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01052 Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ 

 

Κατασκευή – Ανάπτυξη - ∆οκιµαστικές Αντλήσεις 

Η διάµετρος της υδρογεώτρησης θα κλιµακώνεται από Φ 22΄΄ σε Φ 17 ½΄΄. Εντός της θα 
τοποθετηθεί γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας και φιλτροσωλήνας εσωτερικής διαµέτρου Φ10΄΄ 
και γαλβανισµένος πιεζοµέτρικός σωλήνας Φ 1 ½΄΄. Το χαλικόφιλτρο θα είναι ποταµίσιο χαλίκι 
πυριτικής σύστασης και κοκκοµετρικής διαβάθµισης 6-8 mm. Η πλήρωση της γεώτρησης µε το 
υλικό φίλτρου γίνεται από κάτω προς τα επάνω, καλύπτοντας το κενό µεταξύ φιλτροσωλήνα και 
των τοιχωµάτων της γεώτρησης µε ταυτόχρονη εισπίεση νερού. 

Για την διάνοιξη και τις λοιπές εργασίες κατασκευής και ολοκλήρωσης της υδρογεώτρησης 
ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00 «∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεων» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00 «Καθαρισµός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 «∆οκιµαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης». 

Για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω, ισχύουν οι «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» της Απόφασης Αριθ. ∆ΙΠΑ∆/Β/606, ‘Έγκριση «Τεχνικών 
Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων Υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια’ 
(ΦΕΚ/Β/292/12.03.2003)». 

Για το αντλητικό συγκρότηµα ισχύει η σχετική ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-0-00 «Αντλητικά 
συγκροτήµατα υδρογεωτρήσεων». 
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• Εφαρµόζονται οι ισχύουσες ΕΤΕΠ: 

 

• ΕΤΕΠ-02-05-00-00 "∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάµων" 

 

• ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’ 

 

• ΕΤΕΠ 08-01-04-01 ‘’Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγµατος 

µε εφαρµογή µεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού’ 

 

• ΕΤΕΠ-02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 

 

• ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε 

µηχανικά µέσα" 

 

• ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' 

 

• ΕΤΕΠ 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων'' 

 

• ΕΤΕΠ 08-10-03-00 ''Αντλήσεις υποβιβασµού υδροφόρου ορίζοντα µε well points'' 

 

• ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

 

• ΕΤΕΠ 11-02-02-00 ''Αντιστηρίξεις µε µεταλλικές πασαλοσανίδες” 

 

• ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή’’. 

 

• ΕΤΕΠ 01-01-01-00 “Παραγωγή και µεταφορά εργοταξιακού σκυροδέµατος”. 

 

• ΕΤΕΠ 01-01-02-00 “∆ιάστρωση σκυροδέµατος”. 

 

• ΕΤΕΠ 01-01-03-00 “Συντήρηση σκυροδέµατος”. 
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• ΕΤΕΠ 01-01-04-00 “Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος”. 

 

• ΕΤΕΠ 01-01-05-00 “∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος”. 

 

• ΕΤΕΠ 01-01-07-00 “Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών”. 

 

• ΕΤΕΠ 01-03-00-00 “Ικριώµατα”. 

 

• ΕΤΕΠ 01-04-00-00 “Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)”. 

 

• ΕΤΕΠ 08-05-02-02 "Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα 

(waterstops)". 

 

• ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε 

ελαστοµερή υλικά" 

 

• ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".  

 

• ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο’’ 

 

• ΕΤΕΠ 08-07-01-05 Βαθµίδες φρεατίων. 

 

• ΕΤΕΠ 08-07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο" 

 

• ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC". 

 

• ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων” 

 

• ΕΤΕΠ 08-06-07-02 "∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές" 

 

• ΕΤΕΠ 08-06-07-03 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας" 

 

• ΕΤΕΠ 08-06-07-07 " Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας. 

 



 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

RFP-360/19 

 

 Σελίδα 6 από 145 

• ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 

 

• ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 

υπογείων δικτύων"  

 

• ΕΤΕΠ 08-06-08-04 "Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης 

υπογείων δικτύων" 

 

• ΕΤΕΠ 08-06-08-06 "Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα" 

 

• Για τα ∆ίκτυα Φυσικού Αερίου εφαρµόζονται τα παρακάτω: 

• Υ.Α. ∆3/Α/22925/2006  (ΦΕΚ 1810/Β`/12.12.2006) Κανονισµός εγκατάστασης 

παροχετευτικών αγωγών και µετρητών φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας 

έως και 4 bar  

• Υ.Α. ∆3/Α/17013/2006  (ΦΕΚ 1552/Β`/24.10.2006) Κανονισµός χαλύβδινων 

δικτύων διανοµής φυσικού αερίου µε πίεση σχεδιασµού 19 bar  

• Υ.Α. ∆3/Α/14715/2006  (ΦΕΚ 1530/Β`/19.10.2006) Κανονισµός δικτύων 

πολυαιθυλενίου διανοµής φυσικού αερίου µε µέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar  
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01515 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 

 
1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Περιγραφή Εργασιών 
 
1.1.1 Ο Ανάδοχος κατά την εγκατάσταση του στα εργοτάξια θα παράσχει όλα τα υλικά, 

τον εξοπλισµό και θα εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται για την παροχή, 
εγκατάσταση και συντήρηση των προσωρινών δικτύων ΟΚΩ (Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας), καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. 

 
1.1.2 Ο Ανάδοχος θα µελετήσει, παράσχει και τοποθετήσει τις προσωρινές 

εγκαταστάσεις ρεύµατος, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και υγιεινής των εργοταξίων 
 
1.1.3 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις ενέργειες και τις δαπάνες που θα προκύψουν 

αναφορικά µε τη λήψη των σχετικών αδειών, από τις υπηρεσίες ∆ικτύων ΟΚΩ, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων και  διακοπών, καθώς και την παροχή, 
εγκατάσταση, συντήρηση και  αποµάκρυνση των υλικών, όπου τούτο απαιτηθεί. 
Όλες οι σχετικές δαπάνες για τις προσωρινές συνδέσεις µε τα δίκτυα ΟΚΩ, καθώς 
και οι δαπάνες χρήσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 
1.2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 

Θα ληφθεί και θα παρασχεθεί προσωρινή ηλεκτρική ισχύς καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Έργου για την λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισµού και την παροχή προσωρινού 
φωτισµού σε όλα τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και της 
Υπηρεσίας. 

 
1.2.1 Αµέσως µετά την ανάθεση του Έργου θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς τη 

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για τον 
προγραµµατισµό της ηλεκτρικής σύνδεσης στους εργοταξιακούς χώρους. 

 
1.2.2 Θα εγκατασταθούν συστήµατα διανοµής για την προσωρινή παροχή ηλεκτρικού 

ρεύµατος, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ∆ΕΗ, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
απαιτήσεις που αφορούν εγκαταστάσεις υγρών χώρων.  

 
1.3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
1.3.1  Ο Ανάδοχος θα παράσχει προσωρινή υδροδότηση ποσίµου ύδατος στους 

εργοταξιακούς χώρους.  
 
1.3.2 Αµέσως µετά την ανάθεση του Έργου, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς την 

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για τον 
προγραµµατισµό υδροδότησης στους εργοταξιακούς χώρους και τις εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου και της Υπηρεσίας.  
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1.4  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
1.4.1 Ο Ανάδοχος θα παράσχει προσωρινές εγκαταστάσεις υγιεινής προς χρήση από 

τους εργάτες, το υπόλοιπο προσωπικό, τους επισκέπτες και την Υπηρεσία στους 
εργοταξιακούς χώρους. 

 
1.4.2 Ο τύπος και ο αριθµός των εγκαταστάσεων υγιεινής θα συµµορφώνονται µε τις 

υγειονοµικές διατάξεις. 
 
1.4.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την καθαριότητα των προαναφεροµένων 

εγκαταστάσεων. 
 
1.4.4 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης των 

εργασιών, να δώσει στον Ανάδοχο εντολή να παράσχει µε δικά του έξοδα 
πρόσθετες ή διαφορετικές εγκαταστάσεις υγιεινής στους υπέργειους ή υπόγειους 
χώρους, σε περίπτωση που αυξηθεί ο αριθµός των εργαζοµένων ή προκληθούν 
ανθυγιεινές συνθήκες από οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 
1.4.5 Μετά την µετατόπιση ή αφαίρεση των εν λόγω εγκαταστάσεων, οι παρακείµενες 

περιοχές θα απολυµαίνονται.  
 
1.5  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1.5.1 Αµέσως µετά την ανάθεση του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει τις 

απαραίτητες ενέργειες προς παρόχους τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών, ώστε να 
δοθεί επαρκής χρόνος για τον προγραµµατισµό τηλεφωνικής σύνδεσης στους 
εργοταξιακούς χώρους, πριν την έναρξη των εργασιών σε κάθε εργοταξιακό χώρο. 

 
1.5.2 Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει προσωρινές τηλεφωνικές συνδέσεις για τα 

εργοταξιακά γραφεία της Υπηρεσίας, όπως ορίζεται σε άλλα σηµεία της Σύµβασης. 
 
1.5.3 Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει προσωρινές τηλεφωνικές συνδέσεις για τα 

εργοταξιακά γραφεία του, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του.  ∆ιευκρινίζεται ότι σε 
κανένα από τα εργοτάξια δεν θα υπάρχουν διαθέσιµες υφιστάµενες γραµµές.  

 
1.6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ 
 
1.6.1 Ο Ανάδοχος θα προβλέψει στο πλαίσιο των συµβατικών του υποχρεώσεων την 

ανάγκη για την παροχή όσων άλλων προσωρινών  υπηρεσιών δικτύων ΟΚΩ, 
καθίστανται απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών και θα προβεί στις 
ανάλογες ενέργειες προς αυτούς, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  

 
1.6.2  Σχετικά Πρότυπα / Προδιαγραφές 
 

Θα χρησιµοποιηθούν οι προδιαγραφές των αρµόδιων ΟΚΩ.  
 

1.6.3  Υποβολή Στοιχείων στην Αττικό Μετρό 
 

∆εν απαιτείται υποβολή στοιχείων.  
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2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
2.1 Υλικά 

 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις προσωρινές συνδέσεις ΟΚΩ θα είναι τα 
προβλεπόµενα στις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1.6.2. 

 
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Η εκτέλεση και η επιµέτρηση των εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις αντίστοιχες προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1.6.2. 
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01535 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Περιγραφή Εργασιών 

1.1.1 Ο Ανάδοχος θα περιφράξει όλους τους χώρους των εργοταξίων, 
συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών, µε περιφράξεις που θα συµµορφώνονται 
προς τους κανονισµούς ασφαλείας και θα προστατεύουν την γειτονική περιοχή από 
την όχληση, που θα προκαλείται από την εκτέλεση των εργασιών. Θα κατασκευάσει 
επίσης περιφραγµένες και ασφαλείς διόδους σε κάθε σηµείο επικίνδυνο για την 
ασφάλεια των διερχοµένων πεζών. Η περίφραξη θα αποτελείται από χαλύβδινα 
κυµατοειδή πετάσµατα, στερεωµένα σε σκελετό δοµικού χάλυβα και βάση από 
οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι δίοδοι πεζών θα έχουν ξύλινη περίφραξη και στις δύο 
πλευρές, θα είναι στεγασµένες και θα διαθέτουν δάπεδο στα σηµεία εκείνα που θα 
υποδείξει η Αττικό Μετρό (ΑΜ). 

α. Αισθητική αναβάθµιση περιφράξεων 

Σε ότι αφορά τις εργοταξιακές περιφράξεις ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον 
ζητηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., να εφαρµόσει πρόγραµµα αισθητικής 
αναβάθµισης αυτών, βάσει του οποίου τοποθετούνται έγχρωµες αφίσες τυπωµένες 
σε συνθετικό µουσαµά (διαστάσεων 2µ.Υx 5µ.Μ περίπου) επί µεταλλικού 
ορθογωνίου πλαισίου µε διαγώνιους συνδέσµους, στην εξωτερική επιφάνεια των 
περιφράξεων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει σχετικές τεχνικές λεπτοµέρειες. Τα θέµατα 
θα δίδονται σε ηλεκτρονική µορφή από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε..  

β. Πληροφοριακές πινακίδες Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση δύο πληροφοριακών πινακίδων επί 
µεταλλικής κατασκευής, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. στο αµαξοστάσιο του Τραµ στο Ελληνικό.  

Οι εν λόγω πινακίδες θα έχουν διαστάσεις 4 µ ύψος και 3 µ πλάτος περίπου, θα 
φέρουν τον τίτλο του Έργου, τα ονόµατα του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου, 
τον προϋπολογισµό και λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και θα τηρούν τα προβλεπόµενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
1303/2013/(παράρτηµα 7), στον Εκτελεστικό Κανονισµό 821/2014 περί καθορισµού 
κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1303/2013 καθώς και του Ν.4314/2014 που 
ενσωµατώνει τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς στο Ελληνικό ∆ίκαιο  

1.1.2 Οι βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα των περιφράξεων θα είναι κατάλληλα 
διαστασιολογηµένες, ώστε να περιορίζουν εκτός των χώρων εκσκαφών τα νερά από 
πληµµύρες. 

1.1.3 Η περίφραξη θα έχει αντανακλαστική ή φωτεινή σήµανση, ώστε να είναι ευδιάκριτη 
από το κοινό κατά τις νυκτερινές ώρες. 
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1.1.4 Ο Ανάδοχος επίσης θα περιφράξει χώρους εκτός του εργοταξίου, όπου υπάρχουν 
φυτά και δέντρα. 

1.1.5 Ο προσανατολισµός των εισόδων του εργοταξιακού χώρου θα είναι τέτοιος, ώστε οι 
είσοδοι να ευρίσκονται κατάντη, για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πληµµύρας στον 
εργοταξιακό χώρο από απορροές των ανάντη περιοχών. 

 

1.2 Σχετικά Πρότυπα 

Για ξυλεία :  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14080 Ξύλινες κατασκευές - Επικολλητή πολυστρωµατική ξυλεία 
και κολλητή συµπαγής ξυλεία - Απαιτήσεις 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14081 Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής διατοµής 
ταξινοµηµένη σύµφωνα µε την αντοχή της 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 313 Κοντραπλακέ - Ταξινόµηση και ορολογία 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 314 Κοντραπλακέ - Ποιότητα συνδέσεως 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 636 Κοντραπλακέ- Προδιαγραφές 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13986 Πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14374 ∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις δοµικής 
ξυλείας - Απαιτήσεις 

Για δοµικό χάλυβα :  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 10219 Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών διαµορφωµένες εν 
ψυχρώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους χάλυβες 

Για χαλύβδινα φύλλα :  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 10346 Επικαλυµµένα χαλύβδινα πλατέα προϊόντα, συνεχούς 
εµβάπτισης εν θερµώ για ψυχρή διαµόρφωση  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14782 Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική 
επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις  

 

Μη Προεντεταµένοι Κοχλίες σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά Πρότυπα: 

Κοχλίες:  

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014 Μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής - Κατηγορίες προϊόντος 
Α και Β 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4016 Μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής - Κατηγορία προϊόντος C 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4017 Στερεωτικά - Κοχλίες εξαγωνικής κεφαλής - Κατηγορίες 
προϊόντος Α και Β  

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4018 Κοχλίες εξαγωνικής κεφαλής - Κατηγορία προϊόντος C 

Περικόχλια:  

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 1 - Κατηγορίες προϊόντος Α 
και Β 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4034 Εξαγωνικά περικόχλια τύπος 1 - Κατηγορία προϊόντος C  

Ροδέλες:  
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• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7089 Επίπεδες ροδέλες - Κανονική σειρά - Κατηγορία 
προϊόντος Α 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7090 Επίπεδες ροδέλες µε λοξότµηση - Κανονική σειρά - 
Κατηγορία προϊόντος Α 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7091 Επίπεδες ροδέλες - Κανονική σειρά - Κατηγορία 
προϊόντος C 

 

1.3 Υποβολές 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει σχέδια σχετικά µε τις περιφράξεις, προς υποβολή και 
έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Τα σχέδια αυτά θα περιέχουν λεπτοµέρειες 
σχετικά µε το είδος και την µορφή της περίφραξης, τη θέση και τη µορφή των 
θυρών, τα προστατευτικά µέτρα που θα ληφθούν για τον περιορισµό της σκόνης, 
του θορύβου (βλ. Άρθρο GS0180 «Μελέτες και Μέτρα Αντιµετώπισης των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» στις Γενικές Προδιαγραφές) και της εισόδου 
οµβρίων από ανάντη περιοχές στο σκάµµα, καθώς επίσης ασφαλείς διόδους πεζών 
στα σηµεία που διακόπτεται η συνέχεια των πεζοδροµίων µετά από εγκατάσταση 
εργοταξίου ή από κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (βλ. Άρθρο 10 «Ρυθµίσεις 
Κυκλοφορίας» στις Προδιαγραφές Μελετών). 

Επίσης µετά την ολοκλήρωση της περίφραξης κάθε εργοταξιακού χώρου ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αποτύπωση του ορίου 
περίφραξης µε εµβαδοµέτρηση όλης της έκτασης που έχει καταληφθεί για 
εργοταξιακούς χώρους. 
 

2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

2.1 Ξυλεία 

Όπου χρησιµοποιείται ξυλεία θα ισχύουν τα ακόλουθα:  

Θα χρησιµοποιηθεί δοµική ξυλεία κωνοφόρων ή / και αντικολλητή ξυλεία.  

Η αντικολλητή ξυλεία (κόντρα πλακέ, πλακάζ) θα είναι κατάλληλη για δοµική χρήση, 
µε ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες συγκόλληση. 

Ελάχιστο πάχος ξυλείας: 

• Σανίδες : 20mm 

• Μαδέρια : 45mm 

• Φύλλα αντικολλητής ξυλείας : 20mm για δάπεδα και στέγαστρα,  

• 10mm για τοιχώµατα 

2.2 ∆οµικός Χάλυβας 

Οι δοµικοί χάλυβες (µορφοχάλυβες, ραβδοχάλυβες, πλάκες αγκύρωσης, κλπ.) του 
σκελετού θα συµµορφώνονται προς τα µηχανικά και χηµικά χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην προδιαγραφή EΛOT EN 10025, ενώ οι κοίλες διατοµές θα 
συµµορφώνονται προς την ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, για ποιότητα τουλάχιστον S 235 

2.3 Κυµατοειδή Φύλλα 

Τα κυµατοειδή φύλλα θα είναι χαλύβδινα, τραπεζοειδών αυλακώσεων κατά το ΕΛΟΤ 
ΕΝ 14782, ελάχιστου πάχους 0,50mm, γαλβανισµένα εν θερµώ µε τουλάχιστον 140 
gr ψευδαργύρου/m2 φύλλου και µατ επιφάνεια χωρίς άλλη επεξεργασία. 
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2.4 Βάση από Σκυρόδεµα των περιφράξεων 

Οι βάσεις θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20, 
σύµφωνα µε την σχετική προδιαγραφή του παρόντος τεύχους. Το ελάχιστο ύψος 
της βάσης από σκυρόδεµα θα είναι 40 εκατοστά για αντιπληµµυρική προστασία. 

 

2.5 ∆ιαφηµιστικές Επιγραφές 

Όταν απαιτούνται διαφηµιστικές επιγραφές αυτές πρέπει να είναι από επίπεδο 
µεταλλικό φύλλο πάχους τουλάχιστον 1mm. 

 

3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η περίφραξη θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα εγκριθέντα σχέδια. O εργοταξιακός 
χώρος πρέπει να περιφραχθεί περιµετρικά στο επίπεδο εδάφους εκτός των σηµείων 
όπου απαιτείται πρόσβαση στο εργοτάξιο. Σε αυτά τα σηµεία τα κενά στην 
περίφραξη πρέπει να καλύπτονται µε θύρες που κλειδώνουν, ίδιου ύψους µε την 
περίφραξη. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να υποδείξει επί τόπου 
την επέκταση της περίφραξης εάν κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι σκόπιµο για λόγους 
ασφαλείας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα συντηρεί την 
περίφραξη, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια και αδιάλειπτη λειτουργία της. Όταν η 
περίφραξη του εργοταξίου δεν χρειάζεται πλέον λόγω ολοκλήρωσης των εργασιών 
της παρούσας σύµβασης και µε τη σύµφωνη γνώµη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η 
περίφραξη θα αποµακρυνθεί από τον Ανάδοχο και η περιοχή θα αποκατασταθεί 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις των συµβατικών τευχών. 

 

3.1  Μεταλλική Περίφραξη 

Θα αποτελείται από γαλβανισµένα εν θερµώ µεταλλικά κυµατοειδή πετάσµατα 
ύψους 1,90m, όπου θα έχουν προβλεφθεί ανοίγµατα για µεταλλικές θύρες του ίδιου 
υλικού σύµφωνα µε τα εγκριθέντα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σχέδια. Η 
µεταλλική περίφραξη µπορεί να είναι σταθερή (τύπου Α) ή κινητή (τύπου Β). 

 

3.2 Σταθερή Περίφραξη (Τύπου Α) 

Τα πετάσµατα θα έχουν βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα και τα µεταλλικά 
υποστυλώµατα του φέροντος οργανισµού θα αγκυρωθούν στο σκυρόδεµα µε 
πλάκες αγκύρωσης και αγκύρια διαστολής ή θα εγκιβωτιστούν µέσα στη βάση του 
σκυροδέµατος σε βάθος τουλάχιστον 350mm ή όπως απαιτείται από το τεύχος 
υπολογισµού. Η βάση του σκυροδέµατος θα παρέχει στα υποστηλώµατα 
περιµετρική και εκ των κάτω επικάλυψη τουλάχιστον 50mm. Όλα τα µικροϋλικά 
στερεώσεως (κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες, βίδες) θα είναι γαλβανισµένα. 

Ο χαλύβδινος σκελετός θα ελαιοχρωµατισθεί µε δύο στρώσεις αντισκωριακού 
χρώµατος της επιλογής της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 

3.3 Κινητή Περίφραξη (Τύπου Β) 

Τα πετάσµατα και τα µεταλλικά υποστηλώµατα θα εγκιβωτιστούν µέσα σε κινητές 
βάσεις από σκυρόδεµα επαρκούς µεγέθους τέτοιου ώστε να αποτραπεί ανατροπή. 
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Το σκυρόδεµα πρέπει να είναι κατάλληλα οπλισµένο ώστε να αποφεύγονται 
ρωγµές.  

 

3.4 Ξύλινη Περίφραξη (Τύπου Γ) 

Η περίφραξη αυτή θα προστατεύει τις διόδους των πεζών, τα σηµεία όπου 
διακόπτονται πεζοδρόµια, όπου απαιτείται προστασία διατηρητέας χλωρίδας και σε 
οποιοδήποτε άλλο σηµείο υποδειχθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Η ξύλινη 
περίφραξη θα είναι κατάλληλη για βαφή και διακόσµηση εγκεκριµένη από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., και θα έχει ύψος 1,50m προς την πλευρά της οδού. Όταν 
απαιτούνται διαφηµιστικές επιγραφές, αυτές θα πρέπει να εγκαθίστανται στη 
κορυφή της περίφραξης. Ο σκελετός της περίφραξης θα µεταβάλλεται στους 
υπολογισµούς και στα σχέδια, ώστε να δύναται να µεταφέρει τα πρόσθετα φορτία. 
Όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειµένων στους διερχόµενους, οι δίοδοι θα 
προστατεύονται µε ξύλινα στέγαστρα. Ξύλινα δάπεδα θα κατασκευάζονται από 
µαδέρια ή αντικολλητή ξυλεία, χωρίς κενά και στις θέσεις που θα υποδειχθεί από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Όλα τα µικροϋλικά στερεώσεως (κοχλίες, περικόχλια, 
ροδέλες, βίδες) θα είναι γαλβανισµένα και δεν θα προεξέχουν από τις τελειωµένες 
επιφάνειες των συνδεοµένων µελών. 

 

3.5 Περιφράξεις για κατασκευή ξυλοτύπων σε γειτνίαση µε την κυκλοφορία 
(Τύπου ∆) 

Ξυλότυποι σε γειτνίαση µε την κυκλοφορία θα προστατεύονται µε ασφαλή 
περίφραξη. Θα είναι ικανή να αναλαµβάνει φορτίο 75KN/m χωρίς να επιτρέπει στα 
οχήµατα ή στηθαία ασφαλείας να έλθουν σε επαφή µε κανένα τµήµα του ξυλότυπου. 
Ειδικές λύσεις θα επιλεγούν ανάλογα µε τις επιτόπου συνθήκες. Για παράδειγµα, 
περίφραξη τύπου Β τοποθετηµένη σε κράσπεδα από σκυρόδεµα. 

 

3.6 Περίφραξη για προστασία δέντρων και φυτεµένων περιοχών 

Ο Ανάδοχος θα προστατεύει κάθε περιοχή µε δέντρα ή φυτά εντός του εργοταξιακού 
χώρου. Οι περιοχές αυτές θα περικλείονται µε περίφραξη τύπου και ύψους 
εγκεκριµένου από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Ειδικές λύσεις θα επιλεγούν ανάλογα 
µε τις ειδικές συνθήκες του εργοταξιακού χώρου. 

 

4 ΕΠΙΤΟΠΟΥ EΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Οι περιφράξεις και οι θύρες πρέπει να ελέγχονται τακτικά από τον Ανάδοχο και 
οποιαδήποτε ζηµιά προέλθει θα επιδιορθώνεται αµέσως µετά την παρατήρηση και 
την ενηµέρωση από άλλους. 

Η περίφραξη θα διατηρείται καθαρή από τον Ανάδοχο και απαλλαγµένη από 
επιγραφές, πινακίδες, διαφηµίσεις, κλπ., εκτός εάν άλλως υποδειχθεί από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Επισηµαίνεται ότι το δικαίωµα ανάρτησης επιγραφών, 
πινακίδων, διαφηµίσεων, κλπ., ανήκει αποκλειστικά στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
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5 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Όταν η περίφραξη και οι θύρες δεν απαιτούνται πλέον, καθόσον έχουν ολοκληρωθεί 
οι εργασίες στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, θα αποξηλώνονται και η περιοχή 
θα αποκαθίσταται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των συµβατικών τευχών. 
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01545 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Περιγραφή εργασιών 
 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου, τα ύδατα που προέρχονται από 
διεισδύσεις του υδροφόρου ορίζοντα και τα όµβρια ύδατα που εισρέουν από ανάντη 
ανοίγµατα, θα πρέπει να συλλέγονται και να αντλούνται σε δεξαµενή καθίζησης στον 
εκτός του σκάµµατος εργοταξιακό χώρο. Εκεί θα πραγµατοποιείται ο καθαρισµός τους 
από την ιλύ, τα έλαια και τους λοιπούς ρύπους και στη συνέχεια θα παροχετεύονται 
στον πλησιέστερο αγωγό ή φρεάτιο του δικτύου οµβρίων της πόλεως. 
 
Το σύστηµα αποστράγγισης διασφαλίζει ότι τα µόνιµα έργα θα κατασκευασθούν υπό 
ξηρές συνθήκες έτσι ώστε να προστατεύονται από τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα της 
διείσδυσης και της ελεύθερης ροής του ύδατος. 

 
1.2 Σχετικά πρότυπα / προδιαγραφές 
 

 
Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει τα παρακάτω σχετικά πρότυπα και προδιαγραφές για τις 
εγκαταστάσεις αποστράγγισης που θα µελετηθούν και θα κατασκευαστούν σύµφωνα 
µε τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : 

 
α) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01  

Εκσκαφές Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων 
 

β) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02  
Επανεπίχωση Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων 
 

γ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02  
∆ίκτυα Αποχέτευσης χωρίς πίεση από Σωλήνες u-PVC 
 

δ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03  
Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων στις θέσεις ∆ιέλευσης Υπογείων 
∆ικτύων 
 

ε) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04  
Αποκατάσταση Κρασπεδορείθρων στις θέσεις ∆ιέλευσης Υπογείων 
∆ικτύων 
 

στ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06  
Προκατασκευασµένα Φρεάτια από Σκυρόδεµα 
 

ζ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04  
Εσχάρες Υδροσυλλογής από Ελατό Χυτοσίδηρο 
 

η) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05  
Βαθµίδες Φρεατίων 
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θ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00  

Γενικές Εκσκαφές Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων 
 

ι) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00 Γεωϋφάσµατα προστασίας ή 
αποστράγγισης στεγανοποιητικών µεµβρανών επένδυσης σηράγγων 

 
� Προδιαγραφές ΕΥ∆ΑΠ και ∆/νσης ∆10 Περιφέρειας Αττικής 

 
1.3 Υποβολές 
 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τις απαιτούµενες Μελέτες Εφαρµογής για την προσωρινή 
αποστράγγιση, οι οποίες θα περιλαµβάνουν τις διατάξεις υδροσυλλογής, τις 
σωληνώσεις, τα φρεάτια, τις αντλίες, τις δεξαµενές και κάθε άλλο δοµικό ή 
µηχανολογικό στοιχείο. 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει επίσης στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση Φύλλα 
Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) για όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή 
και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συµµόρφωσής τους µε τα ανωτέρω Πρότυπα. 
Παράλληλα θα υποβάλει αντίγραφα των αποτελεσµάτων όλων των εργαστηριακών 
δοκιµών και ελέγχων που απαιτούνται. 
 
Οι συνδέσεις µε το δίκτυο οµβρίων της πόλης θα αποτελούν ξεχωριστή µελέτη που 
θα υπόκειται στην έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της Αρµόδιας Υπηρεσίας, 
τα περιεχόµενα της οποίας καθορίζονται στο άρθρο “Παρακάµψεις δικτύων ΟΚΩ” 
των Προδιαγραφών Μελετών. 
 

 
2  ΥΛΙΚΑ 
 
2.1 Σωληνώσεις 

 
Ο τύπος, η κατηγορία και η διάµετρος των σωλήνων, των εξαρτηµάτων και των 
συνδέσµων που θα χρησιµοποιηθούν για την αποστράγγιση των σκαµµάτων, θα 
είναι σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Μελετών, τα σχέδια τυπικών λεπτοµερειών και 
τους τύπους σωλήνων που περιγράφονται στις ανωτέρω Προδιαγραφές ΕΤΕΠ. 
 
∆εν επιτρέπεται για λόγους πυρασφάλειας η χρήση πλαστικών σωλήνων (U-PVC ή 
HDΡΕ) σε κλειστούς χώρους.  
 

2.2 Γεωΰφασµα 
 

Βλ. παράγραφο 4.2 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00 Γεωϋφάσµατα προστασίας 
ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών µεµβρανών επένδυσης σηράγγων. 

 
2.3 Φρεάτια υδροσυλλογής / Φρεάτια επίσκεψης /∆εξαµενές συγκέντρωσης 

υδάτων 
 

• Οι κατασκευές από προκατασκευασµένο (ή έγχυτο επί τόπου) οπλισµένο 
σκυρόδεµα για φρεάτια / δεξαµενές, θα συµφωνούν µε την προδιαγραφή 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 και το Άρθρο Προκατασκευασµένα Φρεάτια από 
Σκυρόδεµα.  

 

• Οι ξυλότυποι για τις ως άνω κατασκευές θα συµφωνούν µε το άρθρο 03110 - 
“Ξυλότυποι για επιτόπου έγχυτο σκυρόδεµα”. 

