα έχει κατάλληλο ύψος, ώστε η κάτω πλευρά του 

χιλιομετρικού δείκτη να βρίσκεται σε ύψος 0,60 m πάνω από την τελική στάθμη της οδού. 

 

1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

 

1.6.1 Οριζόντια σήμανση 

 Οι εργασίες  περιλαμβάνουν: 

α. Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή διαγραμμίσεων 

οδοστρώματος, ανεξαρτήτως τύπου (τελική διαγράμμιση με εν ψυχρό εφαρμοζόμενο 

υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, προσωρινή διαγράμμιση 

οδοστρώματος, προσωρινή διαγράμμιση με αυτοκόλλητες ταινίες και όποιο άλλο 

υλικό προδιαγραφεί στη συνέχεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

β. Μεταφορά των υλικών αυτών από τον τόπο προμηθείας τους στον τόπο κατασκευής 

του έργου, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και σταλίας των μέσων 

μεταφοράς. 

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

δ. Καθαρισμό του οδοστρώματος, όπου απαιτείται να εφαρμοστεί η οριζόντια σήμανση, 

από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά ή με χρήση μηχανικού σαρώθρου ή 

απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά, 

προετοιμασία διαγράμμισης (στίξη - πικετάρισμα) 

ε. Προετοιμασία, προεργασία των υλικών οριζόντια σήμανσης. 

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

διαδικασιών 

ζ. Διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής 

της οριζόντιας σήμανσης.  

η. Προκειμένου περί των λοιπών, πλην αυτοκόλλητων ταινιών, μέσων, λήψη των 

αναγκαίων μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία, 

από την χρονική στιγμή της διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίηση 

τους, καθώς επίσης και άρση των μέσων προστασίας. 

 Προκειμένου περί των «ματιών γάτας» ισχύουν τα ανωτέρω εδάφια α,β,γ, στ και ζ 

 

1.6.2 Κατακόρυφη σήμανση  

 Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

α. Την κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα και 

κοχλιοφόρους ήλους ανάρτησης της πινακίδας. 
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β. Την μεταφορά αυτής στον τόπο τοποθέτησης της μαζί με όλα τα απαιτούμενα υλικά 

για την σύνδεση και την στήριξη της και τις απαραίτητες συσκευασίες για την ασφαλή 

μεταφορά καθώς και τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και λοιπές απαραίτητες  για 

την μεταφορά εργασίες 

γ. Τη σύνδεση των επί μέρους στοιχείων 

δ. Την στήριξη και οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εργασία απαιτείται για πλήρως 

τελειωμένη εργασία κατασκευής και στερέωσης της πινακίδας σε στύλο ή γέφυρα 

σήμανσης. 

ε. Προκειμένου περί των στύλων στήριξης των πινακίδων κατασκευή σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και μεταφορά του στύλου από τον τόπο 

παραγωγής στον τόπο του έργου, εργασίες κατακορύφωσης και στήριξης του στύλου 

στο έδαφος (διαφοροποιούμενες αναλόγως του τύπου του στύλου) δαπάνη εκσκαφών 

και σκυροδέματος που απαιτούνται για την στήριξη και οποιασδήποτε άλλη δαπάνη 

απαιτείται για πλήρως τελειωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου. 

στ. Προκειμένου περί των γεφυρών ή προβόλων σήμανση η προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων υλικών και όλες οι αναγκαίες εργασίες που 

απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή και εγκατάσταση των γεφυρών (ή/και 

προβόλων).  

 

1.6.3 Οριοδείκτες 

 Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

α. Την κατασκευή του οριοδείκτη. 

β. Την διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου και βάθους, την τοποθέτηση του οριοδείκτη 

στην οπή και την επαναπλήρωση της οπής. 

γ. Την μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου. 

δ. Την εργασία αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής. 

 

1.6.4 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης  

 Οι εργασίες περιλαμβάνουν:  

α. Την  προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών.  

β. Την μεταφορά τους επί τόπου των έργων. 

γ. Την  εκσκαφή στο απαιτούμενο βάθος σε κάθε είδους έδαφος για την δημιουργία της 

βάσης από σκυρόδεμα του δείκτη. 

δ. Την  κατασκευή, τοποθέτηση και πάκτωση του δείκτη. 

ε. Την επανεπίχωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση της έγκρισης και η απόρριψη σε χώρους της έγκρισης  της 

Υπηρεσίας ή χρησιμοποίηση αυτών. 