 

• Ο σιδηρούς οπλισµός για τις άνω κατασκευές θα συµφωνεί µε το Άρθρο 
03211 - “Χαλύβδινος οπλισµός”. 

 

• Οι δεξαµενές συγκέντρωσης υδάτων θα είναι υδατοστεγείς και θα έχουν τα 
κατάλληλα ανοίγµατα για επιθεώρηση και συντήρηση, εξαερισµό και κλίµακες 
πρόσβασης. Οι κλίµακες πρόσβασης θα είναι χαλύβδινες γαλβανισµένες µε 
κλωβό προστασίας. Οι δεξαµενές καθίζησης θα έχουν δυνατότητα 
καθαρισµού.  

 
2.4 Αντλίες 

 
Εκτός της αντλίας που θα χρησιµοποιείται σε καθηµερινή βάση θα υπάρχει στο 
εργοτάξιο και εφεδρική αντλία της ιδίας ισχύος. Όλες οι αντλίες θα συµπληρώνονται 
µε κάθε άλλη συσκευή που είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους. 
 
Η προµήθεια και η εγκατάσταση των αντλιών θα είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες 
Ηλεκτροµηχανολογικές Προδιαγραφές.  

 
3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
3.1  Κάθε διείσδυση υδάτων εντός της εκσκαφής πρέπει να αποχετεύονται µέσω του 

προσωρινού αποστραγγιστικού συστήµατος. Τα ύδατα γεωτρήσεων ή καθαρισµών 
θα πρέπει να αποχετεύονται αµέσως. Τα όµβρια που συλλέγονται στην εκσκαφή θα 
αποχετεύονται επίσης. 

 
3.2 Το αποστραγγιστικό σύστηµα θα είναι κατάλληλα κατασκευασµένο ώστε: 
 

α. Να περιορίζει τα στάσιµα ύδατα µέσα στην εκσκαφή και να διευκολύνει την 
σωστή εκτέλεση και κατασκευή των έργων. 

 
β. Να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη ροή ύδατος που µπορεί να προκαλέσει 

διάβρωση. 
 
γ. Να διασφαλίζει την ελεγχόµενη µεταφορά όλων των εισερχόµενων υδάτων µέσω 

του εγκατεστηµένου συστήµατος αποχέτευσης. 
 
3.3  Ο πυθµένας της εκσκαφής θα διαστρωθεί µε µια στρώση πάχους 15cm από χαλίκι 

επάνω σε γεωύφασµα 140 gr/m2, για την παρακράτηση των λεπτόκοκκων υλικών 
του υπεδάφους έξω από την στρώση χαλικιού. 

 
Θα έχει κατ’ ελάχιστον κατά µήκος κλίση 0,3% και εγκάρσιες κλίσεις 0,5%, ώστε τα 
όµβρια ύδατα να οδηγούνται στους διάτρητους σωλήνες, µέσω των οποίων θα 
καταλήγουν στο επίσης διάτρητο φρεάτιο άντλησης. 
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3.4  Τα ύδατα θα αντλούνται από το φρεάτιο άντλησης µε ένα συνδυασµό εύκαµπτων 
και άκαµπτων σωλήνων πιέσεως σε δεξαµενή καθίζησης τοποθετηµένη στον εκτός 
του σκάµµατος εργοταξιακό χώρο. Εκεί θα γίνεται ο διαχωρισµός της ιλύος, των 
ελαίων και των λοιπών ρύπων, ώστε στο αποχετευτικό σύστηµα οµβρίων της πόλης 
να µεταφέρεται νερό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας της ΕΥ∆ΑΠ. Η 
υπερχείλιση από τη δεξαµενή θα καταλήγει µέσω προσωρινής σύνδεσης στο 
πλησιέστερο φρεάτιο ή αγωγό του δικτύου οµβρίων της πόλης. Εφ’ όσον απαιτηθεί, 
για την σύνδεση αυτή θα χρησιµοποιηθεί αντλία και καταθλιπτικός αγωγός. Η 
υλοποίηση της σύνδεσης στο δίκτυο οµβρίων της πόλης αποτελεί τµήµα της 
παρούσης Σύµβασης.  

 
3.5  Η δεξαµενή καθίζησης θα είναι εύκολα προσβάσιµη για έλεγχο, θα συντηρείται και 

θα καθαρίζεται περιοδικά, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της. Η ιλύς θα 
συλλέγεται και θα µεταφέρεται σε κατάλληλη εγκατάσταση επεξεργασίας και 
απόθεσης.  

 
3.6 Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί και θα συντηρεί στον εκτός του σκάµµατος εργοταξιακό 

χώρο εφεδρικές αντλίες και σωλήνες παροχετευτικής ικανότητας ίσης µε την 
εγκατεστηµένη διάταξη αποστράγγισης. Οι εφεδρικές αντλίες και οι σωληνώσεις θα 
είναι έτοιµες για άµεση λειτουργία, ώστε να αντιµετωπισθεί κάποια βλάβη ή ξαφνική 
διείσδυση νερού λόγω πληµµύρας. 
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01560 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 
1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Περιγραφή εργασιών 

 
Το παρόν άρθρο καθορίζει τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις σχετικά µε την 
αποκατάσταση όλων των χώρων που υπέστησαν οποιεσδήποτε φθορές λόγω της 
εκτέλεσης των εργασιών, ή που κατελήφθησαν από τον Ανάδοχο για τις ανάγκες 
κατασκευής όλων των έργων της Σύµβασης. 

 
1.2 Υποβολή στοιχείων 

 
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρµογής υποχρεούται να υποβάλλει στην 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ΑΜ) για έγκριση όλα τα στοιχεία τα σχετικά µε τις µεθόδους που 
θα χρησιµοποιηθούν, τον εξοπλισµό, πιστοποιητικά συµµόρφωσης για τα 
χρησιµοποιούµενα υλικά, αποτελέσµατα δοκιµών, καθώς και ό,τι άλλο αναλυτικά 
αναφέρεται στις επί µέρους παραγράφους της παρούσας Προδιαγραφής. 
 

1.3 Υποβολή σχεδίων / Τεχνικής Έκθεσης 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση τα σχέδια και 
τις τεχνικές εκθέσεις αποκατάστασης των χώρων που επηρεάζονται από την 
κατασκευή του έργου. Αυτά θα βασίζονται στα συµβατικά σχέδια ή/και στην 
καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, όπου απαιτείται, και θα προσαρµόζονται 
ανάλογα λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση του έργου στην επιφάνεια (νέες 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, νέα κράσπεδα, πεζοδρόµια, κλπ.). 
 
Το σχέδιο οριζοντιογραφίας θα περιλαµβάνει την εξωτερική περίµετρο 
οποιασδήποτε κατασκευής του έργου, το περίγραµµα των οδών, πεζοδροµίων κλπ 
στοιχείων που επηρεάζονται από την κατασκευή των τροχιογραµµών, της 
επέκτασης του Αµαξοστασίου Ελληνικού και της περιµετρικής οδού και γενικώς το 
περίγραµµα κάθε εργοταξιακής κατάληψης. Τα περιγράµµατα αυτά θα οριοθετούνται 
µε τα κατάλληλα σύµβολα. 

 
2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
2.1 Αποκατάσταση των χώρων 
 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση και σε ψηφιακή 
µορφή σχέδια αποκατάστασης χώρων στο επίπεδο της οδού σε κλίµακα 1:200 µε 
λεπτοµέρειες, όπου απαιτούνται, συνοδευόµενα από τεχνική έκθεση για όλες τις 
περιοχές που θα καταληφθούν για την εκτέλεση των προβλεπόµενων έργων. Τα 
σχέδια αποκατάστασης θα περιέχουν στοιχεία που προβλέπονται από τις 
αντίστοιχες µελέτες και από τα τεύχη καταγραφής υφιστάµενης κατάστασης, όπου 
απαιτείται (βλ. σχετικό άρθρο στις Προδιαγραφές Μελετών Εργων Πολιτικού 
Μηχανικού), υψόµετρα και συντεταγµένες όλων των στοιχείων που θα 
αποκατασταθούν, καθώς και την νέα µορφολογία εδάφους, νέες κατασκευές, νέες 
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κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, νέα κράσπεδα και πεζοδρόµια, υψόµετρα δρόµων και 
κρασπέδων,κτλ.  

 
2.2 Πρωτόκολλο Παραλαβής 

 
Ο Ανάδοχος προκειµένου να λάβει από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έγκριση στα 
υποβληθέντα σχέδια και Τεχνική Έκθεση, θα πρέπει να συµπεριλάβει στην Τεχνική 
Έκθεση το Πρωτόκολλο Παραλαβής του συγκεκριµένου χώρου από τον ∆ήµο ή 
άλλον φορέα στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το προς αποκατάσταση τµήµα. 
Με το Πρωτόκολλο Παραλαβής ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι ο ∆ήµος ή ο φορέας 
αποδέχεται τα προτεινόµενα από τον Ανάδοχο δέντρα, θάµνους και άλλα στοιχεία 
θεωρώντας αυτά σαν ισοδύναµα µε τα καταγεγραµµένα στα τεύχη καταγραφής της 
υφιστάµενης κατάστασης. 
 

2.3 Αποκατάσταση προσωρινών παρακάµψεων δικτύων ΟΚΩ 
 

Πριν από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει 
επισήµως όλους τους ΟΚΩ που έχουν δίκτυα στην περιοχή τα οποία έχουν 
προσωρινά παρακαµφθεί. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση αυτή θα γίνουν γνωστές οι 
ηµεροµηνίες των προτεινόµενων εργασιών αποκατάστασης και θα ζητείται 
επιβεβαίωση από τους ΟΚΩ, εάν τα δίκτυα ΟΚΩ θα παραµείνουν και µόνιµα στις 
προσωρινές τους θέσεις ή θα πρέπει να επανέλθουν στις αρχικές τους οδεύσεις. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και σε ψηφιακή 
µορφή την αποτύπωση της θέσης των δικτύων ΟΚΩ. 
 

2.4 Αποκατάσταση χώρων εκτός των ορίων εκτέλεσης των έργων 
 

Όταν η κατάληψη και η χρήση οποιωνδήποτε χώρων, γηπέδων ή εγκαταστάσεων 
εκτός των ορίων των εργοταξίων δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εκτέλεση των 
έργων, ο Ανάδοχος, εκτός εάν άλλως ζητηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα 
εκκενώσει τους χώρους και θα αποµακρύνει όλα τα µηχανήµατα, προσωρινές 
κατασκευές, τα πλεονάζοντα υλικά και σκουπίδια µε δικές του δαπάνες και θα τους 
αποκαταστήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες και απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σχετικά µε το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης τουλάχιστον ένα µήνα πριν 
από την προτεινόµενη έναρξη εργασιών.  

 
2.5 Αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων 
 
2.5.1 Ύστερα από την ολοκλήρωση κάθε τµήµατος του έργου και πριν την παράδοση 

στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. των αντιστοίχων εργοταξιακών χώρων, που έχουν 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των έργων ή/και για εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
ο Ανάδοχος πρέπει µε δικά του έξοδα να αποσύρει οποιαδήποτε υφιστάµενη 
προσωρινή εγκατάσταση, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, χρήσιµα ή άχρηστα 
υλικά, προσωρινές ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και να επισκευάσει ή 
ανακατασκευάσει οποιουσδήποτε χώρους, κατασκευές ή άλλες εγκαταστάσεις οι 
οποίες έχουν υποστεί βλάβες κατά την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται από τα συµβατικά σχέδια ή/και την αρχική καταγραφή υφισταµένης 
κατάστασης, όπου απαιτείται. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποσύρει ή να 
καθαιρέσει οποιεσδήποτε βοηθητικές κατασκευές υποδειχθούν από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε..  
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2.5.2 Ο Ανάδοχος θα επισηµάνει ότι οι εργασίες αποκατάστασης όπως περιγράφονται 

ανωτέρω αφορούν επίσης οποιεσδήποτε προσωρινές εργασίες ή εγκαταστάσεις 
κάτω από τη στάθµη του δρόµου. Αυτά τα εργαλεία ή υλικά θα πρέπει να 
αποµακρυνθούν προκειµένου να µην υπάρχουν εµπόδια στο έδαφος, γεγονός που 
ενδέχεται να επηρεάσει οποιαδήποτε µελλοντική εκτέλεση εργασιών. 

 
2.5.3 Στις περιπτώσεις παράκαµψης οποιωνδήποτε δικτύων ΟΚΩ, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να επιχώσει όλες τις περιοχές έως τη στάθµη του δρόµου και να τις 
αποκαταστήσει σύµφωνα µε την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. Επίσης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει αποκαταστηµένα όλες τις οδούς και τα 
πεζοδρόµια, τα οποία έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή των τροχιογραµµών, 
της επέκτασης του αµαξοστασίου Ελληνικού και της περιµετρικής οδού. 

 
2.5.4 Όπου η επαναφορά στην πρότερη κατάσταση δεν είναι επιθυµητή η ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να 
αποκαταστήσει τον χώρο µε κατάλληλο τρόπο. 

 
2.5.5 Με την έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. του έργου της αποκατάστασης, ο 

Ανάδοχος θα αποσυρθεί από τον εν λόγω χώρο σε εύλογο χρόνο σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 
2.6 Σχέδια «ως κατασκευάσθη» τοπογραφικής αποτύπωσης  
 

Μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
προβεί σε πλήρη τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών 
διαγραµµάτων των περιοχών, σε κλίµακα 1:500, όπως αυτές αποκαταστάθηκαν. Τα 
σχέδια αυτά θα υποβάλλονται για έγκριση και σε ψηφιακή µορφή. 

 
2.7 Σύστηµα αναφοράς 
 

Για όλες τις µετρήσεις και τα σχέδια, θα χρησιµοποιείται το Σύστηµα Αναφοράς 
ΕΓΣΑ 87. Σαν δίκτυα αναφοράς θα χρησιµοποιηθούν τα βασικά και δευτερεύοντα 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά δίκτυα αναφοράς, όπως αυτά περιγράφονται στο 
σχετικό Άρθρο 9 του τεύχους Προδιαγραφών Μελετών έργων Πολιτικού Μηχανικού. 
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01600 ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Περιγραφή Εργασιών 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη µελέτη, προµήθεια και εγκατάσταση του 
Αµαξοστασίου µε τα δίκτυα ΟΚΩ: 

Συνδέσεις δικτύων οµβρίων υδάτων και υδάτων επιφανείας µε παραπλήσιους 
αγωγούς αποστράγγισης οµβρίων. 

• Συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων της πόλης. 

• Παροχές πόσιµου ύδατος από τον κύριο αγωγό ύδρευσης της πόλης. 

• Παροχές πυρόσβεσης από τον κύριο αγωγό ύδρευσης (διαµέτρου => Φ150 
mm)  

• Αγωγοί για καλώδια τηλεπικοινωνιών από το δίκτυο του ΟΤΕ, τα οποία θα 
εγκαταστήσει ο ΟΤΕ. 

• Αγωγοί για καλώδια παροχής ισχύος από το δίκτυο της ∆ΕΗ, τα οποία θα 
εγκαταστήσει η ∆ΕΗ. 

 

1.2 Σχετικά Πρότυπα / Προδιαγραφές 

Θα χρησιµοποιηθούν οι προδιαγραφές των αρµόδιων ΟΚΩ και οι ισχύουσες ΕΤΕΠ., 
όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 01508. 

 

1.3 Υποβολή Στοιχείων στην Αττικό Μετρό 

 Τα στοιχεία που θα υποβληθούν στην ΑΜ θα είναι τα προβλεπόµενα στις 
προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1.2. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει επίσης 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) για όλα τα 
υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Θα υποβάλλονται επίσης για 
έγκριση δείγµατα υλικών, όποτε ζητηθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 

2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

2.1 Σωληνώσεις 

Ο τύπος, η κατηγορία και η διάµετρος των σωλήνων, των εξαρτηµάτων και των 
συνδέσµων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα δεικνυόµενα στα σχέδια των 
σχετικών µελετών και θα συµµορφώνονται µε τα αναφερόµενα στην παρ 1.2. 

 

3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η εκτέλεση και η επιµέτρηση των εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις αντίστοιχες προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1.2. 
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01806 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Περιγραφή Εργασιών 

 
Κατά τη λειτουργία του Έργου, ο Ανάδοχος θα µελετήσει και θα εγκαταστήσει µόνιµο 
σύστηµα αποστράγγισης για όλα τα ύδατα βροχόπτωσης, απορροής ή κάθε άλλης 
προέλευσης.  
Στο Αµαξοστάσιο, και όπου αλλού απαιτείται, θα εγκατασταθεί σύστηµα µόνιµης 
αποστράγγισης, για την συλλογή και παροχέτευση των οµβρίων υδάτων, τα οποία 
µέσω µίας µόνιµης σύνδεσης θα οδηγούνται στο δίκτυο οµβρίων της πόλης.  
 

1.2 Σχετικά πρότυπα 
 

Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει τα παρακάτω σχετικά πρότυπα και προδιαγραφές για 
τις εγκαταστάσεις αποστράγγισης που θα µελετηθούν και θα κατασκευαστούν 
σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : 

 
α) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01  

Εκσκαφές Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων 
 

β) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02  
Επανεπίχωση Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων 
 

γ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02  
∆ίκτυα Αποχέτευσης χωρίς πίεση από Σωλήνες u-PVC 
 

δ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03  
Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων στις θέσεις ∆ιέλευσης Υπογείων 
∆ικτύων 
 

ε) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04  
Αποκατάσταση Κρασπεδορείθρων στις θέσεις ∆ιέλευσης Υπογείων 
∆ικτύων 
 

στ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06  
Προκατασκευασµένα Φρεάτια από Σκυρόδεµα 
 

ζ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04  
Εσχάρες Υδροσυλλογής από Ελατό Χυτοσίδηρο 
 

η) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05  
Βαθµίδες Φρεατίων 
 

θ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00  
Γενικές Εκσκαφές Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων 
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ι) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00 Γεωϋφάσµατα προστασίας ή 
αποστράγγισης στεγανοποιητικών µεµβρανών επένδυσης σηράγγων 

 
 

� Προδιαγραφές ΕΥ∆ΑΠ και ∆/νσης ∆10 Περιφέρειας Αττικής 
 

 
1.3 Υποβολές 

 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τις απαιτούµενες Υδραυλικές και Μηχανολογικές Μελέτες 
Εφαρµογής για την µόνιµη αποστράγγιση του Αµαξοστασίου, και όπου αλλού 
απαιτείται, οι οποίες θα περιλαµβάνουν τις διατάξεις υδροσυλλογής, τα υλικά των 
σωλήνων, τα φρεάτια, ενδεχόµενες αντλίες, τις δεξαµενές και κάθε άλλο δοµικό ή 
µηχανολογικό στοιχείο σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Μελετών. 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει επίσης στην ΑΜ για έγκριση Φύλλα Υποβολής Υλικών 
(ΦΥΥ) για όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή και τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά συµµόρφωσής τους µε τα ανωτέρω Πρότυπα. Παράλληλα θα 
υποβάλει αντίγραφα των αποτελεσµάτων όλων των εργαστηριακών δοκιµών και 
ελέγχων όπου απαιτούνται. 
 
Οι συνδέσεις µε το δίκτυο οµβρίων της πόλης θα αποτελούν ξεχωριστή µελέτη που 
θα υπόκειται στην έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και κατά περίπτωση της 
Αρµόδιας Υπηρεσίας, τα περιεχόµενα της οποίας καθορίζονται στο άρθρο 
“Παρακάµψεις δικτύων ΟΚΩ” των Προδιαγραφών Μελετών. 
 
 

 
2 ΥΛΙΚΑ 

 
2.1 Σωληνώσεις 

 
Ο τύπος, η κατηγορία και η διάµετρος των σωλήνων, των εξαρτηµάτων και των 
συνδέσµων που θα χρησιµοποιηθούν για την αποστράγγιση, θα είναι σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές Μελετών , τα σχέδια τυπικών λεπτοµερειών.  
∆εν επιτρέπεται για λόγους πυρασφάλειας η χρήση πλαστικών σωλήνων (U-PVC ή 
HDΡΕ) σε κλειστούς χώρους. 

 
2.2 Φρεάτια υδροσυλλογής / Φρεάτια επίσκεψης /∆εξαµενές συγκέντρωσης 

υδάτων 
 

• Οι κατασκευές από προκατασκευασµένο (ή έγχυτο επί τόπου) οπλισµένο 
σκυρόδεµα για φρεάτια / δεξαµενές, θα συµφωνούν µε την προδιαγραφή 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 και το Άρθρο Προκατασκευασµένα Φρεάτια από 
Σκυρόδεµα. ”. 

 

• Οι ξυλότυποι για τις ως άνω κατασκευές θα συµφωνούν µε το άρθρο 03110 - 
“Ξυλότυποι για επιτόπου έγχυτο σκυρόδεµα”. 

 

• Ο σιδηρούς οπλισµός για τις άνω κατασκευές θα συµφωνεί µε το Άρθρο 
03211 - “Χαλύβδινος οπλισµός”. 
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2.3 Καλύµµατα φρεατίων – Εσχάρες φρεατίων 
 

Τα καλύµµατα φρεατίων επίσκεψης και οι εσχάρες φρεατίων υδροσυλλογής θα είναι 
κατασκευασµένα από Χυτοσίδηρο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 
Όλα τα καλύµµατα θα φέρουν τυποποιητική σήµανση στη άνω πλευρά τους. 
 
Τα καλύµµατα φρεατίων επίσκεψης και οι εσχάρες φρεατίων υδροσυλλογής θα 
έχουν τις παρακάτω κλάσεις:  
 
o Κλάση D-400 (40 τόνοι ικανότητα): Χρησιµοποιείται σε οδοστρώµατα, σε σκληρά 

πρανή δρόµων και χώρους στάθµευσης, για όλους τους τύπους των 
οχηµάτων. 

 
o Κλάση C-250 (25 τόνοι ικανότητα): Χρησιµοποιείται σε χώρους κυκλοφορίας 

πεζών, σε πεζοδρόµια, περιοχές που γειτνιάζουν µε οδοστρώµατα και χώρους 
στάθµευσης και ισχύει µόνο για σχάρες συλλεκτήρων οµβρίων που 
εγκαθίστανται σε σκληρά πρανή και ρείθρα των δρόµων, τα οποία µετρούµενα 
από την άκρη του κρασπέδου εκτείνονται µέχρι 0,5µ µέγιστο µέσα στο 
οδόστρωµα. 

 
o Κλάση Β-125 (12,5 τόνοι ικανότητα): Χρησιµοποιείται σε πεζοδρόµια ή σε 

υπόστεγα στάθµευσης, στα οποία έχουν πρόσβαση µόνο επιβατικά οχήµατα. 
 
o Κλάση Α-15 (1,5 τόνοι ικανότητα): Χρησιµοποιείται σε χώρους κυκλοφορίας 

πεζών και χώρους πρασίνου 
 

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

3.1 Οποιαδήποτε διείσδυση υδάτων και τα όµβρια ύδατα, θα πρέπει να αποχετεύονται 
µέσω του συστήµατος αποστράγγισης του Αµαξοστασίου και όπου αλλού απαιτηθεί, 
στο δίκτυο οµβρίων της πόλης. Το σύστηµα αποστράγγισης αποτελείται από τις 
διατάξεις υδροσυλλογής, τις σωληνώσεις, τις δεξαµενές, τα φρεάτια, τις ενδεχόµενες 
αντλίες καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη διάταξη. 

 
3.2 Σε κανονικές συνθήκες τα όµβρια ύδατα θα ρέουν δια βαρύτητας στον υφιστάµενο 

αγωγό του δικτύου της πόλης. Σε περίπτωση που δεν θα µπορούν να 
παροχετευτούν δια βαρύτητας, θα αντλούνται (καταθλιπτικός αγωγός) µε µόνιµη 
σύνδεση. Η σύνδεση έως και το δίκτυο οµβρίων της πόλης αποτελεί τµήµα της 
παρούσας Σύµβασης. 

 
3.3 Επαρκής πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει για δοκιµαστική λειτουργία όλων διατάξεων 

υδροσυλλογής και των σωλήνων αποχέτευσης οµβρίων. Οι θέσεις των σηµείων των 
δοκιµών λειτουργίας θα είναι τέτοιες ώστε να είναι επισκέψιµες µε ελαχιστοποίηση 
διακοπών ή αποσύνδεσης του εγκαταστηµένου εξοπλισµού. 

 
3.4 Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα καλύµµατα φρεατίων, οι σχάρες συλλογής 

οµβρίων και τα καλύµµατα πρόσβασης θα πρέπει να εγκαθίστανται χωνευτά, χωρίς 
να προεξέχουν. 
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02062 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ 

 
1 Οι εργασίες κατεδάφισης θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις επιταγές της κείµενης 

νοµοθεσίας, του Άρθρου GS0750 «Προδιαγραφές Ασφαλείας & Υγείας» των Γενικών 
Προδιαγραφών, των ακολούθων ΕΤΕΠ, και κατόπιν της εκδόσεως των απαραίτητων 
αδειών από κρατικές αρχές όπου απαιτείται.  
Εφαρµόζονται οι ακόλουθες ισχύουσες ΕΤΕΠ : 

 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00: Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00: «Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε µηχανικά 
µέσα»  

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01: «Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου 
σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα»  

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03: «Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέµατος µε 
υδροκοπή»  

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02: «Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε 
θερµικές µεθόδους»  

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00: «Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί 
εδάφους»  

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00: «Μέτρα Υγείας – ασφάλεια και απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις»  
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02163 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  

Εφαρµόζεται η ισχύουσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 11-01-01-00: «Πάσσαλοι δι΄ 
εκσκαφής».  

Β.  Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις  

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 ισχύουν οι 
κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι οποίες 
παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους κεφάλαιο της αντίστοιχης ΕΤΕΠ.  

1. Αντικείµενο 

Το Άρθρο αυτό ισχύει για πασσάλους, οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για τη 
θεµελίωση των ιστών ηλεκτροκίνησης. Οι πάσσαλοι που θα χρησιµοποιηθούν θα 
είναι πάσσαλοι οπλισµένου σκυροδέµατος. 

4. Απαιτήσεις  

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:  

Υποβολές 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση Μεθοδολογία 
Κατασκευής, σύµφωνα µε το Άρθρο GS0200 «Απαιτήσεις Μελετών» των Γενικών 
Προδιαγραφών, η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά µε τις 
προτεινόµενες προς χρήση µεθόδους από τον Ανάδοχο, εξοπλισµό, ανάλυση 
επικινδυνότητας και τις διαδικασίες µέτρων ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων, τις προτάσεις σχετικά µε τις επιτόπου δοκιµές των προκαταρκτικών 
πασσάλων και των φερόντων πασσάλων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 
αναφέρεται στο παρόν Άρθρο ή στα ανωτέρω Πρότυπα.  

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει επίσης στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση τα 
Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ), σύµφωνα µε το Άρθρο GS0200 «Απαιτήσεις 
Μελετών» των Γενικών Προδιαγραφών, τα οποία θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία 
που αφορούν τα προτεινόµενα υλικά, τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης των 
χρησιµοποιούµενων υλικών, τα αποτελέσµατα δοκιµών κλπ. 

4.3  Σκυρόδεµα για πασσάλους 

Για οποιαδήποτε αναφορά σε σκυρόδεµα πασσάλων γίνεται στο κείµενο της ΕΛΟΤ 
ΤΠ 11-01-01-00: «Πάσσαλοι δι΄εκσκαφής» ισχύει το Άρθρο 03310 «ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ» 
των Προδιαγραφών Υλικών και Εργασιών Έργων Πολιτικού Μηχανικού της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Χαλύβδινος οπλισµός 

Για οποιαδήποτε αναφορά σε χαλύβδινο οπλισµό πασσάλων γίνεται στο κείµενο της 
ΕΛΟΤ ΤΠ 11-01-01-00: «Πάσσαλοι δι΄εκσκαφής» ισχύει το Άρθρο 03211 
«ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ» των Προδιαγραφών Υλικών και Εργασιών Έργων 
Πολιτικού Μηχανικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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02182  ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ  

 
Α.  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  

Εφαρµόζεται η προτεινόµενη ΕΤΕΠ 08-03-03-00: «Γεωυφάσµατα και συναφή 
προϊόντα Στραγγιστηρίων».  

Β.  Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις  

Ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. οι οποίες 
παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους κεφάλαιο της ανωτέρω ΕΤΕΠ.  

1.  Αντικείµενο 

Το άρθρο αυτό αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση γεωυφάσµατος 
στραγγιστηρίων πίσω από τοίχους και βάθρα.  

4. Απαιτήσεις  

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:  

Υποβολές 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, πριν από την παραγγελία του γεωυφάσµατος, για 
έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Φύλλο Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ), στο οποίο θα 
αναφέρεται ο αριθµός της παρούσης Προδιαγραφής Υλικών και Εργασιών, και θα 
συµπεριλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος βάσει της δήλωσης 
επιδόσεών του, πιστοποιητικών διαπιστευµένων/κοινοποιηµένων εργαστηρίων και 
Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας του 
εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 9001. Επίσης, θα συνυποβάλλεται κατάλογος 
του εργοστασίου, που θα συµπεριλαµβάνει Οδηγίες Αποθήκευσης και Τοποθέτησης 
του προϊόντος, στον οποίο θα αναγράφεται το επιλεγόµενο για κάθε χρήση βάρος 
ανά m2 και στοιχεία που να δείχνουν τον µέγιστο επιτρεπόµενο χρόνο έκθεσης σε 
υπεριώδη ακτινοβολία. Με το ΦΥΥ θα υποβληθούν και δείγµατα του προτεινόµενου 
γεωυφάσµατος.  
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02226 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1 Αντικείµενο 

1.1 Γενικά 

Αντικείµενο της παρούσας είναι οι εργασίες που αφορούν στις απαιτήσεις εκτέλεσης 
εργασιών εκσκαφών ορυγµάτων τάφρων, υπογείων δικτύων, έργων οδοποίας, 
σιδηροδροµικών έργων, υδραυλικών και κτηριακών έργων του Έργου. 

∆εν αποτελούν αντικείµενο του παρόντος άρθρου οι πάσης φύσεως εκσκαφές, 
ανεξαρτήτως διαστάσεων και επιφανείας ορύγµατος, που θα εκτελεστούν υπό την 
καθοδήγηση ή εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.  

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την προµήθεια όλου του απαιτούµενου εξοπλισµού, 
των εγκαταστάσεων, των υλικών, του εργατικού δυναµικού καθώς και την εκτέλεση 
κάθε σχετικής εργασίας για την εκσκαφή και αντιστήριξη των ανοικτών ορυγµάτων, 
όπως επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας και σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µελέτες και τα σχέδια του Αναδόχου, καθώς και τις 
προδιαγραφές της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

1.2 Συνθήκες Εργασίας 

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει, σε όλες τις περιοχές εκσκαφών την ασφαλή και 
αδιάλειπτη προσπέλαση, καθώς και τις απαιτούµενες συνθήκες ασφάλειας καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Έργου. 
Όλες οι εργασίες εκσκαφής θα γίνονται µε ευθύνη του Αναδόχου, µε γνώµονα την 
ασφάλεια των κτηρίων, κατασκευών και υποδοµών που γειτνιάζουν µε τις εκσκαφές 
και την αποφυγή οποιασδήποτε ζηµίας ή βλάβης σε αυτές. 

1.3 Εντοπισµός υπογείων δικτύων  

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής, θα εξακριβώνεται εάν στην 
περιοχή εκσκαφής ή πλησίον αυτής διέρχονται υπόγεια δίκτυα, µε την 
πραγµατοποίηση διερευνητικών τοµών Σε περίπτωση υπάρξεως τέτοιων δικτύων 
και αναλόγως των συνθηκών, θα προγραµµατίζεται κατάλληλα η εκτέλεση των 
εργασιών εκσκαφής µετά από συνεννόηση µε τους αντίστοιχους Οργανισµούς 
Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Οι παρακάµψεις δικτύων θα γίνονται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Άρθρου 01508 του παρόντος τεύχους.  

1.4 Αρχαιολογικά ευρήµατα 

Αν κατά τη διενέργεια εκσκαφών εντοπισθούν αντικείµενα αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, οι εργασίες εκσκαφής θα διακόπτονται αµέσως και θα ειδοποιείται η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

2 Τυποποιητικές παραποµπές 

Εφαρµόζονται ανά είδος εκσκαφής οι ακόλουθες προδιαγραφές: 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00: Αφαίρεση επιφανειακού στρώµατος εδαφικού 
υλικού 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00: Γενικές εκσκαφές οδοποιΐας και υδραυλικών 
έργων 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00: Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00: Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 
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• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01: Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 

 

Για την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών εφαρµόζεται η προδιαγραφή:  

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00: ∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάµων. 
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02227 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

1 Αντικείµενο 

Αντικείµενο της παρούσας είναι οι εργασίες κατασκευής επιχωµάτων και οι εργασίες 
επανεπίχωσης σε οποιοδήποτε τµήµα του Έργου. Εξαιρούνται τα επιχώµατα της 
υποδοµής και επιδοµής για την εγκατάσταση των τροχιών, που προδιαγράφονται 
στο Άρθρο 02229 του παρόντος τεύχους, το οποίο έχει ορισµένες παραποµπές και 
στο παρόν άρθρο. 

2 Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων 

Εφαρµόζεται η ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-02-07-02-00: Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων 
τεχνικών έργων. 

3 Επανεπιχώσεις υπογείων δικτύων 

Εφαρµόζεται η ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-08-01-03-02: Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων. 

4 Οδικά και µεταβατικά επιχώµατα 

4.1 Γενικά 

 Οι προδιαγραφές οδικών και µεταβατικών επιχωµάτων, βασίζονται σε µεγάλο 
βαθµό στα ακόλουθα κείµενα προσωρινών εθνικών τεχνικών προδιαγραφών και 
σχεδίων ΕΤΕΠ: 

• ΕΤΕΠ 02-07-01-00, Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάµων 

• ΕΤΕΠ 02-07-03-00, Μεταβατικά επιχώµατα 

• ΕΤΕΠ 02-07-01-00, Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάµων 

• ΕΤΕΠ02-07-03-00, Μεταβατικά επιχώµατα. 

4.2 Τυποποιητικές παραποµπές 

• ΕΛΟΤ EN ISO 14688-2, Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές – Ταυτοποίηση 
και ταξινόµηση εδαφών ─ Μέρος 2: Αρχές ταξινόµησης 

• ΕΛΟΤ EN ISO 17892-12, Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές – Εργαστηριακές 
δοκιµές εδαφών – Μέρος 12: Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας και ορίου 
πλαστικότητας 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2, Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε 
υδραυλικές κονίες – Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της 
εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό – 
Συµπύκνωση Proctor 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-47, Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα 
µε υδραυλικές κονίες – Μέρος 47: Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό 
του Καλιφορνιακού δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR), του άµεσου δείκτη 
φέρουσας ικανότητας και της γραµµικής διόγκωσης 
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• ISO 565, Test sieves -- Metal wire cloth, perforated metal plate and 
electroformed sheet -- Nominal sizes of openings 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00, ∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και 
αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων 

• Ε 105-86, Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (ΦΕΚ 
955/Β΄ /31.12.1986) 

• Ε 106-86, Προδιαγραφές Επιτόπου ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (ΦΕΚ 
955/Β΄/31.12.1986) 

• AASHTO T 194, Standard Method of Test for Determination of Organic 
Matter in Soils by Wet Combustion 

• ASTM D 3282, Standard Practice for Classification of Soils and Soil-
Aggregates Mixtures for Highway Construction Purposes 

• ASTM D 6938, Standard Test Method for In-Place Density and Water 
Content of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth) 

• DIN 18134, Soil - Testing procedures and testing equipment - Plate load 
test 

4.3 Όροι και ορισµοί 

4.3.1 Επίχωµα 

Είναι η κατασκευή που δηµιουργείται µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων 
εδαφικών υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου, 
ώστε, µε τα µέσα που διατίθενται, να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Η 
κατασκευή υλοποιείται σε τµήµατα κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να 
γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 

4.3.2 Μεταβατικά Επιχώµατα 

Είναι τα επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (τοίχους αντιστήριξης, οχετούς, κλπ.) 
που κατασκευάζονται µε επίλεκτα, µη πλαστικά, αµµοχαλικώδη υλικά. Η κατασκευή 
τους αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των υποχωρήσεων της επίχωσης στην 
περίµετρο των τεχνικών έργων (λόγω συνιζήσεως), καθώς τυχόν υποχωρήσεις της 
ζώνης αυτής έχουν άµεσες επιπτώσεις επί της τελικής επιφανείας. 

4.3.3 Γαιώδη επιχώµατα 

Είναι τα επιχώµατα που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση γαιωδών 
υλικών, που προέρχονται από γαιώδεις και ηµιβραχώδεις εκσκαφές ορυγµάτων ή 
εκσκαφές δανειοθαλάµων. 

4.3.4 Βραχώδη επιχώµατα 

Είναι τα επιχώµατα που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση 
βραχωδών υλικών, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από εκσκαφές σε βράχο. 

4.3.5 Εξυγίανση εδαφικών υλικών έδρασης επιχωµάτων µε σταθεροποίηση 
υδραυλικών κονιών 

Είναι η βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού, µε την ανάµιξή του, (σε 
σχετικά µικρές ποσότητες) µε υδραυλικές κονίες (τσιµέντου ή / και ιπτάµενης 
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τέφρας) ή µε άσβεστο (υπό διαφορετικές µορφές όπως, κόνεως υδρασβέστου ή 
κόνεως µη σβησµένης άσβεστου ή υδαρούς πολτού άσβεστου), συµπύκνωσή του 
υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας και συντήρηση του για ένα ορισµένο χρονικό 
διάστηµα. 

4.3.6 Χαλαρά εδάφη 

Είναι οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη, τα οργανικά εδάφη καθώς και τα εδάφη που 
έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά. 

4.3.7 Συνεκτικά εδάφη 

Είναι τα εδάφη µε διερχόµενο ποσοστό από το κόσκινο (ISO 565) ανοίγµατος οπής 
0,063 mm µεγαλύτερο από 34% κ.β. και δείκτη πλαστικότητας, PI>7. 

4.3.8 Μη συνεκτικά εδάφη – κοκκώδη εδάφη 

Είναι τα εδάφη µε διερχόµενο ποσοστό από το κόσκινο (ISO 565) ανοίγµατος οπής 
0,063 mm ίσο ή µικρότερο του 34% κ.β. και δείκτη πλαστικότητας PI<7. 

4.3.9 Χαλαρό πάχος στρώσης επιχώµατος 

Είναι το προς συµπύκνωση πάχος της εκάστοτε διαστρωνόµενης στρώσης. 

4.3.10 Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.) 

Είναι το αµέσως κάτω του οδοστρώµατος διαµορφωµένο και συµπυκνωµένο 
έδαφος ή υλικό επίχωσης σύµφωνα µε την Προδιαγραφή αυτή, το οποίο εκτείνεται 
σε βάθος που επηρεάζεται από το µέγεθος των φορτίων κυκλοφορίας. 

4.3.11 Στέψη 

Είναι το µέρος του επιχώµατος οδικού έργου κάτω από την Σ.Ε.Ο., που εκτείνεται 
σε βάθος 0,8-1m από την επάνω επιφάνεια της Σ.Ε.Ο. σύµφωνα µε την µελέτη. 

4.4 Απαιτήσεις Κατάλληλων Υλικών 

4.4.1 Προµήθεια και µεταφορά κατάλληλων υλικών για κατασκευή επιχωµάτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να 
λαµβάνει µέτρα, ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών του Έργου 
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων. Τα κατάλληλα υλικά 
εκσκαφής θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους, απ’ όπου αργότερα, θα 
µεταφέρονται στις καθορισµένες θέσεις (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00). 

 Στην περίπτωση όπου τα υλικά αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι 
δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων –επιχωµάτων, µε το εγκεκριµένο 
πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθεια 
κατάλληλων υλικών από δανειοθαλάµους, έπειτα από έγγραφη έγκριση της ΑΜ. Σε 
περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η 
αξιοποίηση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να εξασφαλίσει µε δικές του δαπάνες αντίστοιχες ποσότητες δανείων. 

4.4.2 Υλικά για την στέψη οδικού έργου 
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Για την κατάταξη των κατάλληλων υλικών για την στέψη οδικού έργου, εφαρµόζεται 
η προδιαγραφή κατά AASHTO, σύµφωνα µε το ASTM D 3282 ή ισοδύναµη. 

Προτιµητέα για χρήση ως υλικά είναι αυτά που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α-1, 
Α-2-4, Α-2-5 και Α-3 (Πίνακας 1). Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες ποσότητες 
των ανωτέρω υλικών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν υλικά κατηγορίας Α-2-6, Α-2-7 
και Α-4. 

Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιµες ποσότητες και των ανωτέρω υλικών 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν υλικά κατηγορίας Α-6 ή Α-7. 

Σε περίπτωση έλλειψης επαρκών ποσοτήτων υλικών όλων των ανωτέρω 
κατηγοριών, υλικά της κατηγορίας Α-5 µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν, αλλά 
µόνο υπό προϋποθέσεις και µετά από την σύνταξη ειδικής µελέτης, που καθορίζει 
τους όρους αυτής της δυνατότητας. 

4.4.3 Ακατάλληλα Υλικά 

∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν ως υλικά επιχωµάτων τα ακόλουθα: 

• Τυρφώδη ή οργανικά εδάφη, µε ποσοστό σε οργανικά υλικά >6% κ.β. 
(µέθοδος υγρής οξείδωσης κατά AASHTO T 194 ή ισοδύναµη) ή όταν το 
όριο υδαρότητας του εδάφους, µετά από ξήρανσή του στο φούρνο, είναι 
κατά 75% µικρότερο από το όριο υδαρότητάς του πριν από την ξήρανση 
(κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17892-12 ή ισοδύναµη). 

• Λεπτόκοκκα εδάφη που παρουσιάζουν τάση διόγκωσης >100kPa, σε 
συνδυασµό µε παραµόρφωση ελεύθερης διόγκωσης >3% κατά τη δοκιµή 
CBR (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-47 ή ισοδύναµο). 

• Θιξοτροπικά εδάφη (π.χ. υπερευαίσθητη άργιλος), καθώς και εδάφη µε 
περιεχόµενο ποσοστό διατοµικής γης ή φυλλαρίων µαρµαρυγία µεγαλύτερο 
του 20%. 

• Εδάφη που περιέχουν υδατοδιαλυτά ορυκτά, όπως ορυκτό αλάτι ή γύψο, 
σε ποσοστό µεγαλύτερο του 2%. 

• Ρυπογόνα υλικά (π.χ. βιοµηχανικά υποπροϊόντα, που περιέχουν ρύπους). 

• Ανθρωπογενείς επιχώσεις ανοµοιογενούς φύσεως και προέλευσης (όπως 
π.χ. µέταλλα, οικοδοµικά υλικά, φυτικά υλικά, κ.λ.π.). 
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Πίνακας 1 – Κατηγοριοποίηση εδαφών, εδαφικών – γαιωδών υλικών και αδρανών 

 

Γενική κατάταξη Κοκκώδη υλικά (35% λιγότερο διερχόµενα από κόσκινο Ν200) 
Ιλυοαργιλικά Υλικά (µε ποσοστό διερχοµένων σε ποσοστό 

µεγαλύτερο από 35% από κόσκινο Ν200) 

 Α-1  Α-2    Α-7 

Κατάταξη κατά οµάδες* Α-1-a Α -1-b Α -3 Α -2-4 Α -2-5 Α -2-6 Α -2-7 Α -4 Α -5 Α -6 Α -7-5 Α -7-6 

Ανάλυση κοσκίνων: 
ποσοστό % 
διερχοµένων 

            

Νο 10 (2,00mm) 50 µεγ.            

Νο 40 (0,425mm) 30 µεγ. 50 µεγ. 51 ελαχ.          

Νο 200 (0,075mm) 15 µεγ. 25 µεγ. 10 µεγ. 35 µεγ. 35 µεγ. 35 µεγ. 35 µεγ. 36 ελαχ. 36 ελαχ. 36 ελαχ. 36 ελαχ. 

Χαρακτηριστικά 
κλάσµατος διερχόµενου 
από το κόσκινο Νο 40 
(0,425mm) 

            

Όριο υδαρότητας    40 µεγ. 41 ελαχ. 40 µεγ. 41 ελαχ. 40 ελαχ. 41 ελαχ. 40 µεγ. 41 ελαχ. 

∆είκτης πλαστικότητας 6 µεγ. NP 10 µεγ. 10 µεγ. 11 ελαχ. 11 ελαχ. 10 µεγ. 10 µεγ. 11 ελαχ. 11 ελαχ. † 

∆είκτης οµάδας‡ 0 0 0 4 µεγ. 8 µεγ. 12 µεγ. 16 µεγ. 20 µεγ. 

Συνήθεις τύποι 
σηµαντικών επιµέρους 
υλικών που αποτελούν 
το σύνολο του 
εδαφικού υλικού 

Λιθώδη τεµάχια 
αµµοχάλικων και 

άµµου 

Λεπτά 
υλικά 

Ιλυοαργιλικά αµµοχάλικα και άµµος Ιλυώδη εδάφη Αργιλικά εδάφη 

Γενική κατάταξη σε 
υποκατηγορίες 

Εξαιρετικά έως καλά Αποδεκτά έως πτωχά 

* : ∆ιαδικασία κατάταξης: Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα δοκιµών προχωρούµε από αριστερά προς τα δεξιά στον ανωτέρω πίνακα, και βρίσκουµε την κατάλληλη οµάδα µε τη διαδικασία 
της απόρριψης. Η πρώτη οµάδα από τ’ αριστερά στην οποία η δοκιµή ταιριάζει, είναι και η σωστή στην κατάταξη 

† : Ο δείκτης πλαστικότητας της υποοµάδας Α-7-5 είναι µικρότερος ή ίσος από 11 πλην 30. Ο δείκτης πλαστικότητας της υποοµάδας Α-7-6 είναι µεγαλύτερος από 11 πλην 30. 

‡ : Βλέπε τον τύπο κατάταξης οµάδων για την µέθοδο κατάταξης 
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4.4.4 Γαιώδη υλικά για την κατασκευή της στρώσης έδρασης του 
οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.) 

Τα γαιώδη υλικά για τη στρώση έδρασης του οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.), από 
πλευράς καταλληλότητας αυτών, κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες (Ε0, Ε1, Ε2, 
Ε3 και Ε4) που δίνονται στον Πίνακα 2. Οι κατηγορίες αυτές δεν αφορούν τα 
βραχώδη υλικά. 

Η κατασκευή της στρώσης έδρασης θα γίνεται µε επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε3 
και Ε4. 

Το πάχος του οδοστρώµατος καθορίζεται από τη Μελέτη ανάλογα µε τα 
επιβαλλόµενα φορτία, το είδος και τις ιδιότητες του υλικού που θα 
χρησιµοποιηθεί για την στρώση έδρασης. 

Πίνακας 2 – Κατηγορίες γαιωδών εδαφικών υλικών για την Σ.Ε.Ο. 

Α/Α 
Κατηγορία 
εδαφικού 

υλικού 

Χαρακτηριστικά 
υλικού 

Όρια 
Atterberg 

Μέγιστη 
πυκνότητα 
κατά την 

τροποποιηµένη 
δοκιµή 

συµπύκνωσης 
KN/m

3
 

CBR 
(1)

 
Περιεκτικότητα 
σε οργανικά 

(3)
 

Παρατηρήσεις ως 
προς τη 

δυνατότητά 
χρησιµοποίησής 

τους για 
επιχώµατα 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 Ε4 

Μέγιστος 
κόκκος <80mm 

∆ιερχόµενο % 
από το κόσκινο 
ISO 565 
ανοίγµατος 
0,063 < 25% 

LL<30 

και 

PI<10 

 

>20 

και 
µηδενική 

διόγκωση
(2)

 

0% Επίλεκτο ΙΙ 

2 Ε3 

Μέγιστος 
κόκκος <80mm 

∆ιερχόµενο % 
από το κόσκινο 
ISO 565 
ανοίγµατος 
0,063 < 25% 

LL<30 

και 

PI<10 

 

>10 

και 
µηδενική 

διόγκωση
(2)

 

0% Επίλεκτο Ι 

3 Ε2 

Μέγιστος 
κόκκος 
<100mm 

∆ιερχόµενο % 
από το κόσκινο 
ISO 565 
ανοίγµατος 
0,063< 35% 

LL<40 >19,40 

>5 

Και 
διόγκωση 

< 2% 
(2)

 

<1% Κατάλληλο 

4 Ε1 

Γαιώδες υλικό 
µε µέγιστη 
διάσταση 
κόκκου 
D<150mm 
Περιεκτικότητα 
σε κόκκους 
150>D>100mm 
µέχρι 25% 

LL<40 

ή 

LL<65 

και 

PI<(0,6xLL-
9) 

>16,00 

>3 

και 
διόγκωση 

< 3% 
(2)

 

<3% Αποδεκτό 

5 Ε0 Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες 

Ακατάλληλο, εφ’ 
όσον δεν υπάρξει 
µελέτη βελτίωσής 
του για χρήση  

 

Όπου: 

(1)CBR = Τιµή του Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας  

(2)Κατά τη δοκιµή CBR 
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(3) Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της «υγρής οξείδωσης» (AASHTO T 194 ή ισοδύναµο) 

LL = Όριο Υδαρότητας (ΕΛΟΤ EN ISO 17892-12 ή ισοδύναµο). 

PI = ∆είκτης Πλαστικότητας (ΕΛΟΤ EN ISO 17892-12 ή ισοδύναµο) 

Κόσκινο ανοίγµατος 0,063mm, το πλησιέστερο προς το κόσκινο Νο 200 κατά AASHTO 
ανοίγµατος βροχίδας 0,074mm 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τιµή CBR προσδιορίζεται επί δοκιµίων, τα οποία συµπυκνώνονται στο 90% 
της µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης, µε τη βέλτιστη υγρασία 
και µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών. Κατ’ εξαίρεση επί φυσικώς συγκολληµένων εδαφών και 
για έργα σε όρυγµα, για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας της «υποκείµενης 
στρώσης» οδοστρωµάτων θα γίνεται συµπληρωµατικά και προσδιορισµός του CBR µε δοκιµή 
«επί τόπου». 

4.4.5 Υλικά για την κατασκευή µεταβατικών επιχωµάτων 

Τα υλικά κατασκευής των µεταβατικών επιχωµάτων θα είναι κοκκώδη, από 
φυσικά ή θραυστά αµµοχάλικα, µε δείκτη πλαστικότητας PI≤4. 

Κατάλληλα είναι επίσης τα υλικά κατηγορίας Ε4 µε τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται στον Πίνακα 2 του παρόντος άρθρου. 

4.5 Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

Η κατασκευή των επιχωµάτων περιλαµβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα στάδια / 
διεργασίες: 

1. Προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης του επιχώµατος 

2. Κατασκευή ∆οκιµαστικού Τµήµατος 

3. ∆ιάστρωση υλικών επιχωµάτων 

4. Συµπύκνωση κατά στρώσεις. 

Η µεθοδολογία κατασκευής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προβλέψεις της 
Μελέτης. 

4.5.1 Προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης επιχωµάτων 

Πριν από τη διάστρωση και συµπύκνωση των υλικών των επιχωµάτων θα 
γίνεται ο καθαρισµός, η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών 
ακατάλληλων υλικών ή της φυτικής γης (θάµνοι, ρίζες, ριζόχωµα, φυτική γη µε 
υψηλό ποσοστό οργανικών κλπ.) σ’ όλο το βάθος που απαιτείται (βλ. Άρθρο 
02226 του παρόντος τεύχους). Στην συνέχεια θα κατασκευάζεται µέρος του 
θεµελίου του επιχώµατος από κατάλληλα υλικά σύµφωνα µε την παρούσα 
Προδιαγραφή. 

Ως ακατάλληλα επιφανειακά υλικά, τα οποία πρέπει να αποµακρύνονται πριν 
από τη διάστρωση των υλικών του επιχώµατος, θεωρούνται τα υλικά της παρ. 
4.4.2 ανωτέρω. 

Εάν είναι αναγκαία η κατασκευή επιχώµατος απ’ ευθείας σε ασταθή, 
διαταραγµένα εδάφη ή επάνω σε µαλακές αργίλους, θα λαµβάνονται µέτρα για 
τη σταθεροποίηση, βελτίωση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού, σύµφωνα µε 
ειδική γεωτεχνική µελέτη. Αν µέχρι βάθους 1.0m από τη στάθµη έδρασης του 
επιχώµατος υπάρχει βράχος, τότε µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του 
βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ’ ευθείαν πάνω στο 
βράχο, πάντοτε µετά από σχετική έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
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Γενικά απαγορεύεται η διάστρωση υλικών σε έδαφος το οποίο έχει µαλακώσει 
από τη βροχή ή την κυκλοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την κρίση της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., το υλικό είτε θα αντικαθίσταται, είτε θα 
επανασυµπυκνώνεται, µετά τον περιορισµό του ποσοστού υγρασίας για την 
επίτευξη βέλτιστης συµπύκνωσης. 

Η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος θα συµπυκνώνεται επιµελώς σε 
πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 90% της µέγιστης πυκνότητας, που 
επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Modified Proctor 
(σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 13286-2 ή ισοδύναµο). 

Η συµπύκνωση αυτή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην 
γεωτεχνική µελέτη, θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 50cm, σε δύο στρώσεις 
των 25cm µετά τη συµπύκνωσή τους. 

4.5.2 ∆ιάστρωση επιχωµάτων 

4.5.2.1 ∆ιάστρωση γαιωδών επιχωµάτων 

Μετά τη διαµόρφωση και αποδοχή της επιφάνειας έδρασης επιχωµάτων, 
ακολουθεί η διάστρωση των στρώσεων του επιχώµατος µε τα κατάλληλα υλικά, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσης. 

Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την άνω επιφάνεια του 
επιχώµατος και οµοιόµορφου πάχους, τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα 
εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το 
πάχος τους. 

∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευτεί ότι η υποκείµενη 
στρώση συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις συµπύκνωσης και σταθερότητας. 
Αν η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας (π.χ. λόγω 
διήθησης υδάτων), δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης στρώσης, πριν 
τη δέουσα αναµόχλευση, ή απόξεση και επανασυµπύκνωση. 

Το χαλαρό πάχος των στρώσεων εξαρτάται από το είδος των διατιθέµενων 
υλικών και µέσων συµπύκνωσης, θα είναι δε για τα γαιώδη υλικά µικρότερο ή 
ίσο των 30cm. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων θα είναι επίπεδη 
και θα έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση (4% κατ’ ελάχιστο) για την 
εξασφάλιση της απορροής των νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής 
διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος (εν µέρει η κατασκευή θα γίνεται µε 
παράλληλη ανύψωση ως προς την επίκλιση της στέψης του επιχώµατος). 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα των υπό κατασκευή 
επιχωµάτων και ορυγµάτων από την επίδραση των όµβριων και λοιπών νερών. 
Προς τούτο είναι απαραίτητη, η διαµόρφωση κατάλληλων και επαρκών τάφρων 
και χανδάκων αποστράγγισης. 

Σε περιπτώσεις όπου η επίχωση γίνεται γύρω ή πάνω από έγχυτο σκυρόδεµα, 
αυτή θα γίνεται µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου και αφού οι κατασκευές έχουν 
αποκτήσει την αντοχή σε θλίψη σχεδιασµού, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά 
σε υπολογισµούς, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε.. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή των κατάλληλων 
µηχανηµάτων, έτσι ώστε να µην προκληθούν βλάβες στις κατασκευές. 

Η επίχωση γύρω από κατασκευές θα γίνεται ως εξής: 
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• Το υλικό επίχωσης θα τοποθετείται χειρωνακτικά ή µε ελαφρά µηχανικά 
µέσα γύρω και πάνω από κατασκευές µέχρι πάχος κάλυψης 30εκ. 
Εναποθέσεις υλικών επίχωσης απ’ ευθείας πάνω στις κατασκευές δεν 
επιτρέπονται. 

• Σε περιοχές επίχωσης, όπου υπάρχουν δυσκολίες για την εφαρµογή 
της προβλεπόµενης µεθοδολογίας, ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει 
τρόπους αντιµετώπισης στη Μεθοδολογία Επίχωσης.  

4.5.2.2 ∆ιάστρωση υλικών σε µεταβατικά επιχώµατα 

Τα µεταβατικά επιχώµατα θα κατασκευάζονται αφού το σκυρόδεµα του τεχνικού 
έργου αποκτήσει την ενδεδειγµένη αντοχή του. 

Η διάστρωση θα γίνεται κατά στρώσεις χαλαρού πάχους 15 έως 30cm. 

4.5.3 Συµπύκνωση επιχωµάτων 

4.5.3.1 Γενικές αρχές συµπύκνωσης επιχωµάτων 

Για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων κατά τη διαδικασία συµπύκνωσης 
επιχωµάτων πρέπει να εξασφαλίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Συµπύκνωση του υλικού σε ισοπαχείς στρώσεις, για οµοιόµορφη τελική 
συµπεριφορά του επιχώµατος 

2. Κατάλληλη κοκκοµετρία του υλικού (συστηµατική αφαίρεση υπερµεγεθών 
κόκκων από το προσκοµιζόµενο υλικό, πριν από την συµπύκνωση της 
στρώσης). 

3. Επιλογή καταλλήλου εξοπλισµού συµπύκνωσης, ως προς το βάρος, 
πλάτος, τις δυνατότητες εφαρµογής δόνησης και καθορισµός βάσει των 
στοιχείων αυτών, του αριθµού διελεύσεων που απαιτούνται για την 
προβλεπόµενη συµπύκνωση. 

Για τον προσδιορισµό του βαθµού συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται η 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Modified Proctor. 

Η συµπύκνωση της επιφάνειας έδρασης του επιχώµατος θα εκτείνεται σε 
ελάχιστο βάθος (τουλάχιστον) 30cm. Φυτικά υλικά, ακατάλληλα υλικά και υλικά 
που δε συµπυκνώνονται στα επιθυµητά όρια, θα πρέπει είτε να αποµακρύνονται 
είτε να εξυγιανθούν, όπως θα καθορίζεται στη σχετική Μελέτη. Η επιφάνεια 
έδρασης θα βρίσκεται στο υγιές φέρων στρώµα. 

Σε περίπτωση που απαντώνται ασταθή εδάφη, ο τρόπος θεµελίωσης του 
επιχώµατος στις θέσεις αυτές θα καθορίζεται βάσει της Μελέτης. 

Ο τύπος των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη του 
απαιτούµενου βαθµού συµπύκνωσης εξαρτάται από την κατηγορία του προς 
συµπύκνωση εδάφους. Ο αριθµός των διελεύσεων εξαρτάται από τον τύπο του 
µηχανήµατος, την ικανότητα αυτού και το πάχος της προς συµπύκνωσης 
στρώσης. 

Η συµπύκνωση γίνεται µε διάφορες µεθόδους ανάλογα µε το υλικό. Για άµµους 
και χαλίκια η συµπύκνωση µπορεί να γίνει µε δόνηση, διαβροχή ή κυλίνδρωση. 
Για µετρίως συνεκτικά εδάφη µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπυκνωτές µε 
αεροθαλάµους ή µε µεταλλικά δόντια (‘κατσικοπόδαρα’). Η συµπύκνωση της 
αργίλου είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εάν η φυσική υγρασία της είναι µεγαλύτερη από 
τη βέλτιστη (η οποία βρίσκεται κοντά στο όριο πλαστικότητας). Τα καλύτερα 
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αποτελέσµατα δίνουν οι συµπυκνωτές µε µεταλλικά δόντια, κυρίως όταν η 
φυσική υγρασία είναι ελαφρώς µεγαλύτερη από το όριο πλαστικότητας. Για 
φυσικά αµµώδη µη συνεκτικά εδάφη, η συµπύκνωση µπορεί να γίνει µε δονητικό 
συµπυκνωτή ή µε δυναµική συµπύκνωση. 

Η συµπύκνωση θα αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα του έργου και στα µεν 
ευθύγραµµα τµήµατα από έξω προς τα µέσα, ενώ στις καµπύλες (µε επίκλιση) 
από τη χαµηλότερη προς τη υψηλότερη στάθµη. Σε κάθε διαδροµή του 
οδοστρωτήρα οι οπίσθιοι τροχοί θα πρέπει να επικαλύπτουν πλήρως το ίχνος 
της προηγούµενης διέλευσής τους. 

Κατά το τελευταίο στάδιο της συµπύκνωσης της ανώτερης στρώσης απαιτούνται 
συµπυκνωτές µε λείους κυλίνδρους. 

Η συµπύκνωση των υλικών (συνεκτικών ή µη) θα γίνεται µε ποσοστό 
περιεχόµενης υγρασίας ελαφρώς χαµηλότερης της βέλτιστης. Για το λόγο αυτό 
θα λαµβάνονται µέτρα προσαρµοζόµενα προς τις εκάστοτε κλιµατολογικές 
συνθήκες. 

Όταν η περιεχόµενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού δεν είναι βέλτιστη προς 
συµπύκνωση, θα γίνεται διαβροχή κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 
οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού (εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας) ή εάν 
απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνεται µε ξήρανση αυτού µε αερισµό ή 
ανάµιξη µε στεγνά εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα, όπως µε µη σβησµένο 
ασβέστη, υδράσβεστο κλπ. µετά από σχετική έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Ειδικότερα στην περίπτωση µη συνεκτικών εδαφών, εάν η διάστρωση και η 
συµπύκνωση των υλικών εκτελείται σε εποχή ξηρασίας ή υψηλών 
θερµοκρασιών, το υλικό κάθε στρώσης θα αναµοχλεύεται και θα διαβρέχεται 
οµοιόµορφα πριν από τη συµπύκνωση, µέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη 
περιεχόµενη υγρασία, η οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συµπύκνωσης. 

Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, εάν η περιεχόµενη υγρασία είναι 
υπερβολική και ανώτερη της βέλτιστης, τότε, θα επιδιώκεται η µείωση της 
περιεχόµενης υγρασίας µέχρι τη βέλτιστη µε αναµόχλευση, αερισµό, µε τη 
βοήθεια ειδικών µηχανικών µέσων. 

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφ’ όσον αυτό εγκρίνεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., η ελάττωση της περιεχόµενης υγρασίας είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε 
προσθήκη κατάλληλων υλικών (π.χ. ασβέστη ή υδρασβέστου). 

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συµπύκνωση υπό συνθήκες 
περιεχόµενης υγρασίας ανώτερης της βέλτιστης. Λόγω των ανωτέρω, κατά την 
διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών 
συµπύκνωσης. 