στ. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δαπάνη, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά, εφόσον 

απαιτείται μία πλήρως ολοκληρωμένη εργασία καθώς και η τοπογραφική εργασία που 

αναλογεί  για την επισήμανση της θέσης του δείκτη οριοθέτησης. 
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1.6.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 

 Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

α. Πλήρη κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα και 

κοχλιοφόρους ήλους ανάρτησης. 

β. Το σκυρόδεμα πάκτωσης του στύλου. 

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

δ. Την μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών με τις 

φορτωεκφορτώσεις, πλάγιες μεταφορές κλπ 

ε. Την συναρμολόγηση της πινακίδας στο κατάλληλο ύψος στήριξης. 

στ. Την στήριξη του στύλου με το σκυρόδεμα θεμελίωσης. 

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

σκυρόδεμα, λάκκου. 

 

1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

1.7.1 Επιμέτρηση 

 Η επιμέτρηση θα γίνεται στις αντίστοιχες μονάδες που αναφέρονται στα κονδύλια του 

τιμολογίου μετά την επιβεβαίωση της ορθότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

της ύπαρξης των αντιστοίχων γραπτών εγγυήσεων των κατασκευαστριών εταιρειών των 

επί μέρος υλικών (όπου τούτο απαιτείται). 

 

1.7.2 Πληρωμή 

 Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι σαφώς καθοριζόμενες από την παράγραφο 

Ζ.1.6 του παρόντος εργασίες. 

 

 

Δ-1   ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Στην υποδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνονται: 

 Η εκσκαφή και επανεπίχωση σκαμμάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης 

καλωδίων, των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων 

 Η κατασκευή της βάσης έδρασης των ιστών φωτισμού 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες 

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων 

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων  

 Η κατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 

 Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου 
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Υλικά 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι: 

Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων κατηγορίας C12/15 

Σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών κατηγορίας C20/25 

Σιδηρούς οπλισμός σκυροδέματος κατηγορίας B500 ΚΤΧ 

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 

Χάλκινος αγωγός γείωσης πολύκλωνος διατομής 25 mm2, σύμφωνα με VDE 0251/51 & 52 

Χάλκινος αγωγός γείωσης μονόκλωνος διατομής 6 mm2, σύμφωνα με VDE 0251/51 & 52 

Σωλήνας PE Φ90 6 bar 

Γαλβανισμένο (σύμφωνα με DIN 50976) σύρμα (οδηγός) διατομής 5 mm2 

Πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500x5 mm 

Γαλβανισμένα (σύμφωνα με DIN 50976) αγκύρια με κοχλίωση  από χάλυβα κατηγορίας S400 ΚΤΧ 

Καλώδια τύπου ΝΥΜ ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE) χαρακτηριζόμενα ως τύπου 

AO5VV-U ή R με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 563.4 και VDE 0281 

με: 

- Διατομής 3x1,5 mm2 

Καλώδια τύπου ΝΥΥ διατομής 4x4 mm2 ονομαστικής τάσης 600/1000 V (κατά VDE) 

χαρακτηριζόμενα ως τύπου JIVV-U ή S με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από 

χλωριούχο πολυβινύλιο, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 843/85. 

- Διατομής 4x4 mm2 

Ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) για αγωγό διατομής 25 έως 35 mm2 

Υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) σύμφωνα με Απόφαση 

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86  

Γαλβανισμένοι (σύμφωνα με DIN 50976) κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά 

Άμμος λατομείου εγκιβωτισμού σωληνώσεων 

 

Εκτέλεση Εργασιών 

Γενικά 

Οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα 

καθώς και με τις απαιτήσεις του οργανισμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιβάλλεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου στα τμήματα, όπου προκύπτει ανάγκη εκτροπής 

(από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, και η αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο 

μήκος είναι >5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα σχέδια. 

 

Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων 

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων διανοίγονται τάφροι (βάθους περίπου 

70 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης σε βάθος 10 cm κάτω από την 

προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η 

τάφρος επανεπιχώνεται με άμμο ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται 
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με κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκοδιαβάθμιση η οποία διέρχεται 100% από το κόσκινο 

βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή δεν 

μπορεί να έχει πλάτος μικρότερo από 100 mm. Το υλικό της  επανεπίχωσης συμπυκνώνεται  ώστε να 

δέχεται τα φορτία που προβλέπονται στην επιφάνεια της τάφρου. 