Κάθε στρώση θα συµπυκνώνεται τουλάχιστον στον καθοριζόµενο ελάχιστο 
βαθµό συµπύκνωσης και θα ελέγχεται συνεχώς κατά το στάδιο κατασκευής, µε 
µέριµνα του Αναδόχου και παρουσία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Όταν δεν 
επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσµατα, λόγω βροχής, αυξηµένης υγρασίας 
των υλικών, παγετού ή βλάβης µηχανηµάτων κλπ, θα διακόπτεται η εκτέλεση 
εργασιών. 
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4.5.3.2 Γενικές αρχές συµπύκνωσης µεταβατικών επιχωµάτων 

Ως προς τον βαθµό συµπύκνωσης του µεταβατικού επιχώµατος, ισχύουν γενικά 
οι προαναφερθείσες γενικές απαιτήσεις για τα επιχώµατα (παρ. 4.5.3.1). 

Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσµάτων κατά τη συµπύκνωση θα 
εξασφαλίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. µεθοδική συµπύκνωση ισοπαχών στρώσεων για οµοιόµορφη τελική 
συµπεριφορά του επιχώµατος 

2. Χρήση υλικού συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης 

3. Χρήση κατάλληλου εξοπλισµού συµπύκνωσης. 

Στα µεταβατικά επιχώµατα, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Μελέτη, θα 
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα, τουλάχιστον ίση µε το 92% 
της µέγιστης πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης Proctor στις ανώτερες στρώσεις του επιχώµατος και µέχρι 
βάθους 1,00m. 

Η συµπύκνωση των υλικών θα εκτελείται υπό συνθήκες πλησίον της βέλτιστης 
περιεχόµενης υγρασίας. Όταν η περιεχόµενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού 
αποκλίνει σηµαντικά από τη βέλτιστη, θα γίνεται διαβροχή κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού, ή (κατά περίπτωση) θα γίνεται 
ξήρανση αυτού µε αναµόχλευση για τον καλύτερο αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνές 
παρτίδες υλικού. 

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συµπύκνωση υπό συνθήκες 
περιεχόµενης υγρασίας ανώτερης της βέλτιστης. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια 
συνεχούς βροχόπτωσης δεν θα εκτελούνται εργασίες συµπύκνωσης 
µεταβατικού επιχώµατος. 

Η συµπύκνωση πλησίον των παρειών των τεχνικών θα εκτελείται µε προσοχή 
και µε χρήση ελαφρών συµπυκνωτών (π.χ. δονητικών πλακών), για την 
προστασία των τεχνικών έργων και ιδιαιτέρως των εξωτερικών µονωτικών 
στρώσεων. 

4.5.3.3 Μέθοδοι ελέγχου συµπύκνωσης 

Η συµπύκνωση της σκάφης των χωµατουργικών και όλων των στρώσεων του 
επιχώµατος, θα συνεχίζεται µέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε 
τα ποσοστά των εργαστηριακών τιµών (ΕΛΟΤ EN 13286-2 ή ισοδύναµο) 
ανάλογα µε το ύψος του επιχώµατος. Για τον λόγο αυτό κατά τη διάρκεια των 
εργασιών θα εκτελούνται έλεγχοι συµπύκνωσης και από τα αποτελέσµατά τους 
θα ορίζεται ο απαιτούµενος αριθµός διελεύσεων κατά περίπτωση υλικού. 
Εναλλακτικά συνιστάται η ευρεία χρήση οργάνων µέτρησης της πυκνότητας 
επιτόπου µε τη µέθοδο των ραδιοϊσοτόπων (ASTM D 6938 ή ισοδύναµο). Κατά 
τους ελέγχους συµπύκνωσης δε θα γίνεται διόρθωση της εργαστηριακής 
πυκνότητας Proctor, επειδή αυτή θα έχει γίνει κατά τη δοκιµή Proctor στο 
εργαστήριο. Στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτείται βαθµονόµηση για το εκάστοτε 
υλικό, πράγµα που µπορεί να γίνει κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού 
τµήµατος. 

Η κατασκευή θα διακόπτεται όσες φορές διαπιστώνονται µη ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα, λόγω βροχής, ύγρανσης των υλικών, παγετού ή προβληµάτων 
στη λειτουργία του εξοπλισµού. 
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Στις περιπτώσεις σηµαντικών έργων και µετά από συνεννόηση και τη σύµφωνη 
γνώµη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., πέραν της κατασκευής δοκιµαστικών 
τµηµάτων, η συµπύκνωση θα ελέγχεται µε τη µέθοδο δοκιµαστικής φόρτισης 
πλάκας (εκτελούµενης κατά DIN 18134 ή ισοδύναµο). Η αντοχή του εδάφους 
προσδιορίζεται από το µέτρο παραµόρφωσης (Ε), σύµφωνα µε τη σχέση: 

Ε=1,5P R/S [σε MN/m2] (1) 

Όπου:  P= η εφαρµοζόµενη πίεση κατά τη δοκιµή [σε MN/m2] 

   R= η ακτίνα της φορτιζόµενης κυκλικής πλάκας [σε m] 

   S= η µετρηθείσα καθίζηση της πλάκας [σε m]. 

Η δοκιµή εκτελείται σε δύο κύκλους φόρτισης (φόρτιση, αποφόρτιση, 
επαναφόρτιση). Οι τιµές του µέτρου παραµόρφωσης Εν που προκύπτουν 
κατά την δεύτερη φόρτιση (επαναφόρτιση) χαρακτηρίζονται ως Εν2. Οι 
πλάκες φόρτισης είναι συνήθως Φ 30cm. Σε εδάφη υψηλής 
αναµενόµενης φέρουσας ικανότητας, θα ενδείκνυται η χρησιµοποίηση 
πλάκας διαµέτρου Φ 60cm. Οι πλάκες φόρτισης Φ 60cm είναι κατάλληλες 
και για µαλακά συνεκτικά εδάφη, για τη µείωση πλάγιας διαρροής 
εδαφικών υλικών κατά τη δοκιµή που αλλοιώνει το αποτέλεσµα. 

Ο λόγος της τιµής δεύτερης φόρτισης προς την τιµή της πρώτης φόρτισης 
Εν2: Εν1 (επαναφόρτιση : φόρτιση) δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 
2.20. 

Ο βαθµός συµπύκνωσης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να προκύπτουν 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα αποτελέσµατα (Πίνακας 3) µε τη µέθοδο της 
φορτιζόµενης πλάκας (µέσος όρος τουλάχιστον δύο δοκιµών). 

Πίνακας 3 – Ελάχιστη αντοχή συµπυκνωµένου εδάφους 

Είδος Εδάφους Εν2 τιµή σε (MN/m2) 

Για συνεκτικά εδάφη 30 

Για στρώσεις έδρασης από συνεκτικά εδάφη 45 

Για µη συνεκτικά εδάφη 60 

Για στρώσεις έδρασης από µη συνεκτικά εδάφη 120 

Το µέτρο παραµόρφωσης Εν2, κατά τα ανωτέρω συσχετίζεται µε τον δείκτη 
CBR ως εξής (Πίνακας 4): 

Πίνακας 4 – Συσχετισµός CBR και µέτρου παραµόρφωσης εδαφών 

 

Είδος εδάφους 
Ελάχιστη τιµή Εν2, (MN/m2) για 

CBR≥20 CBR≥10 CBR≥5 CBR≥3 

(1) Συνεκτικά εδάφη 

∆ιερχόµενο ποσοστό από το 
κόσκινο ISO 565 ανοίγµατος 

0,063mm µεγαλύτερο από 34% 

45 35 25 18 

(2) Κοκκώδη εδάφη 

∆ιερχόµενο ποσοστό από το 
60 47 33 24 
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κόσκινο ISO 565 ανοίγµατος 
0,063mm µέχρι 34% 

4.5.3.4 Απαιτήσεις για τη συµπύκνωση γαιωδών επιχωµάτων 

Γενικώς στα επιχώµατα, εφ’ όσον δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία στη Μελέτη, θα 
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% 
της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης Proctor. 

Για τα υλικά Στρώσης Έδρασης Οδοστρωµάτων, εφ’ όσον δεν γίνεται ιδιαίτερη 
µνεία στη Μελέτη, θα εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα 
τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor. 

Για µεταβατικά επιχώµατα, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Μελέτη, θα 
εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα, τουλάχιστον ίση µε το 92% 
της µέγιστης πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης Proctor στις ανώτερες στρώσεις του επιχώµατος και µέχρι 
βάθους 1,00m. 

4.5.4 Ειδικές απαιτήσεις για την κατασκευή επιχωµάτων 

4.5.4.1 Κλιµατικοί περιορισµοί κατασκευής 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει προσωρινά τις 
εργασίες αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες και επηρεάζουν 
δυσµενώς την κατασκευή. 

Τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος 
µικρότερη από 2οC ή υπό βροχή, λόγω πιθανότητας παραµόρφωσης, 
ζυµώµατος και αποδιοργάνωσης. 

4.5.4.2 Κυκλοφορία οχηµάτων στο κατασκευαζόµενο γαιώδες επίχωµα 

Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν 
οχήµατα µέχρι να ολοκληρωθεί η συµπύκνωσή τους. Αν αυτό είναι 
αναπόφευκτο, οι κινήσεις θα προγραµµατίζονται κατά τρόπο ώστε να µην 
προκαλείται αποδιοργάνωση της µάζας του επιχώµατος και να µη 
δηµιουργούνται αυλακώσεις τροχών. 

4.5.4.3 Καθορισµός ανώτατης τιµής επιτρεπόµενων καθιζήσεων 

Στη Γεωτεχνική Μελέτη των επιχωµάτων ελέγχονται οι συνθήκες έδρασης και 
κατασκευής των επιχωµάτων (π.χ. έλεγχος φέρουσας ικανότητας υπεδάφους, 
καθιζήσεις άµεσες κατά την κατασκευή και µακροχρόνιες σε συνεκτικά 
στρώµατα, έλεγχος ρευστοποίησης σε ισχυρή σεισµική διέγερση, κ.α.). Οι 
αναµενόµενες και επιτρεπόµενες καθιζήσεις, κατά περίπτωση ελέγχου και 
τεχνικού έργου, όπως και η εξέλιξή τους συναρτήσει του χρόνου, θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υψηλών επιχωµάτων και 
σηµαντικών τεχνικών έργων και βάσει αυτών θα πρέπει να λαµβάνονται 
κατάλληλα µέτρα βελτίωσης των συνθηκών έδρασης, επιτάχυνσης των 
καθιζήσεων (π.χ. εξυγίανση, προφόρτιση, επιφόρτιση, αποστράγγιση, 
αντικατάσταση εδάφους, κ.α.). 
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4.5.5 Απαιτήσεις υψοµετρικής ακρίβειας στρώσεων επιχώµατος 

4.5.5.1 Γενικά – ανοχές στάθµης χωµατουργικών 

Η τελική επιφάνεια όλων των στρώσεων κατασκευής του επιχώµατος, θα 
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τη Μελέτη µηκοτοµικές 
κλίσεις και επικλίσεις µε υψοµετρικές ανοχές ±3cm. 

Τυχόν ανωµαλίες της επιφάνειας, πέραν των ανωτέρω ορίων, θα 
αποκαθίστανται µε αναµόχλευση, προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ νέου 
κατασκευή και συµπύκνωση. 

Στην περίπτωση που η ανώτερη επιφάνεια στη στάθµη των χωµατουργικών 
παραµένει εκτεθειµένη αρκετό χρονικό διάστηµα στις ατµοσφαιρικές συνθήκες, 
ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο, θα ελέγχεται πριν από την επανέναρξη 
κατασκευής των υπερκείµενων στρώσεων και είτε θα επανασυµπυκνώνεται είτε 
θα ανακατασκευάζεται το ανώτερο τµήµα του υφιστάµενου επιχώµατος σε 
ελάχιστο πάχος 0,25m (ή όσο είναι το πάχος της ανώτερης στρώσης) και 
ακολούθως θα ολοκληρώνεται η κατασκευή των υπερκείµενων στρώσεων. 

4.5.5.2 Υποχωρήσεις επιχωµάτων και επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων 

Οι διαστάσεις, κλίσεις και τα υψόµετρα των επιχωµάτων που αναγράφονται στα 
σχέδια της Μελέτης, αναφέρονται σε περαιωµένη κατασκευή των έργων, αφού 
δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναµενόµενες συνιζήσεις του υλικού 
επιχωµάτων – επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων, καθώς και οι καθιζήσεις 
του εδάφους θεµελιώσεως αυτών, από το φορτίο της ανωδοµής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές 
συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος στέψης, όση θα απαιτηθεί για την 
αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων, έτσι ώστε η τελική στάθµη των 
επιχώσεων να είναι σύµφωνη µε τη Μελέτη. 

5 Έλεγχοι και παραλαβή  

Τα εξωτερικά εργαστήρια που θα χρησιµοποιηθούν για τους ελέγχους 
ποιότητας, θα πρέπει να είναι διαπιστευµένα. 

5.1 Έλεγχοι 

5.1.1 Σκοπός και είδος ελέγχων 

Οι έλεγχοι που γίνονται αφορούν επί τόπου ελέγχους και εργαστηριακούς 
ελέγχους. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση: 

• της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής επιχωµάτων 

• των επί µέρους κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων και ιδιοτήτων των 
κατάλληλων υλικών, αναλόγως του τµήµατος και της στάθµης στρώσης 
επιχώµατος που θα χρησιµοποιηθούν 

• της µέγιστης φαινόµενης πυκνότητας των υλικών επίχωσης µετά την 
συµπύκνωσή τους στην βέλτιστη περιεχόµενη υγρασία κατά τη 
συµπύκνωση. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα συγκρίνονται ως προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας. 
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5.1.2 Έκταση ελέγχων 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και για κάθε 1000m3 διαστρωµένου υλικού θα 
πραγµατοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι, προς επιβεβαίωση της ποιότητας και 
καταλληλότητας του υλικού επίχωσης. Στην περίπτωση όπου ο όγκος του υλικού 
που απαιτείται για την επίχωση αυτοτελών τµηµάτων του Έργου είναι 
µικρότερος των 1000m3, τότε θα πραγµατοποιείται τουλάχιστον µια σειρά 
εργαστηριακών ελέγχων. Εφόσον απαιτηθεί, ο αριθµός ελέγχων µπορεί να 
αλλάξει µε τη σύµφωνη γνώµη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Στην περίπτωση που το επίχωµα εδράζεται σε φυσικό έδαφος, αφού καθαριστεί 
η επιφάνεια θεµελίωσης και συµπυκνωθεί, θα πραγµατοποιείται έλεγχος 
συµπύκνωσης, τουλάχιστον ένας (1) ανά 100m2 επιφάνειας. Εφόσον απαιτηθεί, 
ο αριθµός ελέγχων µπορεί να αλλάξει µε τη σύµφωνη γνώµη της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Μετά τη διάστρωση και τη συµπύκνωση κάθε στρώσης επιχώµατος ή / και 
µεταβατικού επιχώµατος, ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί ελέγχους για να 
προσδιοριστεί ο βαθµός συµπύκνωσης και η επί τόπου υγρασία, µε τις 
κατάλληλες µεθόδους, όπως προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο. Οι έλεγχοι 
αυτοί θα πραγµατοποιούνται σε κάθε στρώση και οπωσδήποτε τουλάχιστον 
δύο (2) έλεγχοι ανά 25m για κάθε συµπυκνούµενη στρώση. Εφόσον απαιτηθεί, ο 
αριθµός ελέγχων µπορεί να αλλάξει µε τη σύµφωνη γνώµη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε.. 

Για τη στρώση έδρασης του οδοστρώµατος ο έλεγχος συµπύκνωσης θα 
πραγµατοποιείται ανά λωρίδα κυκλοφορίας, µε συχνότητα τουλάχιστον ένας 
έλεγχος σε µήκος 50m, προκειµένου για έλεγχο µε τη µέθοδο της άµµου (Ε106-
86/2 ή ισοδύναµο) και σε µήκος 25m αν ο έλεγχος γίνεται µε πυρηνικές 
µεθόδους µε ραδιοϊσότοπα(ASTM D 6938-10 ή ισοδύναµο). 

Στην περίπτωση προσδιορισµού της πυκνότητας επιτόπου µε τη µέθοδο των 
ραδιοϊσοτόπων, οι συσκευές πρέπει να είναι βαθµονοµηµένες για τα 
συγκεκριµένα υλικά επιτόπου, ενώ µία τουλάχιστον µέθοδος ανά 10 διαδοχικές 
µετρήσεις θα εκτελείται µε τις κλασσικές µεθόδους (µέθοδος άµµου) για τον 
έλεγχο της βαθµονόµησης. 

Οι θέσεις δειγµατοληψίας θα διανέµονται οµοιόµορφα στην επιφάνεια ελέγχου, 
κατά την κρίση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ο δε έλεγχος συµπύκνωσης θα 
περιλαµβάνει ολόκληρο το πάχος της εξεταζόµενης στρώσης. 

Στην περίπτωση που χρειαστεί, οι παράµετροι αντοχής εδάφους µπορούν να 
προσδιοριστούν και µε δοκιµή φόρτισης πλάκας. Στην περίπτωση αυτή θα 
εκτελούνται δοκιµές φόρτισης πλάκας σε δύο γειτονικές θέσεις. 

5.2 Ιδιαίτεροι έλεγχοι χωµατουργικών 

5.2.1 Έλεγχος Επιχωµάτων 

Κατά την έναρξη των χωµατουργικών εργασιών θα εξακριβώνεται η 
συµπύκνωση την οποία επιτυγχάνει ο Ανάδοχος µε τον επιλεχθέντα απ’ αυτόν 
τρόπο εργασίας (εξοπλισµός, µηχανήµατα συµπύκνωσης, αριθµός διελεύσεων 
οδοστρωτήρων, πάχη στρώσεων, κ.α.) στα χρησιµοποιούµενα κατάλληλα 
εδαφικά υλικά. 

Εάν διαπιστωθεί βαθµός συµπύκνωσης µικρότερος του απαιτούµενου, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο εργασίας, ώστε να πετύχει τις 
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προβλεπόµενες στην Μελέτη και στην παρούσα Προδιαγραφή τιµές 
συµπύκνωσης. 

Ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της συµπύκνωσης απαιτείται σε περιπτώσεις 
µεταβολής του είδους του εδάφους, υγρών καιρικών συνθηκών ή λόγω 
αποκλίσεων από τον καθορισµένο τρόπο εργασίας. 

5.2.2 Έλεγχος στρώσης έδρασης 

Η απόσταση µεταξύ των διαφόρων θέσεων ελέγχου εξαρτάται από τις τοπικές 
συνθήκες. Στην περίπτωση ανοµοιόµορφων συνθηκών θα γίνονται έλεγχοι ανά 
αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 50m, προκειµένου για έλεγχο µε τη 
µέθοδο της άµµου (Ε106-86/2 ή ισοδύναµο) και τα 25m αν ο έλεγχος γίνεται µε 
πυρηνικές µεθόδους µε ραδιοϊσότοπα (ASTM D 6938-10 ή ισοδύναµο). 

Σε περίπτωση που οι κανόνες αποδοχής του εδαφίου 3 της παραγράφου αυτής 
δεν ικανοποιούνται οι έλεγχοι πυκνώνουν (ανά 25m ή 12m αντίστοιχα) για να 
εντοπιστεί µε ακρίβεια η περιοχή µε ελαττωµένη πυκνότητα και να ληφθούν τα 
απαραίτητα διορθωτικά µέτρα. 

5.2.3 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων ελέγχων 

Οι τιµές ξηρής πυκνότητας του επιτόπου συµπυκνωµένου υλικού που 
προσδιορίζονται είτε µε τη µέθοδο της άµµου είτε µε πυρηνικές µεθόδους µε 
ραδιοϊσότοπα, εκφρασµένες ως βαθµός συµπύκνωσης, ήτοι ως ποσοστό (%) 
της µέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor, θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια αποδοχής: 

• Μεµονωµένες τιµές 

Καµία µεµονωµένη τοµή (Xi) δεν θα είναι µικρότερη από το ποσοστό 
(Xπ), ελαττωµένη κατά τρεις εκατοστιαίες µονάδες για συνεκτικά 
εδάφη και κατά πέντε εκατοστιαίες µονάδες για µη συνεκτικά εδάφη. 

Συνεκτικά εδάφη   : Xi > Xπ-3 i= 1,2,3,...5 

Μη συνεκτικά-κοκκώδη εδάφη  : Xi > Xπ-5 i= 1,2,3,...5 

• Μέσες τιµές 

Ο µέσος όρος πέντε διαδοχικών γειτονικών τιµών (X5) δεν θα είναι 
µικρότερος από το ποσοστό (Xπ). 

X5 > Xπ 

Εάν ένα από τα παραπάνω δύο κριτήρια αποδοχής δεν ικανοποιούνται ο 
Ανάδοχος πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση τα κατάλληλα µέτρα για την 
επίτευξη του απαιτούµενου βαθµού συµπύκνωσης, µε πρόσθετη συµπύκνωση, 
αποµάκρυνση πολύ υγρών εδαφών, ύγρανση πολύ ξηρών εδαφών, 
ανακατασκευή του επιχώµατος, διόρθωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των 
εδαφών κλπ σε όλο το τµήµα που αντιπροσωπεύεται από τις παραπάνω 
δοκιµές. 

5.3 Καταχώρηση των αποτελεσµάτων ελέγχων 

Οι θέσεις ελέγχου θα σηµειώνονται επί σχεδίων οριζοντιογραφιών του 
χωµατουργικού έργου. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και των δοκιµών που πραγµατοποιούνται θα 
καταγράφονται σε κατάλληλα έντυπα. Στα έντυπα αυτά θα πρέπει να 



 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΜ RFP_360-19 

 

 
 
 

 

 Σελίδα 48 από 145  

καταγράφονται και όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε αυτούς τους ελέγχους 
(π.χ. θέση δειγµατοληψίας, αριθµός στρώσης, αποτελέσµατα δοκιµών, κοκ). 

Η διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει να καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα τηρούνται στο Αρχείο Ποιότητας του Έργου. 

Όλοι οι έλεγχοι (εργαστηριακοί και επί τόπου) θα καταγράφονται µε χρονολογική 
σειρά σε Αρχείο Ελέγχων, που θα τηρείται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η 
έντυπη µορφή θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του εργαστηρίου και τον 
Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου του Αναδόχου. 

6 Υποβολές 

6.1 Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) 

Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών επίχωσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
έχει υποβάλει προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τα Φύλλα Υποβολής 
Υλικών (ΦΥΥ) των υλικών επίχωσης. Καµία εργασία επίχωσης δεν µπορεί να 
ξεκινήσει πριν την έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. των ΦΥΥ υλικών 
επίχωσης. 

Στα ΦΥΥ θα περιλαµβάνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι που θα εκτελούνται 
για την κατάταξη των υλικών στις κατηγορίες των Πινάκων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, για όλα τα υλικά επίχωσης που προτείνονται να ενσωµατωθούν στα 
έργα. Θα αναφέρεται, επίσης, σαφώς η προέλευσή τους, είτε δηλαδή πρόκειται 
για προϊόντα εκσκαφής του έργου, είτε πρόκειται για δανειοληψία. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί θραυστό υλικό λατοµείου, στο αντίστοιχο 
ΦΥΥ θα πρέπει να περιλαµβάνεται η άδεια λειτουργίας του ή ισοδύναµο 
νοµιµοποιητικό έγγραφο. 

6.2 Μεθοδολογία Επίχωσης 

Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών επίχωσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
έχει υποβάλει προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. την Μεθοδολογία 
Επίχωσης. Καµία εργασία επίχωσης δεν µπορεί να ξεκινήσει πριν την έγκριση 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. της υποβολής αυτής. 

Η Μεθοδολογία Επίχωσης θα περιλαµβάνει ενδεικτικά όλα τα στοιχεία για τις 
µεθόδους και τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθούν, τα εγκεκριµένα υλικά 
επίχωσης, τους ελέγχους που θα πραγµατοποιηθούν και γενικότερα το 
πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου καθώς και την ανάλυση επικινδυνότητας µε το 
τεύχος των µέτρων που θα εφαρµοσθούν για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 

Στην Μεθοδολογία θα πρέπει να επισηµαίνονται ενδεχόµενες περιπτώσεις 
επίχωσης στο έργο, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχή, καθώς επίσης και να 
προβλέπονται περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί η περιγραφόµενη 
Μεθοδολογία και να προτείνονται τρόποι αντιµετώπισης.  

Επίσης, θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς η προέλευση των υλικών επίχωσης 
που θα εγκριθούν είτε πρόκειται για προϊόντα εκσκαφής του Έργου είτε 
πρόκειται για δανειοληψία. 

Τέλος, και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί η κατασκευή ∆οκιµαστικού Επιχώµατος, στη 
Μεθοδολογία Επίχωσης θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα και 
συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από αυτό.
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02229 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΡΟΧΙΩΝ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι εργασίες κατασκευής των 
στρώσεων έδρασης τροχιών και συγκεριµένα των στρώσεων κάτω από το έρµα 
ή το σκυρόδεµα κλίνης τροχιάς. Η παρούσα βασίστηκε στα ακόλουθα κείµενα:  

• ΕΤΕΠ02-07-01-00: Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάµων 

 

• UIC CODE 719 R Earthworks and track bed for railway lines (3rd edition, 
February 2008) 

Επιπλέον, περιγράφονται οι απαιτούµενες δοκιµές ποιοτικού ελέγχου προς 
επιβεβαίωση των απαιτούµενων, φυσικών και µηχανικών, χαρακτηριστικών των 
στρώσεων της υποδοµής.  

 

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.2 του άρθρου 02227 του παρόντος 
τεύχους.  

Επιπλέον, ισχύουν τα εξής:  

• ASTM D4253 – 16, Standard Test Methods for Maximum Index Density 
and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table 

• ASTM D4254 – 16, Standard Test Methods for Maximum Index Density 
and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.01 Ε2, ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και 
φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέρος 1: Προσδιορισµός της 
αντίστασης σε φθορά (micro – Deval)  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13250 Ε3, Γεωυφάσµατα και προιόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα 
– Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόµων 

 

3. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ    

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και 
ορισµοί.  

3.1 Επιδοµή 

Είναι η κύρια φέρουσα στρώση που δέχεται και κατανέµει στις υποκείµενες 
στρώσεις τα φορτία των συρµών και υπόκειται σε ανακαινίσεις κατά ορισµένα 
χρονικά διαστήµατα. Η επιδοµή περιλαµβάνει τις σιδηροτροχιές, τους 
στρωτήρες, το σύστηµα στερέωσης σιδηροτροχιών και την κλίνη τροχιάς η 
οποία µπορεί να είναι είτε σκυρόδεµα (σταθερή τροχιά) είτε έρµα. 
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3.2 Βάση (Blanket ή Υπόστρωµα έρµατος) 

Η βάση είναι η στρώση που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιδοµή και έχει 
διάφορες λειτουργίες (βελτίωση φέρουσας ικανότητας, συνεισφορά στη 
βελτίωση της δυναµικής συµπεριφοράς, δράση φίλτρου µεταξύ έρµατος και 
υπόβασης, απορροή επιφανειακών υδάτων κλπ). 

3.3  Υπόβαση (Subgrade) 

Η υπόβαση είναι η στρώση κάτω από τη βάση.  

3.4 Επιφάνεια έδρασης  

Η επιφάνεια έδρασης είναι η επιφάνεια επί της οποίας εδράζεται η υπόβαση. 
Κατά περίπτωση, είναι η επιφάνεια εκσκαφής φυσικού εδάφους ή άνω επιφάνεια 
του κατάλληλα συµπυκνωµένου επιχώµατος.  

3.5 Γεωύφασµα σιδηροδροµικών έργων 

Ανάλογα µε την κατηγορία των γαιωδών υλικών, για την βελτίωση του 
διαχωρισµού των αδρανών και της δράσης φίλτρου, δύναται να προταθεί από το 
µελετητή η τοποθέτηση γεωυφάσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13250, µεταξύ των 
στρώσεων της Βάσης και της Υπόβασης.    

 

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

4.1 Προµήθεια και µεταφορά κατάλληλων υλικών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να 
λαµβάνει µέτρα, ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών του 
Έργου να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των στρώσεων έδρασης 
του τροχιοδρόµου. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα αποτίθενται σε 
προσωρινούς χώρους, απ’ όπου αργότερα, θα µεταφέρονται στις καθορισµένες 
θέσεις (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00). 

Στην περίπτωση όπου τα υλικά αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν 
είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων – επιχωµάτων, µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα  εκτέλεσης των έργων, θα γίνεται προµήθεια 
κατάλληλων αδρανών υλικών λατοµείου, έπειτα από  έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου δεν καταστεί 
δυνατή η αξιοποίηση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει µε δικές του δαπάνες αντίστοιχες ποσότητες 
υλικών. 

4.2 Υλικά  

Ως προς την δυνατότητα χρησιµοποίησής τους ως υλικών στρώσεων για την 
έδραση τροχιοδρόµου, τα γαιώδη υλικά κατατάσσονται µε βάση, α) τις 
γεωτεχνικές τους ιδιότητες και β) τις τοπικές υδρογεωλογικές και υδρολογικές 
συνθήκες, στις ακόλουθες κατηγορίες (βλ. και πίνακα 1): 

• QS0 «Ακατάλληλα» εδάφη 

• QS1 «Πτωχά» εδάφη ή βράχοι 

• QS2 «Μέτρια» εδάφη ή βράχοι 

• QS3 «Καλά» εδάφη ή βράχοι 
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Οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται “καλές”, αν η 
ανώτερη στρώση του υπόψη εδάφους δεν υπόκειται σε επιβλαβή επίδραση του 
υψηλότερου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Για την κατασκευή της υποδοµής 
του Έργου, η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι πληρείται: 

α) Εάν η Ανώτατη Στάθµη των Υπόγειων Υδάτων (Α.Σ.Υ.Υ.) απέχει από τη 
στάθµη έδρασης του στρωτήρα τουλάχιστον 1.60 m. 

β) Εάν δεν υφίσταται επιβλαβής εισροή νερού στην υποδοµή (εγκάρσια, κατά 
µήκος, ή κατακόρυφη). 

γ) Εάν τα όµβρια αποχετεύονται σωστά από την υποδοµή και το εγκάρσιο και 
κατά µήκος σύστηµα απαγωγής των οµβρίων λειτουργεί κανονικά. 

Οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται “κακές" εάν έστω 
και µία από τις παραπάνω τρεις συνθήκες δεν πληρούται. 

Πίνακας 1 – Κατηγορίες και υποκατηγορίες γαιωδών υλικών 

α/α 
Υποκα-
τηγορίας  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Κατηγορία 
εδαφικού / 
βραχώδους 
υλικού 

0.1  Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≥30% κ.β.).  QS0 

0.2  

Μαλακά εδάφη µε διερχόµενο ποσοστό από το κόσκινο ISO 
565 ανοίγµατος 0,063 mm µεγαλύτερο του 15% κ.β. που είναι 
ταυτοχρόνως διογκωµένα και υγρά (και εποµένως µη 
συµπυκνώσιµα).  

QS0 

0.3  Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. υπερευαίσθητη άργιλος).  QS0 

0.4  
Εδάφη µε περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά στοιχεία (π.χ. 

ορυκτό αλάτι ή γύψο).  
QS0 

0.5  Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά υποπροϊόντα).  QS0 

0.6  
Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα 

σε οργανικά υλικά >5% και <30% κ.β.).  
QS0 

0.7 
Εδάφη υψηλής πλαστικότητας µε διερχόµενο ποσοστό από το 

κόσκινο ISO 565 ανοίγµατος 0,063 mm µεγαλύτερο του 15% κ.β., 
διογκούµενα εδάφη, καταρρέοντα εδάφη 

QS0 

1.1 
Eδαφικά υλικά µε διερχόµενο ποσοστό από το κόσκινο ISO 

565 ανοίγµατος 0,063 mm µεγαλύτερο από 40% κ.β. (πλην των 
εδαφών που κατατάσσονται ως 0.2 ή 0.7)  

QS1 

1.2  
Εύκολα αποσαθρώσιµος βράχος [π.χ. Μάργες, ή 

εξαλλοιωµένος σχιστόλιθος, (µε ξηρά πυκνότητα γd < 1,7 t/m3 και 
υψηλό βαθµό ευθρυπτότητας)].  

QS1 

1.3  
Εδαφικά υλικά µε διερχόµενο ποσοστό από το κόσκινο ISO 

565 ανοίγµατος 0,063 mm µεγαλύτερο από 15% ως 40% κ.β. (πλην 
των εδαφών που κατατάσσονται ως 0.2 ή 0.7) 

QS1* 

1.4  
Αποσαθρώσιµος βράχος (π.χ. µη εξαλλοιωµένος σχιστόλιθος 

µικρού βαθµού ευθρυπτότητας και ξηράς πυκνότητας γd < 1,7 t/m3).  
QS1* 

1.5  
Μαλακός βράχος (π.χ. ∆είκτης Microdeval(2) παρουσία νερού 

MDE>40 και απώλεια κατά Los Angeles(1) LA>40).  
QS1* 

2.1  Eδαφικά υλικά µε διερχόµενο ποσοστό από τo κόσκινo ISO 
565 ανοίγµατος 0,063 mm µεταξύ 5% και 15% κ.β., εκτός από 

QS2* 
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καταρρέοντα εδάφη 

2.2  
Εδαφικά υλικά κακής διαβάθµισης (Cu(3)≤6) µε διερχόµενο 

ποσοστό από το κόσκινο ISO 565 ανοίγµατος 0,063 mm µικρότερο 
του 5% κ.β.  

QS2* 

2.3  
Μέτρια σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval(2) παρουσία νερού 

25 < ΜDE ≤ 40 και απώλεια κατά Los Angeles(1) 30 < LA ≤40).  
QS2* 

3.1  
Εδαφικά υλικά καλής διαβάθµισης (Cu(3)>6, 1<Cc<3) µε 

διερχόµενο ποσοστό από κόσκινο ISO 565 ανοίγµατος 0,063 mm 
µικρότερο από 5% κ.β.  

QS3 

3.2  
Σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval(2) παρουσία νερού ΜDE 

≤25 και απώλεια κατά Los Angeles(1) LA ≤30).  
QS3 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(1) ΕΛΟΤ EN 1097-02 Ε2 ή ισοδύναµο. 

(2) Μicrodeval (MDE) παρουσία νερού: ΕΛΟΤ EN 1097.01 Ε2 ή ισοδύναµο. 

(3)Cu: Συντελεστής ανοµοιοµορφίας διαβάθµισης. Cu = d60/d10, όπου d60 και 
d10 οι διαστάσεις ανοιγµάτων κόσκινου σε mm που αντιστοιχούν σε διερχόµενα 
ποσοστά κ.β. 60% και 10% αντίστοιχα. Cc: συντελεστής καµπυλότητας 
(coefficient or curvature). Cc = ο λόγος (D30)²/(D10xD60), όπου D60, D30 και 
D10 είναι τα κοκκοµετρικά µεγέθη στα οποία αντιστοιχεί το 60 %, 30 % και 10 % 
κ.β. αντιστοίχως του διερχόµενου κλάσµατος στο διάγραµµα κοκκοµετρικής 
καµπύλης του εδάφους. 

(*) Αν οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται “καλές”, τα 
εδάφη αυτά κατατάσσονται στην αµέσως ανώτερη κατηγορία (από QS1 σε QS2, 
από QS2 σε QS3). 

 

Για το παρόν Έργο, ισχύουν τα εξής: 

Η στρώση της βάσης (Blanket ή Υπόστρωµα Έρµατος) θα κατασκευαστεί από 
εδαφικά υλικά υποκατηγορίας 3.1 της κατηγορίας QS3. Κατ’ εξαίρεση, στην 
περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες 
είναι «καλές», µπορούν εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν εδαφικά υλικά 
υποκατηγοριών 2.1 ή 2.2 της κατηγορίας QS2, κατόπιν έγκρισης της ΑΜ. Το 
πάχος της βάσης θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της UIC 719R, ενώ σε κάθε 
περίπτωση θα είναι κατ΄ελάχιστον 30 cm µε CBR (min)= 10-17.  

Η στρώση της υπόβασης (Subgrade) θα κατασκευαστεί από εδαφικά υλικά 
υποκατηγορίας 3.1 της κατηγορίας QS3. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που 
αποδειχθεί ότι οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες είναι «καλές», 
µπορούν εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν εδαφικά υλικά υποκατηγοριών 2.1 ή 
2.2 της κατηγορίας QS2, κατόπιν έγκρισης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Η στρώση 
της υπόβασης θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της UIC 719R, ενώ σε κάθε 
περίπτωση θα είναι κατ΄ελάχιστον 50cm µε CBR (min)= 10-17.  
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Σε ό,τι αφορά την επιφάνεια έδρασης της υπόβασης, στη περίπτωση που αυτή 
είναι κατάλληλα συµπυκνωµένο επίχωµα, ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 
02227 του παρόντος τεύχους. Σε ό,τι αφορά την εκσκαφή επιφάνειας φυσικού 
εδάφους, ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 02226 του παρόντος τεύχους. 

 

5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η κατασκευή των στρώσεων της υποδοµής των τροχιών, περιλαµβάνει κατά 
σειρά τα ακόλουθα στάδια / διεργασίες: 

1. Προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης της υπόβασης  

2. ∆ιάστρωση υλικών στρώσεων 

3. Συµπύκνωση κατά στρώσεις. 

Η µεθοδολογία κατασκευής θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο προς έγκριση από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 
7.2 του παρόντος άρθρου. 

5.1 Προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης  

Θα πραγµατοποιείται η γενική εκσκαφή από την ερυθρά έως το τυπικό βάθος 
εκσκαφής σύµφωνα µε το σχεδιασµό του τροχιοδρόµου, τις τυπικές διατοµές της 
µελέτης χάραξης και τα µήκη εφαρµογής τους. 

Πριν από τη διάστρωση και συµπύκνωση των υλικών των στρώσεων, επί 
εδράσεως σε φυσικό έδαφος, θα γίνεται ο καθαρισµός, η εκρίζωση και η 
αποµάκρυνση των επιφανειακών ακατάλληλων υλικών ή της φυτικής γης 
(θάµνοι, ρίζες, ριζόχωµα, φυτική γη µε υψηλό ποσοστό οργανικών κλπ.) σ’ όλο 
το βάθος που απαιτείται (βλ. Άρθρο 02226 του παρόντος τεύχους). Στην 
περίπτωση εδράσεως της υπόβασης επί επιχώµατος, η διάστρωση και 
προετοιµασία αυτού θα γίνει µε κατάλληλα υλικά και µεθοδολογία, σύµφωνα µε 
το άρθρο 02227 του παρόντος τεύχους. 

Απαγορεύεται η διάστρωση υλικών σε έδαφος το οποίο έχει µαλακώσει από τη 
βροχή ή την κυκλοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την κρίση της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., το υλικό είτε θα αντικαθίσταται, είτε θα επανασυµπυκνώνεται, µετά 
τον περιορισµό του ποσοστού υγρασίας για την επίτευξη βέλτιστης 
συµπύκνωσης. 

5.2 ∆ιάστρωση στρώσεων βάσης και υπόβασης  

Μετά τη διαµόρφωση και αποδοχή της επιφάνειας έδρασης, ακολουθεί η 
διάστρωση των στρώσεων της υπόβασης και της βάσης µε τα κατάλληλα υλικά, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσης. 

Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την επιφάνεια έδρασης και 
οµοιόµορφου πάχους ή όπως απαιτείται για τη διαµόρφωση των κλίσεων και θα 
επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το πάχος τους. 

∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευτεί ότι η υποκείµενη 
στρώση συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις συµπύκνωσης και σταθερότητας. 
Αν η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας (π.χ. λόγω 
διήθησης υδάτων), δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης στρώσης, πριν 
τη δέουσα αναµόχλευση, ή απόξεση και επανασυµπύκνωση. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων θα είναι επίπεδη 
και θα έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση, σύµφωνα µε τη Μελέτη 
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Αποστράγγισης, για την εξασφάλιση της απορροής των υδάτων χωρίς κίνδυνο 
διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής των στρώσεων. 

Σε περιπτώσεις όπου η διάστρωση γίνεται γύρω ή πάνω από έγχυτο 
σκυρόδεµα, αυτή θα γίνεται µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου και αφού οι 
κατασκευές έχουν αποκτήσει την αντοχή σχεδιασµού σε θλίψη. Αν 
υποδεικνύεται διαφορετικά από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η διάστρωση θα 
πραγµατοποιείται βάσει υπολογισµών αντοχής σε θλίψη του εγχύτου 
σκυροδέµατος, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή των κατάλληλων 
µηχανηµάτων, έτσι ώστε να µην προκληθούν βλάβες στις κατασκευές. 

Η διάστρωση γύρω από κατασκευές θα γίνεται ως εξής: 

• Το υλικό διάστρωσης θα τοποθετείται χειρωνακτικά ή µε ελαφρά µηχανικά 
µέσα γύρω και πάνω από κατασκευές µέχρι πάχους κάλυψης 30εκ.. 
Εναποθέσεις υλικών διάστρωσης απ’ ευθείας πάνω στις κατασκευές δεν 
επιτρέπονται. 

• Σε περιοχές διάστρωσης, όπου υπάρχουν δυσκολίες για την εφαρµογή της 
προβλεπόµενης µεθοδολογίας, ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει τρόπους 
αντιµετώπισης στη Μεθοδολογία Κατασκευής.  

5.3 Συµπύκνωση  

5.3.1 Γενικές αρχές συµπύκνωσης  

Για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων κατά τη διαδικασία συµπύκνωσης 
των στρώσεων, πρέπει να εξασφαλίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

4. Συµπύκνωση του υλικού σε ισοπαχείς στρώσεις, για οµοιόµορφη τελική 
συµπεριφορά 

5. Κατάλληλη κοκκοµετρία του υλικού (συστηµατική αφαίρεση υπερµεγεθών 
κόκκων από το προσκοµιζόµενο υλικό, πριν από την συµπύκνωση της 
στρώσης). 

6. Επιλογή καταλλήλου εξοπλισµού συµπύκνωσης, ως προς το βάρος, 
πλάτος, τις δυνατότητες εφαρµογής δόνησης και καθορισµός βάσει των 
στοιχείων αυτών, του αριθµού διελεύσεων που απαιτούνται για την 
προβλεπόµενη συµπύκνωση. 

Για τον προσδιορισµό του βαθµού συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται η 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Modified Proctor (ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Η συµπύκνωση της επιφάνειας έδρασης θα εκτείνεται σε ελάχιστο βάθος 
(τουλάχιστον) 30cm. Φυτικά υλικά, ακατάλληλα υλικά και υλικά που δε 
συµπυκνώνονται στα επιθυµητά όρια, θα πρέπει είτε να αποµακρύνονται είτε να 
εξυγιανθούν. Η επιφάνεια έδρασης θα βρίσκεται στο υγιές φέρον στρώµα. 

Ο τύπος των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη του 
απαιτούµενου βαθµού συµπύκνωσης εξαρτάται από την κατηγορία του προς 
συµπύκνωση εδάφους. Ο αριθµός των διελεύσεων εξαρτάται από τον τύπο του 
µηχανήµατος, την ικανότητα αυτού και το πάχος της προς συµπύκνωσης 
στρώσης. 

Η συµπύκνωση γίνεται µε διάφορες µεθόδους ανάλογα µε το υλικό. Για άµµους 
και χαλίκια η συµπύκνωση µπορεί να γίνει µε δόνηση, διαβροχή ή κυλίνδρωση. 
Για µετρίως συνεκτικά εδάφη µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπυκνωτές µε 
αεροθαλάµους ή µε µεταλλικά δόντια. Η συµπύκνωση της αργίλου είναι 
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δύσκολη, ιδιαίτερα εάν η φυσική υγρασία της είναι µεγαλύτερη από τη βέλτιστη 
(η οποία βρίσκεται κοντά στο όριο πλαστικότητας). Τα καλύτερα αποτελέσµατα 
δίνουν οι συµπυκνωτές µε µεταλλικά δόντια, κυρίως όταν η φυσική υγρασία είναι 
ελαφρώς µεγαλύτερη από το όριο πλαστικότητας. Για φυσικά αµµώδη µη 
συνεκτικά εδάφη, η συµπύκνωση µπορεί να γίνει µε δονητικό συµπυκνωτή ή µε 
δυναµική συµπύκνωση. 

Η συµπύκνωση θα αρχίζει παράλληλα προς τον άξονα του έργου και στα µεν 
ευθύγραµµα τµήµατα από έξω προς τα µέσα, ενώ στις κεκλιµένες επιφάνειες 
από τη χαµηλότερη προς τη υψηλότερη στάθµη. Σε κάθε διαδροµή του 
οδοστρωτήρα οι οπίσθιοι τροχοί θα πρέπει να επικαλύπτουν πλήρως το ίχνος 
της προηγούµενης διέλευσής τους. 

Κατά το τελευταίο στάδιο της συµπύκνωσης της ανώτερης στρώσης απαιτούνται 
συµπυκνωτές µε λείους κυλίνδρους. 

Η συµπύκνωση των υλικών θα γίνεται µε ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας 
ελαφρώς χαµηλότερης της βέλτιστης. Για το λόγο αυτό θα λαµβάνονται µέτρα 
προσαρµοζόµενα προς τις εκάστοτε κλιµατολογικές συνθήκες. 

Όταν η περιεχόµενη υγρασία του διαστρωθέντος υλικού δεν είναι βέλτιστη προς 
συµπύκνωση, θα γίνεται διαβροχή κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 
οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού (εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας) ή εάν 
απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνεται µε ξήρανση αυτού µε αερισµό ή 
ανάµιξη µε στεγνά εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα, όπως µε µη σβησµένο 
ασβέστη, υδράσβεστο κλπ. µετά από σχετική έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Ειδικότερα στην περίπτωση µη συνεκτικών εδαφών, εάν η διάστρωση και η 
συµπύκνωση των υλικών εκτελείται σε εποχή ξηρασίας ή υψηλών 
θερµοκρασιών, το υλικό κάθε στρώσης θα αναµοχλεύεται και θα διαβρέχεται 
οµοιόµορφα πριν από τη συµπύκνωση, µέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη 
περιεχόµενη υγρασία, η οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συµπύκνωσης. 

Στην περίπτωση συνεκτικών εδαφών, εάν η περιεχόµενη υγρασία είναι 
υπερβολική και ανώτερη της βέλτιστης, τότε, θα επιδιώκεται η µείωση της 
περιεχόµενης υγρασίας µέχρι τη βέλτιστη µε αναµόχλευση, αερισµό, µε τη 
βοήθεια ειδικών µηχανικών µέσων. 

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφ’ όσον αυτό εγκρίνεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., η ελάττωση της περιεχόµενης υγρασίας είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε 
προσθήκη κατάλληλων υλικών (π.χ. ασβέστη ή υδρασβέστου). 

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συµπύκνωση υπό συνθήκες 
περιεχόµενης υγρασίας ανώτερης της βέλτιστης. Λόγω των ανωτέρω, κατά την 
διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών 
συµπύκνωσης. 

Κάθε στρώση θα συµπυκνώνεται τουλάχιστον στον καθοριζόµενο ελάχιστο 
βαθµό συµπύκνωσης και θα ελέγχεται συνεχώς κατά το στάδιο κατασκευής, µε 
µέριµνα του Αναδόχου και παρουσία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Όταν δεν 
επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσµατα, λόγω βροχής, αυξηµένης υγρασίας 
των υλικών, παγετού ή βλάβης µηχανηµάτων κλπ, θα διακόπτεται η εκτέλεση 
εργασιών. 
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5.3.2 Μέθοδοι ελέγχου συµπύκνωσης 

Η συµπύκνωση όλων των στρώσεων, θα συνεχίζεται µέχρι να επιτευχθεί 
πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε τα ποσοστά των εργαστηριακών τιµών (ΕΛΟΤ EN 
13286-2) ανάλογα µε το ύψος της στρώσης. Για τον λόγο αυτό κατά τη διάρκεια 
των εργασιών θα εκτελούνται έλεγχοι συµπύκνωσης και από τα αποτελέσµατά 
τους θα ορίζεται ο απαιτούµενος αριθµός διελεύσεων ανά κατηγορία υλικού. 
Εναλλακτικά συνιστάται η ευρεία χρήση οργάνων µέτρησης της πυκνότητας 
επιτόπου µε τη µέθοδο των ραδιοϊσοτόπων (ASTM D 6938 ή ισοδύναµο). Κατά 
τους ελέγχους συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται η τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης Modified Proctor (ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Η κατασκευή θα διακόπτεται όσες φορές διαπιστώνονται µη ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα, λόγω βροχής, ύγρανσης των υλικών, παγετού ή προβληµάτων 
στη λειτουργία του εξοπλισµού. 

Η συµπύκνωση θα ελέγχεται και µε τη µέθοδο στατικής δοκιµαστικής φόρτισης 
πλάκας (εκτελούµενης κατά DIN 18134 ή ισοδύναµο). Η αντοχή του εδάφους 
προσδιορίζεται από το µέτρο παραµόρφωσης (Εν), σύµφωνα µε τη σχέση: 

Εν=1,5P · R/S [σε MN/m2] (1) 

Όπου:   P= η εφαρµοζόµενη πίεση κατά τη δοκιµή [σε MN/m2] 

   R= η ακτίνα της φορτιζόµενης κυκλικής πλάκας [σε m] 

   S= η µετρηθείσα καθίζηση της πλάκας [σε m]. 

Η δοκιµή εκτελείται σε δύο κύκλους φόρτισης (φόρτιση, αποφόρτιση, 
επαναφόρτιση). Οι τιµές του µέτρου παραµόρφωσης Εν που προκύπτουν κατά 
την δεύτερη φόρτιση (επαναφόρτιση) χαρακτηρίζονται ως Εν2. Οι πλάκες 
φόρτισης είναι συνήθως Φ 30cm. Σε εδάφη υψηλής αναµενόµενης φέρουσας 
ικανότητας, ενδείκνυται η χρησιµοποίηση πλάκας διαµέτρου Φ 60cm. Οι πλάκες 
φόρτισης Φ 60cm είναι κατάλληλες και για µαλακά συνεκτικά εδάφη, για τη 
µείωση πλάγιας διαρροής εδαφικών υλικών κατά τη δοκιµή που αλλοιώνει το 
αποτέλεσµα. 

Ο λόγος της τιµής δεύτερης φόρτισης προς την τιµή της πρώτης φόρτισης Εν2: 
Εν1 (επαναφόρτιση : φόρτιση) δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 2.20. 

Σηµειώνεται ότι, η µέθοδος δυναµικής φόρτισης πλάκας δεν είναι 
αποδεκτή από την ΑΜ για το παρόν Έργο. 

5.3.3 Απαιτήσεις για τη συµπύκνωση εδαφικών υλικών της Υπόβασης 

Η στρώση εδαφικών υλικών της υπόβασης θα συµπυκνώνεται σε ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 95% της µέγιστης πυκνότητας, 
που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor 
(ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2). 

Το “µέτρο παραµόρφωσης” Eν2 κατά τη δεύτερη φόρτιση της στατικής δοκιµής 
φορτιζόµενης πλάκας (σύµφωνα µε το DIN 18134 ή ισοδύναµο) στις 
περιπτώσεις αυτές θα είναι τουλάχιστον ίσο µε 60 MN/m2, οπότε και θα δύναται 
να διαστρωθεί η στρώση της βάσης. 

5.3.4 Απαιτήσεις για τη συµπύκνωση της Βάσης 

Η στρώση της βάσης  θα συµπυκνώνεται σε ξηρά πυκνότητα τουλάχιστον ίση 
προς το 100% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2). 
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Το µέτρο παραµόρφωσης Eν2 κατά τη δεύτερη φόρτιση της στατικής δοκιµής 
φορτιζόµενης πλάκας (σύµφωνα µε το DIN 18134 ή ισοδύναµο) στις 
περιπτώσεις αυτές θα είναι τουλάχιστον ίσο µε 120 MN/m2, οπότε και θα 
δύναται να κατασκευαστεί η επιδοµή. 

5.4 Ειδικές απαιτήσεις για την κατασκευή των στρώσεων υποδοµής  της 
τροχιάς 

5.4.1 Κλιµατικοί περιορισµοί κατασκευής 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει προσωρινά τις 
εργασίες, αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες και επηρεάζουν 
δυσµενώς την κατασκευή. 

Η διάστρωση δεν θα πραγµατοποιείται µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 
µικρότερη από 2οC ή υπό βροχή, λόγω πιθανότητας παραµόρφωσης, 
ζυµώµατος και αποδιοργάνωσης. 

5.4.2 Κυκλοφορία οχηµάτων  

Επί των υπό κατασκευή στρώσεων δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήµατα µέχρι 
να ολοκληρωθεί η συµπύκνωσή τους. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, οι κινήσεις θα 
προγραµµατίζονται κατά τρόπο ώστε να µην προκαλείται αποδιοργάνωση της 
µάζας των στρώσεων και να µη δηµιουργούνται αυλακώσεις τροχών.   

 

5.5 Απαιτήσεις υψοµετρικής ακρίβειας στρώσεων  

5.5.1 Γενικά  

Η τελική επιφάνεια όλων των στρώσεων της υποδοµής, θα διαµορφώνεται 
σύµφωνα µε τις απαιτούµενες µηκοτοµικές κλίσεις και επικλίσεις, όπως αυτές 
ορίζονται στη Μελέτη Αποστράγγισης, µε υψοµετρικές ανοχές ±30mm. 

Τυχόν ανωµαλίες της επιφάνειας, πέραν των ανωτέρω ορίων, θα 
αποκαθίστανται µε αναµόχλευση, προσθήκη ή αφαίρεση υλικού και εκ νέου 
κατασκευή και συµπύκνωση. 

Στην περίπτωση που η ανώτερη επιφάνεια στη στάθµη των χωµατουργικών 
παραµένει εκτεθειµένη αρκετό χρονικό διάστηµα στις ατµοσφαιρικές συνθήκες, 
ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο, θα ελέγχεται πριν από την επανέναρξη 
κατασκευής των υπερκείµενων στρώσεων και είτε θα επανασυµπυκνώνεται είτε 
θα ανακατασκευάζεται το ανώτερο τµήµα της υφιστάµενης στρώσης σε ελάχιστο 
πάχος 0,25m (ή όσο είναι το πάχος της ανώτερης στρώσης) και ακολούθως θα 
ολοκληρώνεται η κατασκευή των υπερκείµενων στρώσεων. 

5.5.2 Υποχωρήσεις στρώσεων 

Οι διαστάσεις, κλίσεις και τα υψόµετρα των στρώσεων αναφέρονται σε 
περαιωµένη κατασκευή των έργων, αφού δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί οι 
αναµενόµενες συνιζήσεις του υλικού της στρώσης, καθώς και οι καθιζήσεις του 
εδάφους θεµελιώσεως αυτών, από το φορτίο της ανωδοµής (εν προκειµένω της 
επιδοµής και των συρµών). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές 
συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος στέψης, όση θα απαιτηθεί για την 
αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων, έτσι ώστε το τελικό πάχος και  
στάθµη των στρώσεων να είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 
προδιαγραφή.  
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5.5.3 Οµαλότητα στρώσεων  Βάσης και Υπόβασης 

Η οµαλότητα θα ελέγχεται µε τρίµετρο κανόνα κάθετα προς τον άξονα της 
τροχιάς. 

Οι µετρήσεις θα γίνουν σε επιλεγµένα και οµοιόµορφα κατανεµηµένα σηµεία της 
επιφάνειας του έργου. 

Η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση (emax) στην ανοχή οµαλότητας της στέψης 
των στρώσεων θα είναι ±20 mm. 

 

6 ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τα εξωτερικά εργαστήρια που θα χρησιµοποιηθούν για τους ελέγχους 
ποιότητας, θα πρέπει να είναι διαπιστευµένα. 

 

6.1 Έλεγχοι 

6.1.1 Σκοπός και είδος ελέγχων 

Οι έλεγχοι που γίνονται αφορούν επί τόπου ελέγχους και εργαστηριακούς 
ελέγχους. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση: 

• της καταλληλότητας των υλικών κατασκευής των στρώσεων 

• των επί µέρους κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων και ιδιοτήτων των 
κατάλληλων υλικών, αναλόγως του τµήµατος και της στάθµης στρώσης 
που θα χρησιµοποιηθούν 

• της µέγιστης φαινόµενης πυκνότητας των υλικών των στρώσεων µετά την 
συµπύκνωσή τους στην βέλτιστη περιεχόµενη υγρασία κατά τη 
συµπύκνωση. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα αξιολογούνται βάσει των απαιτήσεων της 
παρούσας προδιαγραφής. 

6.1.2 Έκταση ελέγχων 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των στρώσεων έδρασης του τροχιοδρόµου θα 
πραγµατοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι, προς επιβεβαίωση της ποιότητας και 
καταλληλότητας του υλικού διάστρωσης. Για την επιφάνεια του έργου θα 
πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον 2 σειρές εργαστηριακών ελέγχων σε βάση και 
υπόβαση. Εφόσον απαιτηθεί, ο αριθµός ελέγχων µπορεί να αλλάξει µε τη 
σύµφωνη γνώµη της ΑΜ. 

Σε ό,τι αφορά την επιφάνεια έδρασης, επί της οποίας εδράζεται η υπόβαση, είτε 
πρόκειται για επιφάνεια εκσκαφής φυσικού εδάφους είτε πρόκειται για την άνω 
επιφάνεια επιχώµατος, θα πραγµατοποιούνται έλεγχοι συµπύκνωσης, 
τουλάχιστον ένας (1) ανά 100m2 επιφάνειας. Εφόσον απαιτηθεί, ο αριθµός 
ελέγχων µπορεί να αλλάξει µε τη σύµφωνη γνώµη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Μετά τη διάστρωση και τη συµπύκνωση κάθε στρώσης, ο Ανάδοχος θα 
πραγµατοποιεί ελέγχους για να προσδιοριστεί ο βαθµός συµπύκνωσης και η επί 
τόπου υγρασία, µε τις κατάλληλες µεθόδους, όπως προδιαγράφονται στο παρόν 
άρθρο.  
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Για τις στρώσεις Βάσης και Υπόβασης ο έλεγχος συµπύκνωσης θα 
πραγµατοποιηθεί σε 6 θέσεις οµοιόµορφα κατανεµηµένες στην επιφάνεια του 
έργου, µε τη µέθοδο της άµµου (Ε106-86/2 ή ισοδύναµο) ή µε πυρηνικές 
µεθόδους µε ραδιοϊσότοπα (ASTM D 6938-10 ή ισοδύναµο). 

Στην περίπτωση προσδιορισµού της πυκνότητας επιτόπου µε τη µέθοδο των 
ραδιοϊσοτόπων, οι συσκευές πρέπει να είναι βαθµονοµηµένες για τα 
συγκεκριµένα υλικά επιτόπου, ενώ µία τουλάχιστον µέτρηση ανά 10 διαδοχικές 
µετρήσεις θα εκτελείται µε τις κλασσικές µεθόδους (µέθοδος άµµου) για τον 
έλεγχο της βαθµονόµησης. 

Οι θέσεις δειγµατοληψίας θα διανέµονται οµοιόµορφα στην επιφάνεια ελέγχου, 
κατά την κρίση της ΑΜ, ο δε έλεγχος συµπύκνωσης θα περιλαµβάνει ολόκληρο 
το πάχος της εξεταζόµενης στρώσης. 

Επιπλέον σε κάθε θέση ελέγχου βαθµού συµπύκνωσης θα πραγµατοποιηθεί 
έλεγχος παραµέτρων αντοχής εδάφους µε τον προσδιορισµό του µέτρου 
παραµόρφωσης (Εν) µε τη στατική δοκιµή φόρτισης πλάκας (εκτελούµενης κατά 
DIN 18134 ή ισοδύναµο).  

 

7 ΥΠΟΒΟΛΕΣ 

7.1 Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) 

Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών διάστρωσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να έχει υποβάλει, προς έγκριση στην ΑΜ, τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) 
των υλικών των στρώσεων έδρασης του τροχιοδρόµου. Καµία εργασία 
διάστρωσης δεν µπορεί να ξεκινήσει πριν την έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. των ΦΥΥ υλικών. 

Στα ΦΥΥ θα περιλαµβάνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι που θα εκτελούνται 
για την κατάταξη των υλικών στις κατηγορίες του Πίνακα 1 του παρόντος 
άρθρου, για όλα τα υλικά που προτείνονται να ενσωµατωθούν στο έργο. Θα 
αναφέρεται, επίσης, σαφώς η προέλευσή τους, είτε δηλαδή πρόκειται για 
προϊόντα εκσκαφής του έργου, είτε πρόκειται για προσκοµιζόµενα υλικά. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί θραυστό υλικό λατοµείου, στο αντίστοιχο 
ΦΥΥ θα πρέπει να περιλαµβάνεται η δήλωση επίδοσής του (CE). 

7.2 Μεθοδολογία Κατασκευής 

Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών διάστρωσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να έχει υποβάλει προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. την Μεθοδολογία 
Κατασκευής. Καµία εργασία δεν µπορεί να ξεκινήσει πριν την έγκριση από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. της υποβολής αυτής. 

Η Μεθοδολογία Κατασκευής θα περιλαµβάνει ενδεικτικά όλα τα στοιχεία για τις 
µεθόδους και τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθούν, τα εγκεκριµένα υλικά 
διάστρωσης, τους ελέγχους που θα πραγµατοποιηθούν και γενικότερα το 
πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου. 

Στη Μεθοδολογία θα πρέπει να επισηµαίνονται ενδεχόµενες περιπτώσεις 
διάστρωσης στο έργο, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχή, καθώς επίσης και 
να προβλέπονται περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί η 
περιγραφόµενη Μεθοδολογία και να προτείνονται τρόποι αντιµετώπισης.  
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Επίσης, θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς η προέλευση των υλικών διάστρωσης 
που θα εγκριθούν είτε πρόκειται για προϊόντα εκσκαφής του Έργου είτε 
πρόκειται για προσκοµιζόµενα υλικά. 
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02230 ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

 
1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Εφαρµόζονται οι ισχύουσες ΕΤΕΠ για τα έργα οδοποιίας που παρουσιάζονται 
στον κάτωθι πίνακα. 