 

Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων 

Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου τοποθετούνται στην τάφρο και στερεώνονται κατάλληλα 

ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός τους κατά τη διάρκεια των εργασιών 

επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα. 

Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως 

απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).  

Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε τοποθετείται επιστόμιο στα άκρα 

του σωλήνα. Οι σωλήνες πρέπει να παραμένουν εσωτερικά καθαροί και πριν να τοποθετηθούν τα 

καλώδια, μπορεί να ελέγχεται η κατάσταση με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της 

διαμέτρου του σωλήνα.  

Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς να αλλοιώνεται η εσωτερική διάμετρός τους, με 

ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της διαμέτρου των. 

Οι σιδηροσωλήνες μεταξύ τους συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους. 

Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που τραυματίζουν τα 

καλώδια. 

Στις διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια οι σωλήνες 

εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια. 

 

Έλξη καλωδίων 

Η έλξη καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης 

καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας 

εντός του σωλήνα. 

Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα χρησιμοποιείται 

δυναμόμετρο. 

 

Εγκατάσταση γείωσης 

Ο αγωγός γείωσης τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Αυτός 

συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το πιλλαρ με αγωγό διατομής 6 mm2 μέσω σφικτήρα. 

Οι πλάκες γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται με τον αγωγό 

γείωσης με αγωγό διατομής 6 mm2. 

 

Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων 

Τα φρεάτια είναι προκατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και τοποθετούνται εντός της τάφρου καλωδίων στις 
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θέσεις που ορίζουν τα σχέδια. Η επανεπίχωση γύρω από τα φρεάτια γίνεται με άμμο λατομείου και 

αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνική επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 

 

Βάσεις ιστών οδοφωτισμού 

Οι βάσεις στήριξης ιστών κατασκευάζονται από σκυρόδεμα είτε ως προκατασκευασμένη  

επιφανειακή θεμελίωση σύμφωνα με τη μελέτη 

Κατασκευή προκατασκευασμένης βάσης.  

Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων ελέγχεται από τον επιβλέποντα  το 

σκάμμα για τις πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και αναλόγως λαμβάνονται μέτρα. 

Η κατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και η τοποθέτηση 

τους μέσα στα σκάμματα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Μέσα στο σκυρόδεμα 

τοποθετείται το σύστημα αγκυρίων με κοχλίωση τα οποία πρέπει να παραμένουν κάθετα ως προς 

την επιφάνεια της βάσης κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η στάθμη τοποθέτησης της 

προκατασκευασμένης βάσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα σχέδια. 

Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις γίνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή 

τεχνιτή επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 

 

Κατασκευή βάσης με πασσάλους.  

Αυτή γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΛΑΡ) 

Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ από προκατασκευασμένα τεμάχια και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου 

περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 για κάθε 

τύπο που ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό αναχωρήσεων. 

 

Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

 Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των σκαμμάτων, της 

φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας,  στην αρχική της ποιοτική κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν 

προϋπάρχοντος οδοστρώματος ή πεζοδρομίου κτλ. 

 Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των φρεατίων και των 

λοιπών στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστημα της υποδομής οδοφωτισμού ώστε να είναι 

έτοιμο να δεχθεί το σύστημα επιδομής οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κτλ.). 

 Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης αυτών, 

γειώσεων και μικροϋλικών, τη μεταφορά επιτόπου του έργου και την ενσωμάτωση στο έργο. 

 Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης. 

 Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΛΑΡ). 
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Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Επιμέτρηση 

α. Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού ύψους 3,50 m, σε τεμάχια  

β. Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με (LED) σε τεμάχια 

γ. Πίλλαρ οδοφωτισμού δε τεμάχια 

 

Πληρωμή 

 Η πληρωμή για κάθε επιμετρούμενη εργασία γίνεται με βάση τη σχέση: 

Πληρωμή = επιμετρ. ποσότητα x τιμή μονάδας. 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη 20 - 03 - 2018 Σαμοθράκη  26- 03 - 2018 

Οι Συντάξαντες 

 

 

 

 

 

Αμοιρίδης Ισίδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α΄ β 

 
 
 
 

Κασκαμπάνης Δημήτριος 
Γεωλόγος ΠΕ με Β΄ β 

 
 
 
 
 

Τζιντζής Σταμάτης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Β΄ β 

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη του 

Αυτόνομου Τμήματος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Σαμοθράκης 
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