 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01  Στρώση έδρασης οδοστρώµατος και 
επιχωµάτων από σταθεροποιηµένα 
εδαφικά υλικά µε υδράσβεστο  

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02  Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από 

σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε 
τσιµέντο και τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά  

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01  Στρώσεις οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο 

αµµοχάλικο (ΚΘΑ)  

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-07-00  Οδόστρωµα από κυλινδρούµενο 

σκυρόδεµα  

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00  Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα 

αδρανών και φυτικής γης  

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη  

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04  Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική 

σκυροµαστίχη  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00  Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού 
οδοστρώµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00  Στρώσεις οδοστρώµατος από τσιµεντόδετο 
ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων 
ασφαλτικών και υποκείµενων στρώσεων 
οδοστρωσίας  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01  Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 
σταθεροποιηµένων στρώσεων 
οδοστρώµατος  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00  Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας 
σήµανσης  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώµατος  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 Αφαίρεση πινακίδων και ιστών 
κατακόρυφης σήµανσης, ή/και 
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επανατοποθέτηση αυτών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00  ∆είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης 
ζώνης  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 Μόνιµη περίφραξη οδών  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-01-00  Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε 
σκυρόδεµα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00  Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 
πεζοδροµίων και πλατειών  

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00  Ηχοπετάσµατα οδών 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00  Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από 

ασύνδετα εδαφικά υλικά  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00  Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά  

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσειςκλειστού τύπου 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01  Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 
σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00  Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώµατος 
µε βαθιά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου (CIR)  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00  ∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 
σήµανσης  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδοµή οδοφωτισµού  
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00  Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 

 
Επιπλέον για θέµατα οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης οδών και 
στηθαίων ασφαλείας ισχύουν οι αντίστοιχες ΟΜΟΕ. 
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02900 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

1. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1.1 Φυτεύσεις δένδρων θάµνων και πολυετών φυτών. 

Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Εφαρµόζονται οι ισχύουσες ΕΤΕΠ: 

• 10-05-01-00: «Φυτεύσεις ∆ένδρων- θάµνων» 

• 10-05-07-00: «Φύτευση πολυετών, Μονοετών και βολβωδών φυτών» 

 
Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις.  
 
Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους κεφάλαιο των αντίστοιχων ως 
άνω ΕΤΕΠ. 

 
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:  
Κηπευτικό χώµα. 
 
Θα προστεθεί κηπευτικό χώµα. Η επιφάνεια στην οποία θα προστεθεί, θα 
πρέπει να καθαρισθεί και να αφαιρεθεί το επιφανειακό χώµα σε βάθος 5 cm και 
να αποµακρυνθούν άχρηστα υλικά ( πέτρες, σκουπίδια, φυτικά υπολείµµατα, 
κλπ). Θα γίνει αναµόχλευση της επιφάνειας , µε κατάλληλα µέσα, και 
διαµόρφωση του τελικού ανάγλυφου. Σε αυτή την κλίνη θα προστεθεί ένα 
ανώτερο στρώµα κηπευτικού χώµατος βάθους 35 cm, εκτός των σηµείων που 
θα γίνουν φυτεύσεις θάµνων ή δέντρων µε ύψος µπάλας µεγαλύτερης των 35 
cm, στα οποία θα προστίθεται κηπευτικό χώµα πάχους 5 cm µεγαλύτερο από το 
ύψος της µπάλας. Θα πρέπει, το κηπευτικό χώµα, να είναι γόνιµο, επιφανειακής 
απόληψης, έως 50 εκ. βάθος, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης. Θα είναι 
βιολογικά ενεργό µε οργανική ουσία µεγαλύτερη του 2% και Ph κοντά στο 
ουδέτερο σηµείο (6-7), άµµου τουλάχιστον 55%, ελεύθερο CaCO3 µικρότερου 
του 15%. Θα είναι κοσκινισµένο, απαλλαγµένο από βώλους, αγριόχορτα, 
υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά 
βλαβερά για την ανάπτυξη των φυτών. 
 

1.2  Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού. 
 
Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.  
Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 

• 10-09-01-00: « Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού». 

 
Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις.  
Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους κεφάλαιο της αντίστοιχης ως άνω 
ΕΤΕΠ. 
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Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:  
Είδη προς φύτευση. 
 
Προς φύτευση, θα επιλεγούν τα παρακάτω είδη και µεγέθη δέντρων, θάµνων και 
πολυετών φυτών από τα αναφερόµενα στην παραπάνω ΕΤΕΠ . 

 
 

1.2.1 ∆ένδρα. 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤ. 
Acacia floribunda Ακακία πολυανθής ∆4 

Acacia saligna (cyanophylla)  Ακακία κυανόφυλη ∆3 

Acer negundo Σφένδαµος ∆5 

Albitzia julibrissin 
Ακακία 
Κωνσταντινουπόλεως ∆9 

Ceratonia siliqua Χαρουπιά ∆4 

Cercis siliquastrum Κουτσουπιά ∆6 

Citrus aurantium Νεραντζιά ∆3 

Cypressus sempervirens Κυπαρίσσι ∆5 

Cupressocyparis leylandii Κυπαρίσσι leylandii ∆4 

Ficus australis Φίκος ∆5 

Magnolia grandiflora Μαγνόλια µεγανθής ∆9 

Melia azedarach Ψευδοµελιά ∆5 

Morus alba Μουριά ∆5 

Paulownia tomentosa Παυλόβνια ∆5 

Pinus pinea Κουκουναριά ∆5 

Platanus orientalis Πλάτανος ∆7 

Prunus pisardii Προύνος ∆3 

Punica granatum Ροδιά  ∆2 

Quercus ilex Αριά ∆5 

Schinus molle Ψευδοπιπεριά ∆4 

Ulmus campestris Φτελιά  ∆5 

Washingtonia Ουασιγκτόνια ∆9 

 
 

1.2.2 Θάµνοι και αναρριχώµενοι θάµνοι. 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤ. 

Abelia x grandiflora Αβέλια Θ5 

Arbutus unedo Κουµαριά Θ4 

Berberis thunbergii Βερβερίδα Θ3 

Bougainvillea glabra Μπουκαµβίλια Α4 

Buxus sempervirens Πυξός Θ3 

Callistemon spp. Καλλιστήµονας Θ6 

Cassia floribunda Κάσσια Θ4 

Ceanothus sp. Κεάνωθος  Θ4 

Choisia ternata Χοισύα Θ2 

Cotinus coggurgia Χρυσόξυλο Θ3 
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Cotoneaster dammeri Κυδωνίαστρο έρπων Θ2 

Cotoneaster Franchetii Κυδωνίαστρο Θ5 

Cydonia japonica Τσιντόνια Θ3 

Cytisus x praecox Κύτισος Θ4 

Deutzia scadra ∆εύτζια Θ3 

Escallonia rubra Εσκαλόνια Θ5 

Forsythia x intermedia Φορσύθια Θ3 

Hibiscus sinensis Ιβίσκος Σινικός Θ5 

Hibiscus syriacus Ιβίσκος Συριακός Θ3 

Ilex aquifolium Ίλεξ Θ5 

Jusminum grandiflorum Γιασεµί Χιώτικο Α4 

Jusminum mesnyi Γιασεµί κίτρινο Α4 

Jusminum nundiflorum Γιασεµί γυµναθές Α4 

Lagerstroemia indica Λαγκεστρέµια Θ3 

Lantana camara Λαντάνα Θ2 

Lantana camara nana Λαντάνα νάνα Θ2 

Lantana montevidensis Λαντάνα έρπουσα Θ2 

Laurus nobilis ∆άφνη Απόλλωνα Θ5 

Myrtus communis Μυρτιά Θ4 

Nandina domestica Ναντίνα Θ3 

Nerium oleander Πικροδάφνη Θ3 

Philadelphus coronarius Φιλάδελφος Θ1 

Photinia x fraseri Φωτίνια Θ4 

Pistacia lentiscus Σχίνος Θ3 

Pittosporum heterophyllum Αγγελική µικρόφυλη Θ5 

Pittosporum tobira Wheelers Dwarf Αγγελική νάνα Θ4 

Plumbago capensis Πλουµπάγκο Α2 

Polygonum baldschuanicum Πολυγόνι Α2 

Prunus laurocerasus ∆αφνοκέρασος Θ6 

Quercus coccifera Πουρνάρι Θ3 

Rhamnus alaternus Ράµνος Θ3 

Rhynchospermum jasminoides Ρυγχόσπερµο Θ2 

Rosa sp. Τριανταφυλλιά Θ3 

Rosmarinus officinalis ∆ενδρολίβανο Θ5 

Rossa sp. Τριανταφυλλιά αναρ. A5 

Spartum junceum Σπάρτο Θ2 

Spiraea sp. Σπειραία Θ2 

Syrigna voulgaris Πασχαλιά Θ3 

Teycrium fruticans Τεύκριο Θ2 

Viburnun tinus Βιβούρνο Θ4 

Vitex agnus-castus Λυγαριά  Θ3 

Weigela sp. Βειγκέλια Θ4 
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1.2.3 Ποώδη πολυετή, αρωµατικά και φυτά εδαφοκάλυψης. 

 
 
 

  
 

Επιπλέον των ως άνω αναφερόµενων φυτικών ειδών, µπορεί να επιλεγούν και τα 
παρακάτω είδη: 

 
∆έντρα:  
-  Jacaranda mimosaefolia (Γιακαράντα), µε µπάλα χώµατος 90 λίτρα, 

ύψος 4-4,5 µέτρα και περίµετρο κορµού 20-25 εκατοστά. 
-  Koirleuteria paniculata ( Κοϊρλεουτέρια), µε µπάλα χώµατος 90 λίτρα, 

ύψος 4-4,5 µέτρα, περίµετρο κορµού 18-20 εκατοστά. 
-  Olea europea ( Ελιά), µε µπάλα χώµατος 90 λίτρα, ύψος 2,5 -2,75 µέτρα 

και περίµετρο κορµού 20-25 εκατοστά. 
-  Sophora japonica ( Σοφόρα), µε µπάλα χώµατος 90 λίτρα, ύψος 4-4,5 

µέτρα και περίµετρο κορµού 18-20 εκατοστά. 
-  Robinia pseudoacacia ( Ψευδακακία ), µε µεγέθη όπως η Sophora 

japonica. 
-  Sterculia acerifolia (Στερκούλα), µε µπάλα χώµατος 50 λίτρα, ύψος 3-3,5 

µέτρα και περίµετρο κορµού 14-16 εκατοστά. 
 
Πολυετή και φυτά εδαφοκάλυψης: 
- Achillea sp. (Αχιλλέα) 

- Agapanthus africanus (Αγάπανθος) 

- Armeria spp. (Αρµέρια ) 

- Asfodelus fistulosus (Ασφόδελος) 

- Asfodelus microcarpus ( Ασφόδελος) 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Acanthus molis Άκανθος Π2 

Agapanthys umpelatus Αγάπανθος Π2 

Ajuca reptans Αγιούκα Π2 

Artemisia arborescens  Αρτεµισία Π2 

Cerastium Σεράστιο Π2 

Cistus spp. Κιστός Θ2 

Iris pumila Ίριδα Π2 

Lavandula angustifolia Λεβάντα   

Phlomis fruticosa Φλόµος Θ2 

Rosmarinus officinalis prostratus ∆ενδρολίβανο Θ2 

Salvia officinalis Σάλβια Π2 

Salvia jasminoides Σάλβια Π2 

Santolina chamaecyparissus Λεβαντίνη Π2 

Senecio cineraria Σενέκιο Π2 

Verbena Βερµπένα Π2 

Veronica speciosa Βερονίκη Θ2 

Juniperus horizontalis Άρκευθος οριζοντ. Θ2 

Coronilla emeroides Κορονίλα Θ2 

Cotoneaster horizontalis Κυδωνίαστρο οριζ. Θ2 

Hypericum sp. Υπερικό Θ2 
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- Bupleurum fruticosum ( Βούπλευρο),  

- Coridothymus capitatus ( Θυµάρι) 

- Ceanothus griseus ( Κεάνωθος έρπων) 

- Ebenus cretica ( Έβενος),  

- Helichrysum italicum ( Ελίχρυσος) 

- Pachysandra terminalis ( Παχυσάνδρα) 

- Pennisetum alopecuroides ( Πενισέτο) 

- Sedum “Herbstrfude” ( Σέδο), 

- Thymbra spicata ( Θυµάρι) 

- Veronica spicata ( Βερονίκη), 

σε µεγέθη ίδια ή προσεγγίζοντα τις κατηγορίες Θ2 και Π2 όπως περιγράφονται 
στην παραπάνω ΕΤΕΠ. 
Το σύνολο των φυτών, που πρόκειται να φυτευθούν, θα παρουσιάζεται 
αναλυτικά (θέσεις, πυκνότητα, αποστάσεις) στην µελέτη φύτευσης. 

 
1.3 Χρήση Λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 

 
Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 

• ΤΠ 1501-10-06-03-00 «Χρήση λιπασµάτων» 

 
1.4 Υποστύλωση δέντρων. 

 
Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 

• ΤΠ 1501-10-05-09-00 «Υποστύλωση δένδρων» 

 
Β. Συµπληρωµατικές απαιτήσεις  
Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους κεφάλαιο της αντίστοιχης ως άνω 
ΕΤΕΠ. 
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:  

Μέθοδοι υποστύλωσης. 
Ειδικότερα εφαρµόζεται η περιγραφόµενη στην παράγραφο 6.2 «Στήριξη µε 
αντηρίδες», της παραπάνω προδιαγραφής, εφόσον ο χώρος επαρκεί και 
δικαιολογείται από το µέγεθος του δένδρου.  
∆ιαφορετικά εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις παραγράφους 6.1.2.1 
«Κατακόρυφη στήριξη µε δύο πασσάλους» ή στην 6.1.1 « Στήριξη µε ένα 
πάσσαλο», κατά σειρά επιλογής.  

 
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  

 
Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 

• ΤΠ 1501-10-05-02-02 «Εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα», πλην των 
περιπτώσεων διαµόρφωσης µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων. 
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3. ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

3.1 Άρδευση φυτών. 

 
Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 
• ΤΠ 1501-10-06-02-01« Άρδευση φυτών». 

 
Β. Συµπληρωµατικές απαιτήσεις.  
Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους κεφάλαιο της αντίστοιχης ως άνω 
ΕΤΕΠ. 
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:  
 
Σύστηµα στάγδην άρδευσης. 
Για την άρδευση δέντρων, θάµνων και λοιπών φυτών (εκτός χλοοτάπητα) 
εφαρµόζεται το τεχνικό σύστηµα στάγδην άρδευσης µε χρήση κατάλληλου 
προγραµµατιστή, όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 5.3 της 
παραπάνω ΕΤΕΠ. 

 
3.2  Άρδευση χλοοτάπητα- Φυτών εδαφοκάλυψης 

 
Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 «Άρδευση χλοοτάπητα- Φυτών 

εδαφοκάλυψης-Χλοοτάπητα πρανών». 
 

Β. Συµπληρωµατικές απαιτήσεις 
 
Σύστηµα άρδευσης. 
Για την άρδευση του χλοοτάπητα εφαρµόζεται το σύστηµα µε εκτοξευτήρες που 
περιγράφεται στην παράγραφο 5.4 της παραπάνω ΕΤΕΠ. Η άρδευση στις 
περιοχές των φυτών εδαφοκάλυψης και των βολβωδών φυτών γίνεται µε 
ενσωµατωµένο σταλάκτη και χρήση προγραµµατιστή άρδευσης, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 5.3 της παραπάνω ΕΤΕΠ. 

 
3.3 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων. 

 
Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 «Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων». 

 
Β. Συµπληρωµατικές απαιτήσεις. 
 
Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
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οποίες παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους κεφάλαιο της αντίστοιχης ως άνω 
ΕΤΕΠ. 
 
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:  
Προγραµµατιστής 
Ειδικότερα θα χρησιµοποιείται κατάλληλος προγραµµατιστής ρεύµατος, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 5.10.3 της παραπάνω προδιαγραφής. Επίσης τα 
φρεάτια θα είναι από σκυρόδεµα, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6.11.2 
της παραπάνω προδιαγραφής. 

 
4. ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ. 

 
Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00: «Μεταφυτεύσεις εγκατεστηµένων δένδρων-

θάµνων». 
 
5. ΚΟΠΗ- ΕΚΡΙΖΩΣΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ. 

 
Α. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 
• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00: «Κοπή εκρίζωση δέντρων και θάµνων». 
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03110 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 
1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Περιγραφή 
 

 Η εργασία που περιγράφεται στο Άρθρο αυτό περιλαµβάνει την παροχή του 
εργατικού δυναµικού, την προµήθεια όλων των εγκαταστάσεων, των υλικών και 
του εξοπλισµού για την εκτέλεση όλων των εργασιών των σχετικών µε την 
µελέτη και κατασκευή ξυλοτύπων (τύποι, κοινώς «καλούπια»), καθώς και των 
ικριωµάτων που χρησιµοποιούνται για την χύτευση νωπού σκυροδέµατος στη 
µορφή και διαστάσεις που προβλέπει η µελέτη των µόνιµων και των 
προσωρινών κατασκευών του Έργου. Ο όρος ξυλότυποι περιλαµβάνει ξύλινους 
τύπους, µεταλλότυπους ή και τύπους από άλλο υλικό. Στα συστήµατα 
ξυλοτύπων-ικριωµάτων περιλαµβάνονται και όλα τα απαιτούµενα βοηθητικά 
υλικά (πχ σύνδεσµοι, κοχλίες, ασφαλή δάπεδα εργασίας, προφυλακτήρες έναντι 
πτώσης, ασφαλείς προσβάσεις κλπ). 
Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα εξυπηρετούν τους 

ακόλουθους σκοπούς: 

α. Να δώσουν στο σκυρόδεµα την µορφή του. 

β. Να δώσουν την απαιτούµενη µορφή και εµφάνιση των επιφανειών. 

γ. Να στηρίξουν το φορέα, µέχρις ότου είναι σε θέση να φέρει τα φορτία 
που χρειάζεται να παραλάβει µετά την αφαίρεση των ικριωµάτων. 

δ. Να ενισχύσουν τµήµατα κατασκευών ώστε να αντιµετωπίσουν 
προσωρινά πρόσθετα φορτία που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια 
των εργασιών κατασκευής. 

 
 
1.2 Σχετικά Πρότυπα  

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέµατος 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώµατα  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13670: Κατασκευή έργων από σκυρόδεµα 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13377: Ξύλινοι προκατασκευασµένοι δοκοί καλουπιών - 
Απαιτήσεις, ταξινόµηση και αξιολόγηση  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13986: Πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12810: Σκαλωσιές όψεων από προκατασκευασµένα στοιχεία 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12811: Εξοπλισµός εργοταξίων, προσωρινών εργασιών 
� ΕΛΟΤ ΕΝ 12812: Κινητά ικριώµατα - Απαιτήσεις απόδοσης και γενικός 

σχεδιασµός  
� ΕΝ 12813: Εξοπλισµός εργοταξίων - Φέροντες πύργοι από 

προκατασκευασµένα στοιχεία - Ειδικές µέθοδοι δοµικού σχεδιασµού 
� ΕΛΟΤ ΕΝ 74: Σύνδεσµοι, πείροι συναρµογής και πέλµατα για χρήση σε 

σκαλωσιές και κινητά ικριώµατα εργασίας 
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� ΕΛΟΤ ΕΝ 1065: Τηλεσκοπικά ρυθµιζόµενα ικριώµατα από χάλυβα - 
Προδιαγραφές προϊόντος, σχεδιασµός και αξιολόγηση µε υπολογισµό και 
δοκιµές 

� DIN 18218: Πίεση Νωπού Σκυροδέµατος επί Κατακόρυφων Ξυλοτύπων. 
� ΚΤΣ-2016: Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - ΦΕΚ 1561/Β/02-06-

2016 
 

1.3 Υποβολές 
 
 Ο Ανάδοχος θα στείλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση για κάθε 

σύστηµα ξυλοτύπων–ικριωµάτων υποβολή που θα περιέχει αναλυτική 
περιγραφή, σχέδια του συστήµατος, υλικά, εξοπλισµό φάσεις συναρµολόγησης / 
ανέγερσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του από τον κατασκευαστή µε αναφορά 
στα επιτρεπόµενα όρια εφαρµογής , τις εγκρίσεις του από διαπιστευµένο φορέα 
πιστοποίησης, καθώς και τους ελέγχους που θα πραγµατοποιηθούν σε κάθε 
φάση Οι χρόνοι υποβολής και έγκρισης καθορίζονται στη Γενική Προδιαγραφή 
GS0200 “Απαιτήσεις Μελετών”. 

 
2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
2.1 Υλικά 
 
2.1.1 Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι είναι συνήθως µεταλλικά ή από ξύλο (ή 

παράγωγα του) ή συνδυασµός τους. Εάν σε συγκεκριµένη περίπτωση ο 
Ανάδοχος προτίθεται να χρησιµοποιήσει άλλο υλικό, αυτό θα προταθεί στην 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση. 

 

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα θα είναι χηµικώς συµβατά µε 
αυτό, ώστε να µην αλλοιώνουν την εµφάνιση του ή να επηρεάζουν την αντοχή 
του. Οι ξύλινες επιφάνειες των καλουπιών δεν πρέπει να απορροφούν το νερό 
αναµίξεως του σκυροδέµατος και γι΄ αυτό πρέπει να καταβρέχονται καλά ή να 
επαλείφονται µε εγκεκριµένο υλικό πριν από τη σκυροδέτηση. 

 
Όλα τα στοιχεία, εξαρτήµατα και υλικά κατασκευής των ικριωµάτων θα πληρούν 
τις απαιτήσεις των σχετικών Προτύπων και εθνικών κανονιστικών διατάξεων. 
Απαγορεύεται η χρήση υλικών και εξαρτηµάτων των οποίων οι ιδιότητες δεν 
είναι γνωστές και πιστοποιηµένες. Τα υλικά κατασκευής των επιµέρους 
στοιχείων θα είναι εύκολα ταυτοποιήσιµα. 

 
2.1.2 Στις διάφορες κατασκευές του Έργου θα χρησιµοποιηθούν ικριώµατα και 

ξυλότυποι οι οποίοι είναι τυποποιηµένοι και αποτελούν βιοµηχανικά προϊόντα 
(πχ προκατασκευασµένοι ξυλότυποι τυποποιηµένων διατοµών, σιδηρότυποι 
τοιχίων, τυποποιηµένοι πύργοι). Θα χρησιµοποιηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
τυποποιηµένα προιόντα/υλικά που διαθέτει ο κατασκευαστής. Απαγορεύεται η 
χρήση (µερική η ολική) εργοταξιακών υλικών (π.χ ξυλινες σκάλες πρόσβασης, 
ξύλινα µαδέρια δαπέδου, ξυλινες τάβλες για προφυλακτήρες κλπ) µη 
εγκεκριµένων απο τον κατασκευαστή. Θα εφαρµόζονται πάντοτε, εκτός από τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, οι οδηγίες του κατασκευαστή ή του 
προµηθευτή τους.  
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Σε περιπτώσεις µικρών ή δευτερευουσών κατασκευών του Έργου, οι οποίες δεν 
µπορούν να καλυφθούν από τα όρια των παραπάνω τυποποιηµένων διατάξεων 
καλουπιών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κοινά καλούπια. Αυτά αποτελούνται 
από ξύλινα στοιχεία (τάβλες, καδρόνια, µαδέρια, πλάκες τεχνητής ξυλείας κλπ), 
τα οποία κόπτονται και συναρµολογούνται επί τόπου και στηρίζονται στο 
δάπεδο εργασίας µε ξύλινα ή µεταλλικά στοιχεία (στύλοι, πύργοι, πλαίσια, κλπ). 

 
Τα στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον 
Ανάδοχο αναφέρονται παραπάνω στη παρ. 1.3. 

 
 
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
3.1 Μελέτη ικριωµάτων και ξυλοτύπων 
 
3.1.1 Για όλες τις κατασκευές του Έργου απαιτείται η σύνταξη µελέτης καλουπιών και 

ικριωµάτων, η οποία θα εκπονείται από Πολιτικό Μηχανικό και θα υποβάλλεται 
από τον Ανάδοχο προς έγκριση.  

 
Μόνο στην περίπτωση συνήθων απλών κατασκευών (πχ τοίχοι αντιστήριξης για 
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου ύψους της τάξεως ενός µέτρου, σκαλοπάτια 
επί εδάφους), δεν απαιτείται η υποβολή µελέτης και η διαµόρφωση των 
καλουπιών µπορεί να γίνεται µε εφαρµογή εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως 
µε ευθύνη του Αναδόχου. 

 
3.1.2 Η µελέτη θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής. 
 

α) Τεχνική Έκθεση που θα περιέχει: 
 

- αναλυτική περιγραφή του φορέα του ικριώµατος και πληροφορίες για την 
συναρµολόγηση, την έδραση, τη χρήση, τον τρόπο σκυροδέτησης (εάν 
απαιτείται), την αποσυναρµολόγηση, καθώς και πληροφορίες για τις 
προσβάσεις, τα µέτρα ασφαλείας κλπ. 

 
- Περιγραφή του στατικού µοντέλου. 
 
- Αναφορά των κανονισµών που εφαρµόζονται και των προδιαγραφών των 
υλικών κατασκευής. 

 
- Αναλυτικός προσδιορισµός των αναµενόµενων φορτίων κατά την λειτουργία 
του ικριώµατος για τις διάφορες φάσεις της κατασκευής και τεκµηρίωση των 
φορτίων βάσει των οποίων διαστασιολογούνται τα µέλη του ικριώµατος 

 
- Αναλυτικοί στατικοί υπολογισµοί και πλήρης διαστασιολόγηση των µελών του 
ικριώµατος µε βάση τα φορτία σχεδιασµού. 
 
β) Σχέδια που θα περιέχουν : 
 
- Πλήρη σχέδια των ικριωµάτων/καλουπιών, σχέδια λεπτοµερειών και 
κατασκευαστικά στοιχεία  
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- Οδηγίες ανέγερσης και συναρµολόγησης, αφαίρεσης και αποσυναρµολόγησης, 
καθώς και χρήσης των τυχόν ειδικών τεµαχίων και υλικών. Στις οδηγίες αυτές θα 
περιλαµβάνονται οδηγίες ασφαλούς ανέγερσης/αποξήλωσης 
 
- Ειδικές απαιτήσεις για τα µεταχειρισµένα υλικά και εξαρτήµατα (αποδεκτός 
αριθµός χρήσεων) 

 
3.1.3 Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα µελετηθούν και κατασκευασθούν έτσι ώστε να 

αντέχουν ασφαλώς στα φορτία που ενδέχεται να αναπτυχθούν κατά την 
κατασκευή.  

 
Πιο συγκεκριµένα, τα ικριώµατα και ξυλότυποι θα υπολογίζονται έτσι ώστε να 
µπορούν να φέρουν µε ασφάλεια : 
α) τα κατακόρυφα φορτία του σκυροδέµατος, των εργαζοµένων, του 

εξοπλισµού και πιθανής συσσώρευσης υλικών, 
β)  τις πλευρικές πιέσεις από το νωπό σκυρόδεµα,  
γ) τις κρούσεις και την δυναµική απόθεση του σκυροδέµατος και των λοιπών 

υλικών και εργαλείων,  
δ) τις δονήσεις από την συµπύκνωση του σκυροδέµατος,  
ε) το φορτίο της ύπερθεν πλάκας (ενδεχοµένως), 
στ) Ατυχηµατικές δράσεις (π.χ. σεισµός ή άνεµος) που µπορεί να επιβληθούν 

κατά την περίοδο που το σκυρόδεµα δεν έχει αποκτήσει επαρκή αντοχή 
(παραλαµβάνονται από το ικρίωµα). 

 
Οι επιφάνειες των τύπων πρέπει να έχουν την απαιτούµενη δυσκαµψία και να 
στηρίζονται κατά τρόπον ώστε οι παραµορφώσεις από τα ως άνω φορτία να 
ευρίσκονται εντός των επιτρεποµένων ανοχών της κατασκευής (η απαίτηση 
αυτή αναφέρεται, στο σύστηµα καλουπιού – ικριώµατος). 

 
3.1.4 Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα συµµορφώνονται µε τον τρόπο και το ρυθµό 

προόδου σκυροδέτησης (π.χ. όσον αφορά τοιχώµατα υψηλότερα από 3,00 µ. ο 
ρυθµός έγχυσης πρέπει να προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλοτύπου και 
αντίστροφα), τον τρόπο δόνησης και την συντήρηση καθώς και τη θερµική 
επεξεργασία του σκυροδέµατος, αν προβλέπεται. 

 
3.1.5 Τα στοιχεία στήριξης των ξυλότυπων, που διαπερνούν το σκυρόδεµα, δεν 

πρέπει να το επηρεάζουν κατ’ ουδέν τρόπο. Τα όποια στηρίγµατα των οπλισµών 
που ενσωµατώνονται, δεν θα επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την 
εµφάνιση (π.χ. ίχνη σκουριάς ή διείσδυση νερού). 

 
3.2 Κατασκευή ικριωµάτων και ξυλοτύπων 
 
3.2.1 Όλες οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται 

από ειδικευµένο προσωπικό που θα λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας έναντι 
πτώσης και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές  

.  
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στη διαµόρφωση των ενώσεων, ώστε να 
εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ευστάθεια, η σωστή 
µεταβίβαση των φορτίων και η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική 
αστάθεια. 
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3.2.2 Οι αρµοί µεταξύ των στοιχείων του σανιδώµατος ή µεταξύ του ξυλοτύπου και του 
ήδη σκληρυµένου σκυροδέµατος, όπου απαιτείται, θα είναι επαρκώς 
στεγανοποιηµένοι, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή των λεπτόκοκκων υλικών 
του σκυροδέµατος.. 

3.2.3 Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων που βρίσκονται σε επαφή µε το 
σκυρόδεµα δεν θα περιέχουν ξένες κολλητικές ύλες, προεξέχοντες ήλους και 
παρόµοια στοιχεία, σχισµές και άλλα ελαττώµατα. Ο ξυλότυπος θα είναι 
καθαρός και δεν θα περιέχει λιµνάζοντα ύδατα, ρύπους, ροκανίδια, µικρά 
ξυλαράκια και άλλα ξένα υλικά. 

3.2.4 Πριν από τη σκυροδέτηση οι ξυλότυποι θα επιθεωρούνται και θα καθαρίζονται 
επιµελώς, ενώ οι επιφάνειες επαφής τους µε το σκυρόδεµα θα αλείφονται µε 
κατάλληλο υλικό αποκολλήσεως των ξυλοτύπων, το οποίο θα είναι άχρωµο, δεν 
θα αφήνει κηλίδες και δεν θα βλάπτει τη τελική εµφάνιση του σκυροδέµατος. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το υλικό αποκόλλησης 
δεν εφαρµόζεται µετά την τοποθέτηση του οπλισµού επί του ξυλοτύπου, ώστε 
να µην έρχεται σε επαφή µε αυτόν..  

3.2.5 Στα σηµεία που ενσωµατώνονται σύνδεσµοι εντός του σκυροδέµατος, προς 
υποστήριξη του ξυλότυπου, το σύνολο ή µέρος αυτών των στηριγµάτων θα 
δύναται να αφαιρεθεί, έτσι ώστε κανένα τµήµα που παραµένει εγκιβωτισµένο 
στο σκυρόδεµα να µην βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 50mm από την 
επιφάνεια. Οπές που έµειναν µετά την αποµάκρυνση τέτοιων στηριγµάτων θα 
πληρωθούν επιµελώς µε κατάλληλο µη συρρικνούµενο επισκευαστικό κονίαµα. 

Απαγορεύεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα ή άλλα υλικά που θραύονται 
κατά την αφαίρεση τους και παραµένουν στη µάζα του σκυροδέµατος.  

Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική. 

3.2.6 Ενθέµατα και ενσωµατούµενα υλικά:  

Αυτά µπορεί να είναι :  

α) προσωρινά για τη συγκράτηση των τύπων στη θέση τους (σύνδεσµοι, 
ράβδοι κλπ) που µετά τη πήξη του σκυροδέµατος θα παραµείνουν ή θα 
αφαιρεθούν,  

β) ενσωµατούµενα εξαρτήµατα όπως πλάκες αγκύρωσης, αγκύρια, 
αποστατήρες, ελαφρά αδρανή υλικά για διαµόρφωση πλακών µε διάκενα 
(zoellner ή σάντουιτς), καθώς και  

γ) σωληνώσεις υδραυλικών, ηλεκτρικών ή άλλων εσωτερικών 
εγκαταστάσεων.  

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µην αλλοιώνουν τη φέρουσα ικανότητα του 
σκυροδέµατος, να στερεώνονται επαρκώς, ώστε να διατηρούν τη θέση τους 
κατά τη σκυροδέτηση, να τοποθετούνται έτσι ώστε να µην εισάγουν τυχόν 
απρόβλεπτες δράσεις στη κατασκευή, να είναι από υλικά µη επιβλαβή στο 
σκυρόδεµα και τον οπλισµό, να µην εµποδίζουν τη διάστρωση και συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος και να έχουν επαρκή αντοχή, ώστε να µην αλλοιώνεται το 
σχήµα τους κατά τη σκυροδέτηση. 

3.2.7 Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζόµενη 
καµπυλότητα, ώστε µετά την αφαίρεση των ξυλότυπων να αποδίδονται τελείως 
επίπεδες ή µε τις προδιαγραφόµενες καµπύλες επιφάνειες.  

3.2.8 Ειδικές µεθοδολογίες σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα µπορεί να 
απαιτήσουν ιδιαίτερες επιδόσεις από τον ξυλότυπο. Στην περίπτωση αυτή, ο 
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Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τις εν λόγω 
ειδικές απαιτήσεις. 

3.2.9 Στην περίπτωση ενσωµάτωσης στο σκυρόδεµα σωληνώσεων, αγωγών ή άλλων 
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, αυτά θα προβλεφθούν και εξασφαλισθούν µε 
κατάλληλη µόρφωση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, ώστε να παραµένουν 
απαραµόρφωτα κατά τη διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 

3.2.10 Έλεγχος των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, που θα αφορά όλα τα ανωτέρω, θα 
γίνεται πριν και κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. 

3.2.11 Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίσης η προβλεπόµενη από τη Νοµοθεσία 
βεβαίωση εφαρµογής της µελέτης ξυλοτύπων-ικριωµάτων υπογεγραµµένη από 
Πολιτικό Μηχανικό του Αναδόχου καθώς και η αντίστοιχη εγγραφή στο 
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του Εργοταξίου. 

3.2.12 Απαιτείται διαρκής έλεγχος των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων σε ολες τις 
φάσεις (συναρµολόγηση, χρήση µε φορτίο, αποσυναρµολόγηση) για την 
προστασία των εργαζοµένων έναντι πτώσης. 

 
3.3 Αφαίρεση ικριωµάτων και ξυλοτύπων 
 
3.3.1 Ο καθορισµός του χρόνου αφαίρεσης των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, όπως και 

διακοπής των µέτρων προστασίας όσον αφορά τη συντήρηση του 
σκυροδέµατος εξαρτάται από το είδος κατασκευής, τις καιρικές και άλλες 
συνθήκες που επηρεάζουν την σκλήρυνση, τα χρησιµοποιούµενα υλικά κλπ 

3.3.2 Η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που 
προβλέπονται στη µελέτη, χωρίς κρούσεις και µε καθαρά στατικές δυνάµεις, 
όταν η σκλήρυνση του σκυροδέµατος είναι επαρκής, ώστε το υπόψη δοµικό 
στοιχείο να µπορεί να αναλάβει µε ασφάλεια όλα τα φορτία που επιβάλλονται σ’ 
αυτό, κατά το χρόνο της αφαίρεσης των ξυλοτύπων. 

3.3.3 Η αφαίρεση των ικριωµάτων θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τους χρόνους 
σκλήρυνσης, που είναι αναγκαίοι, τόσο για την κατασκευή που στηρίζουν, όσο 
και για την κατασκευή στην οποία στηρίζονται. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στις 
περιπτώσεις δοµικών στοιχείων, τα οποία αµέσως µετά την αφαίρεση των 
ικριωµάτων θα φέρουν σχεδόν το σύνολο των φορτίων που ελήφθησαν υπόψη 
στη µελέτη. Σε ορισµένες περιπτώσεις και για λόγους γενικής ευστάθειας µπορεί 
να είναι αναγκαία η διατήρηση ορισµένων ικριωµάτων. 

3.3.4 Ο χρόνος αφαίρεσης των ξυλοτύπων για τα διάφορα δοµικά µέλη θα είναι όπως 
ορίζουν οι σχετικές απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-2016).  

3.3.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί ο χρόνος αφαίρεσης των ξυλοτύπων 
ενός συγκεκριµένου µέλους να είναι συντοµότερος από τον καθορισµένο στον 
ΚΤΣ, η πρόοδος της σκλήρυνσης του σκυροδέµατος θα ελέγχεται µέσω 
εργαστηριακών δοκιµών ελέγχου σκλήρυνσης µε δοκίµια τα οποία θα 
παραµένουν δίπλα στο έργο και θα συντηρούνται όπως αυτό (δοκίµια έργου) 
σύµφωνα µε τον ΚΤΣ. Σε αυτήν την περίπτωση οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα 
µπορούν να αφαιρεθούν µόλις το σκυρόδεµα αποκτήσει την απαιτούµενη 
αντοχή. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
τεχνική έκθεση του µελετητή, στην οποία θα προσδιορίζεται το δοµικό µέλος για 
το οποίο προτείνεται η πρόωρη αφαίρεση, ο χρόνος στον οποίο θα γίνεται η 
αφαίρεση των ξυλοτύπων, ο υπολογισµός της απαιτούµενης αντοχής ώστε το 
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µέλος να φέρει µε ασφάλεια τα προβλεπόµενα φορτία, ο αριθµός και το είδος 
των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης και ο τρόπος αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των δοκιµών. 

 

3.4 Ανοχές 

 

3.4.1 Οι ανοχές που αφορούν τη διάταξη και τις διαστάσεις των κατασκευών (πάχη 
δοµικών στοιχείων, αποστάσεις µεταξύ τους, απόκλιση από την κατακόρυφο 
κλπ) θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 13670. Οι σχετικοί έλεγχοι 
θα γίνονται τόσο κατά την παραλαβή του ξυλοτύπου πριν από τη διάστρωση, 
όσο και µετά την αφαίρεση των καλουπιών. Σε περίπτωση που ισχύουν 
διάφορες τιµές ανοχών, θα χρησιµοποιηθεί η αυστηρότερη τιµή. 
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03211 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Α.  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ 01-02-01-00: Χαλύβδινοι Οπλισµοί 
Σκυροδέµατος  

Β.  Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 
Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους κεφάλαιο της αντίστοιχης ως άνω 
ΕΤΕΠ. 

 

1. Αντικείµενο 
Προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι: 
 
Α) Τα υλικά και οι εργασίες που περιγράφονται αφορούν τόσο τις προσωρινές, 

όσο και τις µόνιµες κατασκευές του έργου. 
 

4. Απαιτήσεις 
 

4.1 Υλικά 

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

Ο χάλυβας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι υψηλής ολκιµότητας κατηγορίας 
B500C.  

∆εν ισχύει η περίπτωση (δ) για πλέγµατα κατηγορίας Β500Α. 
 
4.2 Έλεγχοι Αποδοχής 

 
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
 
Υποβολές 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση 
Μεθοδολογία Κατασκευής η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία για τις 
χρησιµοποιούµενες µεθόδους, το προσωπικό του, τον εξοπλισµό, την ανάλυση 
επικινδυνότητας και τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας που προτείνονται. Επίσης 
θα υποβάλλει τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ), όπου θα παρουσιάζονται τα 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης των χρησιµοποιούµενων υλικών, τα αποτελέσµατα 
δοκιµών καθώς και όλα τα στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται στα επί µέρους 
κεφάλαια του παρόντος άρθρου. Οι χρόνοι υποβολής και έγκρισης καθορίζονται 
στο Άρθρο GS0200 «Απαιτήσεις Μελετών» των Γενικών Προδιαγραφών της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
 
5. Εκτέλεση Εργασιών  

 
5.5  Προστασία Αναµονών 

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

Προστασία αναµονών οπλισµού για µακροπρόθεσµη σκυροδέτηση 
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Σε περίπτωση πρόβλεψης µακροπρόθεσµης κατασκευής πάνω από το Έργο 
(π.χ. µελλοντική προσθήκη καθ’ ύψος κτιρίου) θα αφήνονται αναµονές 
καταλλήλου ύψους πάνω από την πλάκα οροφής, ώστε να εξασφαλίζεται το 
απαιτούµενο µήκος παράθεσης µε τις ράβδους οπλισµού της µελλοντικής 
επέκτασης. Επιπλέον σε κάθε υποστύλωµα ή τοιχείο πρέπει να εξασφαλίζεται το 
απαιτούµενο µήκος αγκύρωσης των ράβδων οπλισµού του, στη τελευταία 
στάθµη. 

Για την αποτελεσµατική προστασία των αναµονών του οπλισµού έναντι 
οξείδωσης αλλά και µηχανικής φθοράς, τόσον κατά την λειτουργία της 
παρούσας κατασκευής όσον και κατά την αποκάλυψή τους για την προσθήκη 
του µελλοντικού ορόφου, θα λαµβάνονται τα εξής µέτρα: 

• Οι ράβδοι αναµονών του οπλισµού θα καθαριστούν σχολαστικά από κάθε 
ξένο σώµα, σκουριά, σκυροδέµατα κλπ και θα επαλειφθούν µε κατάλληλο 
προστατευτικό υλικό (π.χ. ειδική αντιδιαβρωτική βαφή µε ειδική ρητίνη ή 
άλλο κατάλληλο για τη χρήση αυτή υλικό). Η προστατευτική επάλειψη δεν 
πρέπει να επηρεάζει την συνάφεια του χάλυβα µε το σκυρόδεµα των 
υποστυλωµάτων της προσθήκης. 

• Θα ακολουθήσει σκυροδέτηση µε προστατευτικό σκυρόδεµα χαµηλότερης 
αντοχής, µόνο σε περιµετρική λωρίδα ελάχιστου πάχους 20 περίπου 
εκατοστών (µε τοποθέτηση σωµάτων διογκωµένης πολυστερίνης στο 
κεντρικό τµήµα των υποστυλωµάτων) και άνω επικάλυψη των αναµονών 
µε σκυρόδεµα πάχους περίπου 10 εκατοστών. Το προστατευτικό 
σκυρόδεµα αυτό θα καθαιρεθεί κατά τη φάση της προσθήκης.  
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03220 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

 
 Περιγραφή 
 
 Το Άρθρο αυτό αφορά το χαλύβδινο δοµικό πλέγµα που χρησιµοποιείται ως 

οπλισµός σκυροδέµατος. 
 
Α.  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ 01-02-01-00: Χαλύβδινοι Οπλισµοί 
Σκυροδέµατος στο µέρος που αφορά δοµικά πλέγµατα.  

Β.  Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 
 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω για την ΕΤΕΠ 01-02-01-00: Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος.  

 

Στην παρ. 4.2 της ΕΤΕΠ 01-02-01-00 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

Υποβολές: 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση 
Μεθοδολογία Κατασκευής η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία για τις 
χρησιµοποιούµενες µεθόδους, το προσωπικό του, τον εξοπλισµό, την ανάλυση 
επικινδυνότητας και τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας που προτείνονται. Επίσης 
θα υποβάλλει τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ), όπου θα παρουσιάζονται τα 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης των χρησιµοποιούµενων υλικών, τα αποτελέσµατα 
δοκιµών καθώς και όλα τα στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται στα επί µέρους 
κεφάλαια του παρόντος άρθρου. Οι χρόνοι υποβολής και έγκρισης καθορίζονται 
στο Άρθρο GS0200 «Απαιτήσεις Μελετών» των Γενικών Προδιαγραφών 
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03310 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 
1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Περιγραφή  
 

Η εργασία που περιγράφεται σε αυτό το Άρθρο περιλαµβάνει την διάθεση του 
εργατικού δυναµικού, των υλικών, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και την 
εφαρµογή της οποιασδήποτε απαραίτητης εργασίας για την παραγωγή, τη 
µεταφορά, τη διάστρωση και τη συντήρηση του σκυροδέµατος στις κατασκευές, 
όπως καθορίζεται από τις εφαρµοζόµενες προδιαγραφές και τα σχέδια 
κατασκευής ή όπως απαιτείται από τις τοπικές συνθήκες και τις οδηγίες της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
  

 
1.2 Σχετικά Πρότυπα  
 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1: Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα. 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2: Πρόσθετα σκυροδεµάτων. Ορισµοί, απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12620: Αδρανή σκυροδεµάτων . 

• ΕΝ 1008: Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, 
έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού 

• ΕΝ 12350-1: ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος- Μέρος1: ∆ειγµατοληψία  

• EN 12350-2: ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος – Μέρος 2: ∆οκιµή κάθισης. 

• ΚΤΣ-2016: Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - ΦΕΚ 1561/Β/02-06-
2016 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.08: ∆οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 8: 
Βάθος διείσδυσης νερού υπό πίεση 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00: Παραγωγή και Μεταφορά εργοταξιακού 
σκυροδέµατος 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00: ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

 
1.3 Υποβολές 
 
1.3.1 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση 

Μεθοδολογία Κατασκευής η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία για τις 
µεθόδους και τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθούν, τους ελέγχους που θα 
πραγµατοποιηθούν σε κάθε φάση και την ανάλυση επικινδυνότητας και τεύχος 
µε τα µέτρα που θα εφαρµοσθούν για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 
Ταυτόχρονα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση 
τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ), που θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που 
σχετίζονται µε τα υλικά που προτείνονται, τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης των 
χρησιµοποιούµενων υλικών, τη µελέτη συνθέσεως, τα αποτελέσµατα δοκιµών 
καθώς και όλα τα στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται στα επί µέρους κεφάλαια 
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του παρόντος άρθρου. Οι χρόνοι υποβολής και έγκρισης καθορίζονται στη 
Γενική Προδιαγραφή - Απαιτήσεις Μελετών. 

 
1.3.2 Το εργαστήριο που θα µελετά και θα εκτελεί τις εργαστηριακές δοκιµές 

σκυροδέµατος, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ 2016. 
 
2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
2.1 Υλικά 
 
2.1.1 Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά και όλες οι εργασίες διάστρωσης, 

συµπύκνωσης, συντήρησης, καθώς και οι δειγµατοληψίες, οι έλεγχοι 
συµµόρφωσης και ο ποιοτικός έλεγχος του σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στα ισχύοντα πρότυπα και και κανονισµούς/κώδικες. Τα 
χρησιµοποιούµενα προϊόντα θα είναι εναρµονισµένα µε τις απαιτήσεις του 
Κανονισµού 305/2011 ΕΕ (Σήµανση CE), όπως αυτό απαιτείται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 
2.1.2 Ακολούθως δίδονται ειδικές απαιτήσεις για τα βασικά συστατικά του 

σκυροδέµατος: 
 
 α) Τσιµέντο 
 

θα συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 . Η ελαχίστη 
απαιτούµενη αρχική περιεκτικότητα σε τσιµέντο θα είναι σύµφωνα µε τον 
τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Ο τύπος του τσιµέντου θα είναι 
ο κατάλληλος για τη συγκεκριµένη σύνθεση σκυροδέµατος ανάλογα µε το 
είδος της κατασκευής, τη περιοχή και τη σχετική διαβρωτικότητα εδάφους 
ή/και υπογείου ύδατος.  

 
 β) Αδρανή 
 

Θα είναι θραυστά σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, και o 
µέγιστος κόκκος τους θα είναι 32 mm . 

 
2.2 Κατηγορίες σκυροδέµατος 
 
2.2.1 Οι χρησιµοποιούµενες κατηγορίες σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνες µε τις 

Προδιαγραφές Μελετών Έργων Π.Μ., τον ΚΤΣ, και θα αναγράφονται στα 
κατασκευαστικά σχέδια.  

 
2.2.2 Αναλόγως του βαθµού προσβολής από το έδαφος και το υπόγειο ύδωρ, το 

σκυρόδεµα θα κανοποιεί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ, πίνακας ΠΒ2-1 και ΠΒ2-2, 
ώστε να εξασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα και η ανθεκτικότητά του στο χρόνο. 

 
2.2.3 Το σκυρόδεµα που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο θα θεωρείται «Εργοταξιακό 

Σκυρόδεµα » σύµφωνα µε την παρ. Β6 του ΚΤΣ, και τις σχετικές τροποποιήσεις 
(Απόφαση αρ. ∆ΝΣγ/23597/ΦΝ 429/19-5-2017 – ΦΕΚ 1839/Β’/25-5-2017) 

 
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
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3.1 Παραγωγή, µεταφορά και έγχυση σκυροδέµατος 
 
3.1.1 Στην περίπτωση εφαρµογής σκυροδέµατος µε µεγάλο πάχος στα έργα, θα 

καθορίζονται ειδικές ή επιπρόσθετες απαιτήσεις από τον Ανάδοχο και θα 
εγκρίνονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., πριν την εκτέλεση των εργασιών, 
προκειµένου να ελεγχθεί η θερµότητα ενυδάτωσης και οι συναφείς µεταβολές 
όγκου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ρηγµάτωση. 

 
3.2 Αρµοί έγχυτου σκυροδέµατος 
 
3.2.1 Για τους κατασκευαστικούς αρµούς εφαρµόζονται οι απαιτήσεις του ΚΤΣ 

παράγραφος ∆2.1 και ∆2.2  

3.2.2 Αρµοί συστολής ή διαστολής θα πρέπει να υφίστανται όπου υποδεικνύουν τα 
σχέδια. Όταν υπάρχουν υδατοφραγµοί, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στην διάστρωση του σκυροδέµατος µε σκοπό την µη µετακίνηση των 
υδατοφραγµών και την πλήρη συµπύκνωση του σκυροδέµατος γύρω από τους 
υδατοφραγµούς, ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία κενών ή κυψελών.  

 
3.3 Επιτόπου Έλεγχοι Ποιότητας  
 
3.3.1 Οι επιτόπου έλεγχοι ποιότητας θα είναι αυτοί που ορίζονται από τον Κανονισµό 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 
 
3.3.2 Ο αρµόδιος µηχανικός του Ανάδοχου οφείλει να ελέγχει τις εργασίες 

σκυροδέτησης, τον εξοπλισµό, τα υλικά, τον οπλισµό, τα τυχόν εγκιβωτισµένα 
στοιχεία, την συντήρηση, την προστασία της τελειωµένης επιφάνειας και εν γένει 
όλες τις εργασίες που σχετίζονται µε το αντικείµενο. 

 
3.3.3 Θα εκδίδεται και θα αρχειοθετείται στο εργοτάξιο στα πλαίσια του Προγράµµατος 

Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) αντίστοιχο ∆ελτίο Ελέγχου Κατασκευής (∆ΕΚ). 
 
 



 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΜ RFP_360-19 

 

 
 
 

 

 Σελίδα 83 από 145  

 

03311 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ   

1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Περιγραφή 

Η εργασία που περιγράφεται σε αυτό το Άρθρο περιλαµβάνει την εξασφάλιση 
του εργατικού δυναµικού, των υλικών, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και 
την εφαρµογή της οποιασδήποτε απαραίτητης εργασίας για την επισκευή 
επιφανειών σκυροδέµατος, σε θέσεις του Έργου όπου απαιτείται επέµβαση για 
την αποκατάσταση κατασκευαστικών ατελειών της επιφάνειας ή της δοµής 
τµηµάτων από σκυρόδεµα είτε σε υπόγειες είτε σε υπέργειες κατασκευές του 
Έργου. Περιλαµβάνεται και η επισκευή και αποκατάσταση αόπλων 
σκυροδεµάτων. 

1.2 Σχετικά Πρότυπα 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1504: Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή 
δοµηµάτων από σκυρόδεµα 

• ΚΤΣ-2016: Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - ΦΕΚ 1561/Β/02-06-
2016 

• Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΚΤΧ-
2008, ΦΕΚ 1416/Β/17.07.08 και ΦΕΚ 2113/Β/13.10.08) 

1.3 Υποβολές 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση 
Μεθοδολογία Κατασκευής η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία για τις 
µεθόδους και τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθούν, τους ελέγχους που θα 
πραγµατοποιηθούν σε κάθε φάση, την ανάλυση επικινδυνότητας και τεύχος µε 
τα µέτρα που θα εφαρµοσθούν για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 
Ταυτόχρονα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΜ για έγκριση τα Φύλλα 
Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ), που θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που 
σχετίζονται µε τα υλικά που προτείνονται, τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης των 
χρησιµοποιούµενων υλικών, καθώς και όλα τα στοιχεία που αναλυτικά 
αναφέρονται στα επί µέρους κεφάλαια του παρόντος άρθρου. Οι χρόνοι 
υποβολής και έγκρισης καθορίζονται στη Γενική Προδιαγραφή  «Απαιτήσεις 
Μελετών». 

2 ΥΛΙΚΑ 

Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά για τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης 
κατασκευαστικών ατελειών της επιφάνειας ή της δοµής τµηµάτων από 
σκυρόδεµα, θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη εφαρµογή, 
συµβατά µεταξύ τους, όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό και να µην έχουν 
αρνητική επίδραση στο σκυρόδεµα και τον οπλισµό. Για κάθε υλικό θα 
υποβάλλεται, στα πλαίσια του αντίστοιχου ΦΥΥ, το τεχνικό φυλλάδιο του µε 
περιγραφή, χαρακτηριστικά του προϊόντος, δήλωση συµµόρφωσης, πεδίο 
εφαρµογής, µηχανικές/φυσικές ιδιότητες και οδηγίες εφαρµογής, καθώς και 
Φύλλο Ασφάλειας Υλικού (Material Safety Data Sheet (MSDS)). 

Αναφορικά µε τις αντοχές των επισκευαστικών υλικών σηµειώνεται ότι σε 
περίπτωση χρήσης µη συρρικνούµενων επισκευαστικών κονιαµάτων η αντοχή 
σε θλίψη και εφελκυσµό θα είναι τουλάχιστον 20% µεγαλύτερη της αντίστοιχης 
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αντοχής του σκυροδέµατος, ενώ για χρήση εποξειδικών ρητινών η αντοχή σε 
θλίψη και εφελκυσµό θα είναι τουλάχιστον 50% µεγαλύτερη της αντίστοιχης 
αντοχής του σκυροδέµατος. 

3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Παρακάτω δίδονται οι κυριότερες κατηγορίες ατελειών σκυροδεµάτων, που 
απαιτούν επισκευή και αποκατάσταση, και περιγράφεται ο τρόπος 
αντιµετώπισης τους. 

3.1 Οπές στήριξης ξυλοτύπου ή στοιχείων εγκιβωτισµού. 

Πρόκειται για διαµπερείς οπές που παραµένουν στο σκυρόδεµα, ύστερα από 
την αφαίρεση των ελκυστήρων (ντίζες) που διατηρούν σταθερή τη θέση των 
ξυλοτύπων/µεταλλοτύπων κατά τη σκυροδέτηση.  

Οι οπές θα καθαρίζονται από τυχόν υπολείµµατα σκυροδέµατος και σκόνης, µε 
αέρα ή νερό υπό πίεση (περίπου 3 bar) και έπειτα θα γεµίζουν αµφίπλευρα ή 
µονόπλευρα, ανάλογα αν το τµήµα της κατασκευής είναι εσωτερικό ή 
περιµετρικό, µε κατάλληλο εγκεκριµένο, µη συρρικνούµενο επισκευαστικό 
κονίαµα που θα ωθείται στο εσωτερικό της οπής. Οµοίως θα σφραγίζονται οι 
διαπλατύνσεις των άκρων τους. Ο τρόπος χρήσης και εφαρµογής του εκάστοτε 
υλικού θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 

3.2 Οπές από φυσαλίδες στην όψη. 

Πρόκειται για µεγάλες σε µέγεθος οπές (κοιλότητες άνω των 6mm), µε έντονη 
πυκνότητα, που καταλαµβάνουν διακριτή έκταση σε µία επιφάνεια 
σκυροδέµατος που δε θα επιχρισθεί ή επενδυθεί.  

Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που θα επισκευασθεί θα πρέπει να είναι υγιής 
και καθαρή, απαλλαγµένη από τυχόν υπολείµµατα σκυροδέµατος, ρύπανσης και 
σκόνης, τα οποία αποµακρύνονται µε νερό ή αέρα υπό πίεση (περίπου 3 bar). Η 
σφράγιση των κοιλοτήτων θα γίνεται µε την εφαρµογή κατάλληλου, 
εγκεκριµένου, µη συρρικνούµενου επισκευαστικού κονιάµατος για επισκευές και 
φινιρίσµατα. Ο τρόπος χρήσης και εφαρµογής του εκάστοτε υλικού θα 
καθορίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 

3.3 Κυψελοειδείς σχηµατισµοί (εµφάνιση “σφηκοφωλιάς”) 

Πρόκειται για επιφάνειες σκυροδέµατος που παρουσιάζουν τοπικά την εµφάνιση 
«σφηκοφωλιάς» και είναι τραχείες στην υφή. Θα γίνεται διερεύνηση του 
µεγέθους του ελαττώµατος για να διαπιστωθεί το βάθος στο οποίο εκτείνεται ο 
κυψελοειδής σχηµατισµός, προκειµένου να επισκευασθεί ολόκληρη η βλάβη και 
όχι µόνο η επιφανειακή, που ίσως είναι η µόνη ορατή. Σχετική αναφορά στο 
µέγεθος και την αποκατάσταση της βλάβης γίνεται στην επόµενη κατηγορία 
βλαβών «3.4 Τοπικές αποµίξεις (αδροµερείς επιφάνειες)».  

3.4 Τοπικές αποµίξεις (αδροµερείς επιφάνειες) 

Πρόκειται για περιοχές ενός στοιχείου σκυροδέµατος όπου εµφανίζεται τοπικά 
συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισµός τους από το τσιµεντοκονίαµα του 
σκυροδέµατος. Οι βλάβες που εµφανίζονται στην παράγραφο αυτή µπορούν να 
χωριστούν σε δύο κατηγορίες. 
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i) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Α» 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι βλάβες κατά τις οποίες το βάθος στο οποίο 
εµφανίζονται οι τοπικές αποµίξεις (ή οι «σφηκοφωλιές» της προηγούµενης 
παραγράφου) στο σκυροδετηµένο τµήµα της κατασκευής είναι µικρότερο από το 
πάχος της επικάλυψης του οπλισµού . 

Η επιφάνεια που εσωκλείει την αδροµερή επιφάνεια (ή τους κυψελοειδείς 
σχηµατισµούς) θα αφαιρείται επιµελώς ή θα καθαιρείται. Το βάθος της 
επέµβασης θα είναι αυτό που απαιτείται µέχρι να φθάσουµε σε υγιές σκυρόδεµα, 
χωρίς να είναι ορατός ο οπλισµός. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που θα 
επισκευασθεί θα πρέπει να είναι υγιής και καθαρή, απαλλαγµένη από τυχόν 
υπολείµµατα σκυροδέµατος, ρύπανσης και σκόνης. Θα καθαρίζεται µε νερό ή 
αέρα υπό πίεση (περίπου 3 bar).  

Η επισκευή θα γίνεται µε την εφαρµογή κατάλληλου, εγκεκριµένου, µη 
συρρικνούµενου επισκευαστικού κονιάµατος. Ο τρόπος χρήσης και εφαρµογής 
του εκάστοτε υλικού θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
του. 

ii) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Β» 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι βλάβες κατά τις οποίες το βάθος στο οποίο 
εµφανίζονται οι τοπικές αποµίξεις (ή οι «σφηκοφωλιές» της προηγούµενης 
παραγράφου) στο σκυροδετηµένο τµήµα της κατασκευής είναι µεγαλύτερο από 
το πάχος της επικάλυψης του οπλισµού.  

Οµοίως ως άνω, η επιφάνεια που εσωκλείει την αδροµερή επιφάνεια (ή τους 
κυψελοειδείς σχηµατισµούς) θα αφαιρείται επιµελώς ή θα καθαιρείται. Το βάθος 
της επέµβασης θα είναι αυτό που απαιτείται µέχρι να φθάσουµε σε υγιές 
σκυρόδεµα, προσέχοντας να µην τραυµατιστεί ο οπλισµός. Η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος που θα επισκευασθεί θα πρέπει να είναι υγιής και καθαρή, 
απαλλαγµένη από τυχόν υπολείµµατα σκυροδέµατος, ρύπανσης και σκόνης. Θα 
καθαρίζεται µε νερό ή αέρα υπό πίεση (περίπου 3 bar). Ο εκτεθειµένος 
οπλισµός θα καθαρίζεται ως άνω από υπολείµµατα προσκολληµένου 
σκυροδέµατος, σκόνης κλπ και θα προστατεύεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, µε 
ειδικά επαλειφόµενα ή περιεχόµενα στο επισκευαστικό κονίαµα υλικά αναστολής 
διάβρωσης .  

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τεµάχια του οπλισµού µε βλάβες, αυτά 
συµπληρώνονται ή αντικαθίστανται σύµφωνα µε οδηγίες του αρµόδιου 
Μελετητή. 

Η επισκευή θα γίνεται µε την εφαρµογή κατάλληλου, εγκεκριµένου, µη 
συρρικνούµενου επισκευαστικού κονιάµατος. Ο τρόπος χρήσης και εφαρµογής 
του εκάστοτε υλικού θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
του. 

Σε περίπτωση που η έκταση της επιφάνειας και το βάθος του υπό επισκευή 
τµήµατος δύναται να επηρεάσει την ανθεκτικότητα ή και την αντοχή της 
κατασκευής, οι διορθωτικές ενέργειες και η µέθοδος αποκατάστασης θα 
καθορίζονται από το Μελετητή και θα υποβάλλονται στην ΑΜ προς έγκριση. 



 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΜ RFP_360-19 

 

 
 
 

 

 Σελίδα 86 από 145  

 

3.5 Σπασµένες ακµές από γωνίες δίεδρες ή τρίεδρες 

Πρόκειται για τοπικές φθορές ή µικρές αποτµήσεις σε γωνιακές περιοχές, που 
συµβαίνουν από «χτυπήµατα» (από διάφορες αιτίες) κατά τη διάρκεια ή µετά την 
αφαίρεση του ξυλοτύπου/µεταλλοτύπου του σκυροδετηµένου τµήµατος. 

Το βάθος αφαίρεσης του σκυροδέµατος της περιοχής που έχει υποστεί βλάβη 
εξαρτάται από το µέγεθος αποτµήσεως της γωνίας. 

Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που θα επισκευασθεί θα πρέπει να είναι υγιής 
και καθαρή, απαλλαγµένη από τυχόν υπολείµµατα σκυροδέµατος, ρύπανσης και 
σκόνης. Ο καθαρισµός θα γίνεται µε νερό ή αέρα υπό πίεση (περίπου 3 bar). Η 
αποκατάσταση της επιφάνειας θα γίνεται µε την εφαρµογή κατάλληλου, 
εγκεκριµένου, µη συρρικνούµενου επισκευαστικού κονιάµατος. Θα 
χρησιµοποιείται κατάλληλος οδηγός για την εξασφάλιση της κατακορυφότητας 
των ακµών. Ο τρόπος χρήσης και εφαρµογής του εκάστοτε υλικού θα 
καθορίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 

Σε περίπτωση που από τη σπασµένη γωνία έχει αποκαλυφθεί τµήµα του 
οπλισµού, θα προστατεύεται µε ειδικά επαλειφόµενα ή περιεχόµενα στο 
επισκευαστικό κονίαµα υλικά αναστολής διάβρωσης. 

 
3.6 Απόσπαση τεµαχίων σκυροδέµατος 

Πρόκειται για τοπικές αποτµήσεις (σπασίµατα) και φθορές, που συµβαίνουν από 
«χτυπήµατα» (κυρίως από πρόσκρουση αντικειµένων) κατά τη διάρκεια ή µετά 
την αφαίρεση του ξυλοτύπου/ µεταλλοτύπου του σκυροδετηµένου τµήµατος. 

Ακολουθείται η ίδια όπως παραπάνω διαδικασία προετοιµασίας της επιφάνειας 
προς επισκευή, καθώς και η αποκατάστασή της. 

Σε περίπτωση που από τη σπασµένη γωνία έχει αποκαλυφθεί τµήµα του 
οπλισµού, θα προστατεύεται µε ειδικά επαλειφόµενα ή περιεχόµενα στο 
επισκευαστικό κονίαµα υλικά αναστολής διάβρωσης.  

Σε περίπτωση που η έκταση της επιφάνειας και το βάθος του υπό επισκευή 
τµήµατος δύναται να επηρεάσει την ανθεκτικότητα ή και την αντοχή της 
κατασκευής, οι διορθωτικές ενέργειες και η µέθοδος αποκατάστασης θα 
καθορίζονται από το Μελετητή και θα υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
προς έγκριση. 

3.7 Κοιλότητες 

Πρόκειται για ανεπιθύµητα διάκενα που παραµένουν σε ένα στοιχείο 
σκυροδέµατος από διάφορες αιτίες, µετά τη σκυροδέτησή του. Οι βλάβες που 
εµφανίζονται στην παράγραφο αυτή µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. 
 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Α» 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι βλάβες κατά τις οποίες το βάθος της κοιλότητας 
στο σκυροδετηµένο τµήµα της κατασκευής είναι µικρότερο από το πάχος της 
επικάλυψης του οπλισµού.  

Η περιοχή στην οποία εµφανίζεται η κοιλότητα θα υφίσταται επεξεργασία µε 
τοπική καθαίρεση. Το βάθος της επέµβασης θα είναι αυτό που απαιτείται µέχρι 
να φθάσουµε σε υγιές σκυρόδεµα, χωρίς να είναι ορατός ο οπλισµός. Η 
επιφάνεια του σκυροδέµατος που θα επισκευασθεί θα πρέπει να είναι υγιής και 
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καθαρή, απαλλαγµένη από τυχόν υπολείµµατα σκυροδέµατος, ρύπανσης και 
σκόνης. Θα γίνεται καθαρισµός µε νερό ή αέρα υπό πίεση (περίπου 3 bar).  

Η επισκευή θα γίνεται µε την εφαρµογή κατάλληλου, εγκεκριµένου, µη 
συρρικνούµενου επισκευαστικού κονιάµατος. Ο τρόπος χρήσης και εφαρµογής 
του εκάστοτε υλικού θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του. 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Β» 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι βλάβες κατά τις οποίες το βάθος της κοιλότητας 
στο σκυροδετηµένο τµήµα της κατασκευής είναι µεγαλύτερο από το πάχος της 
επικάλυψης του οπλισµού.  

Ακολουθείται η ίδια όπως παραπάνω διαδικασία προετοιµασίας της επιφάνειας 
προς επισκευή, καθώς και η αποκατάστασή της. 

Ο εκτεθειµένος οπλισµός καθαρίζεται ως άνω από υπολείµµατα 
προσκολληµένου σκυροδέµατος, σκόνης κλπ και προστατεύεται, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, µε ειδικά επαλειφόµενα ή περιεχόµενα στο επισκευαστικό κονίαµα 
υλικά αναστολής διάβρωσης. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τεµάχια του οπλισµού µε βλάβες, αυτά 
συµπληρώνονται ή αντικαθίστανται σύµφωνα µε οδηγίες του αρµόδιου 
Μελετητή. 

Η επισκευή θα γίνεται µε την εφαρµογή κατάλληλου, εγκεκριµένου, µη 
συρρικνούµενου επισκευαστικού κονιάµατος. Ο τρόπος χρήσης και εφαρµογής 
του εκάστοτε υλικού θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
του. 

Σε περίπτωση που η έκταση της επιφάνειας και το βάθος του υπό επισκευή 
τµήµατος δύναται να επηρεάσει την ανθεκτικότητα ή και την αντοχή της 
κατασκευής, οι διορθωτικές ενέργειες και η µέθοδος αποκατάστασης 
καθορίζονται από το Μελετητή και θα υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
προς έγκριση. 

 
3.8 Προεξοχές σκυροδέµατος 

Πρόκειται για επιφάνειες σκυροδετηµένων τµηµάτων που παρουσιάζουν τοπικά 
µικρές προεξοχές σκυροδέµατος, για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω µη καλής 
εφαρµογής των ξυλοτύπων µεταξύ τους κλπ.). Σηµειώνεται ότι η παρούσα 
παράγραφος δεν αφορά προεξοχές επιφανειών σκυροδέµατος των κατασκευών 
που αποκλίνουν από τη θεωρητική θέση (περιτύπωµα) πέραν των 
προβλεποµένων ανοχών, όπου θα ακολουθείται άλλη διαδικασία. 

Η περιοχή στην οποία εµφανίζεται η προεξοχή θα υφίσταται επέµβαση µε τοπική 
καθαίρεση. 

Η επιφάνεια του σκυροδέµατος µετά την καθαίρεση, που θα επισκευασθεί, θα 
πρέπει να είναι υγιής και καθαρή, απαλλαγµένη από τυχόν υπολείµµατα 
σκυροδέµατος, ρύπανσης και σκόνης Θα καθαρίζεται µε νερό ή αέρα υπό πίεση 
(περίπου 3 bar).  

Η αποκατάσταση της επιφάνειας θα γίνεται µε την εφαρµογή κατάλληλου, 
εγκεκριµένου, µη συρρικνούµενου επισκευαστικού κονιάµατος. Ο τρόπος 
χρήσης και εφαρµογής του εκάστοτε υλικού θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του. 
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3.9 Τριχοειδείς ρηγµατώσεις 

Πρόκειται για λεπτές επιφανειακές ή µικρού βάθους ρωγµές που εµφανίζονται σε 
σκληρυµένο σκυρόδεµα και οφείλονται σε διάφορους παράγοντες (πχ συστολές 
ξηράνσεως). Ρωγµές µεγαλύτερου εύρους και/ή βάθους θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση µετά από αξιολόγηση από το µελετητή και 
πρόταση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Οι βλάβες που εµφανίζονται στην 
παράγραφο αυτή µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. 
 
i) Ρωγµές χωρίς διαρροή 

Πρόκειται για τριχοειδείς ρωγµές οι οποίες δεν παρουσιάζουν οποιασδήποτε 
µορφής υγρασία. 

Θα γίνει επιµεληµένος καθαρισµός της ρωγµής και της γειτονικής της περιοχής 
µε πλύσιµο ή αέρα υπό πίεση από επικαθίσεις τσιµέντου, σκόνη, χώµατα, λάδια, 
γράσα κλπ.  

Θα προηγείται προσωρινή επιφανειακή σφράγιση κατά µήκος της ρωγµής µε 
κατάλληλο υλικό (εποξειδική πάστα, πολυεστερικός στόκος κλπ) και θα 
ακολουθεί διάνοιξη οπών απευθείας στη ρωγµή και τοποθέτηση ειδικών 
ακροφυσίων (packers) για την εισδοχή του ενέµατος. Ο αριθµός, η διάµετρος, η 
θέση και το βάθος των οπών εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της ρωγµής 
(µήκος, εύρος, βάθος).  

Μετά τη σκλήρυνση της προσωρινής σφράγισης της ρωγµής, θα γίνεται 
πλήρωση της ρωγµής µε την εφαρµογή κατάλληλης, λεπτόρρευστης, 
εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών µε έγχυση υπό πίεση σε διαδοχικές 
στρώσεις, µέσω των packers, ξεκινώντας από το χαµηλότερο ακροφύσιο (σε 
κατακόρυφες ρωγµές) ή το ένα άκρο (σε οριζόντιες ρωγµές) µέχρι την πλήρη 
σφράγισή της, όταν παύει πλέον να διεισδύει άλλο υλικό στο σκυρόδεµα και η 
επιφάνεια της ρωγµής κρυσταλλοποιείται µετά το χρόνο ωρίµανσης του υλικού.  

Ο τρόπος χρήσης και εφαρµογής του εκάστοτε υλικού θα καθορίζεται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 

 
ii) Ρωγµές µε διαρροή 

Πρόκειται για τριχοειδείς ρωγµές που εµφανίζονται σε σκυρόδεµα κατασκευών, 
όπου δεν υπάρχει σύστηµα υδατοστεγάνωσης σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, 
οι οποίες παρουσιάζουν διαρροή. Η περίπτωση διαρροών σε κατασκευές µε 
υδατοστεγάνωση αντιµετωπίζεται στο Άρθρο 03340 «Υδατοστεγάνωση», ενώ 
µετά τη σχετική επέµβαση θα ακολουθεί η σφράγιση των στεγνών πλέον 
ρωγµών, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. 

Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που θα επισκευασθεί θα πρέπει να είναι υγιής 
και καθαρή, απαλλαγµένη από τυχόν ρύπανση, σκόνη, λάδια, γράσα κλπ και θα 
καθαρίζεται επιµελώς µε νερό ή αέρα υπό πίεση. Για ρωγµές που εµφανίζουν 
διαρροές χωρίς πίεση (πχ «δάκρυσµα»), θα προηγείται προσωρινή επιφανειακή 
σφράγιση κατά µήκος της ρωγµής µε κατάλληλο υλικό (πχ ειδικό ταχύπηκτο 
υδραυλικό τσιµέντο) το οποίο θα πρέπει να σταµατάει αµέσως τη διαρροή και να 
πήζει σε λίγα λεπτά. Σηµειώνεται ότι για ρωγµές που εµφανίζουν διαρροές µε 
µεγάλες πιέσεις νερού, θα εισπιέζεται σε πρώτη φάση πολυουρεθανικός αφρός 
από τη διάταξη των ακροφυσίων που περιγράφεται παρακάτω για τη προσωρινή 
σφράγιση της ρωγµής. 
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Θα γίνεται διάνοιξη οπών εκατέρωθεν της ρωγµής µε κλίση 45ο  σε επαρκείς 
αποστάσεις από τη ρωγµή και µεταξύ τους και µε κατάλληλο βάθος, ώστε οι 
οπές να διαπερνούν τη διεπιφάνεια της ρωγµής (για διαµπερείς ρωγµές, 
απόσταση d/2 όπου d το πάχος του στοιχείου). 

Στις οπές θα τοποθετούνται ακροφύσια (packers), για την εισπίεση του 
ενέµατος. Η µόνιµη σφράγιση της ρωγµής θα γίνεται µε την εφαρµογή 
κατάλληλου εγκεκριµένου υλικού (ακρυλική, πολυουρεθανική, ή εποξειδική 
ρητίνη κατάλληλη για ρωγµές µε διαρροή), µε έγχυση υπό πίεση δια µέσω των 
packers. To υλικό θα πρέπει να έχει κατάλληλη ρευστότητα ώστε να µπορεί να 
εισχωρεί και να καλύπτει όλα τα κενά και πόρους του σκυροδέµατος 
εξασφαλίζοντας το πλήρες γέµισµα της ρωγµής. Η ενεµάτωση θα εκτελείται 
σταδιακά ξεκινώντας από το χαµηλότερο ακροφύσιο (σε κατακόρυφες ρωγµές) ή 
το ένα άκρο (σε οριζόντιες ρωγµές) µέχρις ότου από το επόµενο ακροφύσιο να 
εξέρχεται το ενέσιµο υλικό. Τότε αποσυνδέεται η αντλία από το ακροφύσιο, το 
οποίο σφραγίζεται, και η ενεµάτωση συνεχίζεται από το επόµενο ακροφύσιο 
ακολουθώντας χιαστή πορεία εκατέρωθεν της ρωγµής, .µέχρι να εξέλθει υλικό 
από το µεθεπόµενο κ.ο..κ  Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αφαιρεθούν 
τα ακροφύσια και θα γίνει αποκατάσταση της επιφάνειας του σκυροδέµατος, 
σφραγίζοντας τις παραµένουσες οπές µε κατάλληλο τσιµεντοειδές υλικό. 

Ο τρόπος χρήσης και εφαρµογής του εκάστοτε υλικού θα καθορίζεται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του.  

 
4 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Για τον έλεγχο της ποιότητας των επισκευών-αποκαταστάσεων του 
σκυροδέµατος των κατασκευών θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 
 

• Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση τη 
Μεθοδολογία Κατασκευής, που προβλέπεται στη παρ. 1.3 του παρόντος 
άρθρου, όπου θα περιλαµβάνονται όλες οι περιπτώσεις ατελειών, και 
αναλυτικά οι αντίστοιχες µέθοδοι και υλικά επισκευής και αποκατάστασης 
τους. Παράλληλα θα υποβάλλει προς έγκριση τα σχετικά ΦΥΥ των 
υλικών. 

• Οι κατασκευαστικές ατέλειες εντοπίζονται άµεσα από τους µηχανικούς 
κατασκευής ή/και τους µηχανικούς ποιοτικού ελέγχου και σηµειώνονται σε 
ειδικό ∆ελτίο Καταγραφής και Αποκατάστασης-Επισκευής Ατελειών 
Σκυροδέµατος. Το ∆ελτίο αυτό θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής: 
αποτύπωση των θέσεων των ατελειών του δοµικού στοιχείου, 
χαρακτηριστικές διαστάσεις της ατέλειας, είδος ατέλειας, µέθοδος 
επισκευής/αποκατάστασης, προτεινόµενα υλικά, απαιτούµενη συντήρηση 
κλπ. Αφού υπογραφεί από τους αρµόδιους µηχανικούς του Αναδόχου, θα 
παραδίδεται και στους µηχανικούς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έλεγχο 
και προσυπογραφή πριν την έναρξη των εργασιών. Ειδικά οι ρωγµές θα 
παρακολουθούνται για πιθανή διεύρυνση ή διαρροή µέχρι την επισκευή 
τους. 

• Σε περίπτωση που κάποια ατέλεια κριθεί ως σοβαρή βλάβη του 
σκυροδέµατος η οποία µπορεί να επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις στην 
ασφάλεια, αντοχή και λειτουργικότητα της κατασκευής, θα ενηµερώνεται ο 
µελετητής ο οποίος θα πρέπει να κάνει αξιολόγηση της κατάστασης και 
των επιπτώσεων της βλάβης και να προτείνει ανάλογη ενέργεια. 

• Κατά τη διάρκεια των επισκευών θα τηρείται και θα ενηµερώνεται 
καθηµερινά έντυπο «Αναφορά Επισκευής – Αποκατάστασης 
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Σκυροδέµατος». Στο έντυπο αυτό θα καταγράφονται η θέση και 
διαστάσεις της βλάβης, ηµεροµηνία, υλικό επισκευής και σχετικό 
εγκεκριµένο ΦΥΥ, διαρροή ή όχι, αριθµός οπών και πίεση ενεµάτωσης 
(σε ρωγµές), αποκάλυψη οπλισµών ή όχι και κατάσταση αυτών, 
κατανάλωση επισκευαστικών υλικών κλπ. 

• Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος µετά την αποκατάσταση τους θα είναι 
υγιείς, λείες, οµοιογενείς, χωρίς χρωµατικές αλλοιώσεις σε ορατές όψεις 
(σε εµφανή σκυροδέµατα), απαλλαγµένες από φθορές και ασυνέχειες. Για 
την αποφυγή πιθανών “τραυµατισµών”, όπου απαιτείται, σε πρόσφατα 
επισκευασµένες επιφάνειες, θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα 
προστασίας. Επίσης όπου απαιτείται συντήρηση της επισκευασθείσας 
επιφάνειας, θα λαµβάνονται τα απαιτούµενα µέτρα, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
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04101 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ Η/ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1   Περιγραφή εργασίας 
  

Αυτή η προδιαγραφή καλύπτει τη δηµιουργία βιοµηχανικών δαπέδων µε υψηλή 
αντοχή τριβής σε περιοχές µηχανολογικών εγκαταστάσεων του Έργου και 
αφορά την τελική στρώση πάνω από το σκυρόδεµα πλήρωσης δαπέδων που 
περιγράφεται στο Άρθρο 04200 «Σκυρόδεµα πλήρωσης ως υπόστρωµα 
δαπέδων» της παρούσας Προδιαγραφής. Η τελική στρώση των βιοµηχανικών 
δαπέδων θα είναι είτε σκληρυντικά είτε εποξειδικά υλικά ή συνδυασµός και των 
δύο. 

 
1.2 Σχετικά Πρότυπα 
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13892 Μέθοδοι δοκιµής υλικών διάστρωσης 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό 

επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή 

δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, 
έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - 
Μέρος 2: Συστήµατα προστασίας επιφανειών 
σκυροδέµατος 

 
1.3 Υποβολές 
 

Για κάθε υλικό θα πρέπει να υποβάλλεται Φύλλο Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ) για 
έγκριση στην ΑΜ. Αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον: 

 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά βάσει καταλόγου του κατασκευαστή 

• Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης κατά CE 

• Χρωµατολόγιο 

• Φύλλο δεδοµένων Ασφαλείας του υλικού  
 
2 ΥΛΙΚΑ 

2.1 Υπόστρωµα 
 

Θα κατασκευαστεί σκυρόδεµα πλήρωσης σύµφωνα µε το Άρθρο 04200 
«Σκυρόδεµα πλήρωσης ως υπόστρωµα δαπέδων» της παρούσας 
Προδιαγραφής. 

 
2.2 Πρώτη επίστρωση  
 

Θα εφαρµοστεί σκληρυντικό βιοµηχανικών δαπέδων µε επίπαση πάνω στο 
νωπό σκυρόδεµα (ενόσω αυτό έχει «τραβήξει»), Ο τρόπος εφαρµογής 
περιγράφεται στην παρ.3.1 του παρόντος άρθρου. 
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2.3 ∆εύτερη επίστρωση (εάν απαιτηθεί) 
 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί αυξηµένη αντοχή σε χηµική καταπόνηση από 
οξέα, λίπη, αλκάλια, πετρελαιοειδή κλπ, θα εφαρµόζεται εποξειδική επίστρωση, 
έπειτα από την εφαρµογή του σκληρυντικού βιοµηχανικών δαπέδων, ή και χωρίς 
την εφαρµογή αυτού, απευθείας στο σκληρυµένο υπόστρωµα από σκυρόδεµα 
πλήρωσης. 
Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται σε προ-ζυγισµένες συσκευασίες για 
ευκολότερη τοποθέτηση. 

 
2.4 Χαρακτηριστικά  
 
 Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

1. Υλικά τσιµεντοειδούς βάσης (σκληρυντικά βιοµηχανικών δαπέδων) 
• Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη : 50 Μpa (ΕΛΟΤ ΕΝ 13892-2) 

• Ελάχιστη αντοχή κάµψης : 7Mpa (ΕΛΟΤ ΕΝ 13892-2) 

• Ελάχιστη αντοχή τριβής: 200µm 
 

2. Εποξειδικά δάπεδα  
• Αντοχή συνάφειας : 2Mpa (ΕΛΟΤ ΕΝ 13892-8) 

• Αντοχή τριβής: 50 µm  
 
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

3.1 Υλικά τσιµεντοειδούς βάσης (σκληρυντικά βιοµηχανικών δαπέδων) 
 

Θα προηγηθεί η διάστρωση του σκυροδέµατος πλήρωσης όπως αυτή 
περιγράφεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 04200 «Σκυρόδεµα πλήρωσης ως 
υπόστρωµα δαπέδων» της παρούσας Προδιαγραφής. 

Με την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης και όταν η επιφάνεια έχει ωριµάσει 
επαρκώς (έχει «τραβήξει»), ώστε να είναι βατή, γίνεται επίπαση µε σκληρυντικό 
βιοµηχανικών δαπέδων µε βάση τον χαλαζία, ή άλλο υλικό, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

Η διαδικασία της συντήρησης του σκυροδέµατος, της κοπής των αρµών και της 
πλήρωσής τους µε κατάλληλο υλικό θα ακολουθήσουν κανονικά, όπως 
περιγράφονται στην παρ. 3.1 του άρθρου 04200 «Σκυρόδεµα πλήρωσης ως 
υπόστρωµα δαπέδων» της παρούσας Προδιαγραφής. 

 
3.2 Εποξειδικά ∆άπεδα 
 

Θα εξασφαλιστεί ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία δύναται να διαστρωθεί το 
εποξειδικό δάπεδο (σκληρυµένο σκυρόδεµα πλήρωσης µε βιοµηχανικό δάπεδο 
ή χωρίς) έχει επαρκώς προετοιµασθεί, ώστε να είναι απαλλαγµένη από ίχνη 
ασβεστοκονιάµατος, εναποθέσεις από τσιµεντοειδή µίγµατα ή από άλλες 
αποθέσεις (π.χ. σκόνη) και ότι στην περιοχή εµποδίζεται η είσοδος σκόνης, 
εντόµων, ζώων, υγρασίας και νερού. 

Κάθε κοιλότητα και καµπύλωση  της επιφάνειας θα εξοµαλύνεται και θα 
επιπεδώνεται µε κατάλληλο υλικό πλήρωσης. Το τελειωµένο δάπεδο θα έχει 
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ανοχή απόκλισης ±2mm ανά τρέχον µέτρο επιφανείας. Η επιφάνεια διάστρωσης 
θα έχει µία οµοιόµορφη εµφάνιση σε υφή. 

Όλες οι πόρτες και τα ανοίγµατα θα πρέπει να είναι κλειστά κατά την φάση 
εφαρµογής και ωρίµανσης 

∆εν επιτρέπεται παρουσία υγρασίας κατά την φάση εφαρµογής και ωρίµανσης 

Απαιτείται προστασία τοιχείων, υποστυλωµάτων και άλλων σηµείων από 
λέρωµα των επιφανειών µε υλικό επίστρωσης. Κάλυψη µε ταινίες των ορίων των 
περιοχών προς επίστρωση, για να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού.   

Εφαρµογή του πρώτου στρώµατος (αστάρι) σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για την αύξηση της πρόσφυσης της κύριας επίστρωσης και 
εξασφάλιση ότι το υπόστρωµα της κύριας επίστρωσης είναι εντελώς 
σφραγισµένο άνευ πόρων. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται  επάλειψη µε δεύτερη 
στρώση.  

Τελική επίστρωση µε σύστηµα εποξειδικών ρητινών που θα εφαρµόζεται είτε µε 
µορφή βαφής είτε ως αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο και προστασία του τελικού 
δαπέδου σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Μετά από την εφαρµογή της τελικής επίστρωσης και τον προβλεπόµενο χρόνο 
συντήρησης, βάσει οδηγιών του κατασκευαστή, γίνεται καθαρισµός όλων των 
επιφανειών µε ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης, ώστε να αποµακρυνθούν κάθε 
ίχνος σκόνης και άλλων σκουπιδιών. 

Αφαίρεση όλων των ταινιών κάλυψης πριν τελειώσει η ωρίµανση  των υλικών. 
 
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 

Εξασφαλίζεται ότι οι περιοχές εργασίας είναι αποδεσµευµένες από κάθε άλλη 
εργασία. 

Οι περιοχές θα πρέπει να εξασφαλίζονται από σκόνες ή σκουπίδια. 

Η κυκλοφορία του προσωπικού θα πρέπει να περιορίζεται κατά την διάρκεια της 
διάστρωσης των υλικών καθώς και κατά την διάρκεια όλου του χρόνου 
ωρίµανσης των υλικών, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 

Οι τεχνίτες που θα τοποθετούν τα υλικά θα πρέπει να διαβάσουν τις οδηγίες 
προφύλαξης πριν την εφαρµογή τους. 
 

5 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Θα πρέπει να επικυρώνεται και να καταγράφεται ότι: 

• Τα υλικά είναι σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΦΥΥ. 

• Ακολουθούνται οι απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής. 
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04200 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Περιγραφή Εργασίας 
  

Αυτή η προδιαγραφή καλύπτει την προµήθεια και κατασκευή σκυροδέµατος 
πλήρωσης, που θα αποτελέσει το υπόστρωµα για τα διάφορα είδη τελικών 
δαπέδων που προβλέπονται στο Έργο ( κεραµικά πλακίδια, πλάκες 
πεζοδροµίου, βιοµηχανικό δάπεδο κλπ.) 
 

1.2  Σχετικά Πρότυπα 
 

ΚΤΣ-2016:  Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - ΦΕΚ 1561/Β/02-06-
2016 

ΕΛΟΤ 1421 Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - 

Γενικές απαιτήσεις 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13304 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 

προδιαγραφών των οξειδωµένων ασφαλτικών 
 

1.3  Υποβολές 
 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει ΦΥΥ για έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. των Μελετών Σύνθεσης του σκυροδέµατος, καθώς και του δοµικού 
πλέγµατος. 
 

 
2 ΥΛΙΚΑ 

2.1  Σκυρόδεµα πλήρωσης-δοµικό πλέγµα 
 

Θα κατασκευαστεί σκυρόδεµα πλήρωσης ελάχιστης κατηγορίας C20/25, ελαφρά 
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Τ131 ως υπόστρωµα δαπέδων. 

 
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

3.1  ∆ιαµόρφωση 
 

• ∆ιαµόρφωση περιµετρικού αρµού µε την τοποθέτηση κατάλληλης 
διαχωριστικής ταινίας σε όλα τα κάθετα περιµετρικά στοιχεία και τα 
ελεύθερα στο χώρο υποστυλώµατα. 

• ∆ιασφάλιση της προβλεπόµενης γεωµετρίας µε τη χρήση ξυλοτύπων, 
φαλτσογωνιών και οδηγών, όπου απαιτείται. 

• Εξασφάλιση πρόσφυσης µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος µε 
τη χρήση κατάλληλου συγκολλητικού υλικού. 

• Τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος Τ131 και στήριξή του µε 
αποστατήρες ή/και καβαλέτα, τηρώντας τις απαιτήσεις για επικάλυψη. 

• ∆ιάστρωση και επιπέδωση σκυροδέµατος µε οδηγούς, πήχεις, ή 
µηχανήµατα τεχνολογίας «laser screed». 

• Περαιτέρω εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε 
ελικόπτερο, όταν το σκυρόδεµα έχει «τραβήξει». 
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• Κάλυψη του δαπέδου επί 7 ηµέρες µε φύλλο πλαστικού ή βρεγµένες 
λινάτσες για την συντήρηση του σκυροδέµατος Κοπή αρµών εντός 48 
ωρών από τη διάστρωση του σκυροδέµατος σε κάνναβο 4mx4m ή 
5mx5m, πριν την ανάπτυξη παραµορφώσεων λόγω συστολής 
ξήρανσης. Οι αρµοί θα έχουν πλάτος 5 mm και βάθος 25 mm 
περίπου. 

• Πλήρωση των αρµών µε βιοµηχανικό προϊόν ασφάλτου, ειδικά 
σχεδιασµένο για τον προαναφερόµενο σκοπό ή πολυουρεθανική 
µαστίχη και αφαίρεση της περίσσειας. όσο αυτή είναι ακόµη θερµή. 
Σηµειώνεται ότι στις θέσεις των κατασκευαστικών αρµών του 
φέροντος οργανισµού των Σταθµών και Φρεάτων του Έργου δε θα 
δηµιουργείται αρµός στο σκυρόδεµα πλήρωσης αλλά η διάστρωση 
του δαπέδου θα συνεχίζεται και θα κόβεται αρµός στην ίδια θέση, 
όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 
3.2  Προστασία και Συντήρηση 
 

Αν προβλέπονται µετά την κατασκευή του δαπέδου άλλες εργασίες, ο Ανάδοχος 
θα παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να προστατεύεται το δάπεδο από φθορές 
(µηχανικές ή χηµικές βλάβες και λερώµατα). 
Το δάπεδο θα πρέπει να παραδοθεί καθαρό. 

 
3.3  Επί τόπου Ποιοτικός Έλεγχος 
 
3.3.1 Ο υπεύθυνος µηχανικός του Αναδόχου θα ελέγχει την ποιότητα υλικών και 

εργασίας σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τα µεµονωµένα Άρθρα της 
παρούσας Προδιαγραφής. 

 
3.3.2 Πρέπει να επαληθεύεται και καταγράφεται ότι: 

• Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι απόλυτα επίπεδη, εφόσον 
στην µελέτη δεν προβλέπονται ρύσεις. 

• Εάν διαπιστωθεί σε οποιαδήποτε τυχαία επιφάνεια του δαπέδου 
διαστάσεων 10mΧ10m, απόκλιση µεγαλύτερη των 5mm, η επιφάνεια 
θα καθαιρείται και θα ανακατασκευάζεται µε δαπάνες του Αναδόχου. 

• Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις της Παρούσας Προδιαγραφής. 
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05521 ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1  Περιγραφή εργασίας 

 

Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι να περιγράψει τις τεχνικές απαιτήσεις 
για την προµήθεια και εγκατάσταση των χειρολισθήρων και κιγκλιδωµάτων από 
γαλβανισµένο χάλυβα.  

 

1.2 Αναφορές 

 

EN ISO 14122-3  Ασφάλεια Μηχανηµάτων – Μόνιµα µέσα 
πρόσβασης σε µηχανήµατα – Μέρος 3: 
Κλιµακοστάσια, σκάλες και προστατευτικά 
κιγκλιδώµατα  

ΕΛΟΤ EN 1991 ∆ράσεις σε δοµήµατα 

ΕΛΟΤ EN 10025: Προϊόντα θερµής εξελάσεως από µη 
κραµατοποιηµένο χάλυβα κατασκευών. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10219 Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών 
διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους 
και λεπτόκοκκους χάλυβες 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10220 Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής και 
συγκολλητοί - ∆ιαστάσεις και µάζες ανά µονάδα 
µήκους  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 636  Αναλώσιµα συγκόλλησης. Ράβδοι σύρµατα 
ηλεκτροδίων και µέταλλα γεµίσµατος για 
συγκόλληση τύπου αερίου-τόξου. µη 
κραµατοποιηµένων και λεπτόκοκκων χαλύβων. 
Ταξινόµηση.  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2560 Αναλώσιµα συγκόλλησης - Επενδεδυµένα 
ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι µή 
κραµατωµένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - 
Ταξινόµηση 

EN ISO 4063  Συγκολλήσεις και συναφείς διαδικασίες-
Ονοµατολογία διαδικασιών και παραπεµπτικοί 
αριθµοί-  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609-1 Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών 
συγκόλλησης µεταλλικών υλικών. Προδιαγραφή 
διαδικασίας συγκόλλησης. Μέρος 1: 
Συγκόλληση τόξου. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1 Προδιαγραφή και έλεγχος καταλλη-λότητας 
διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών. 
∆οκιµή διαδικασίας συγκόλλησης. Μέρος 1: 
Συγκόλληση µε τόξο και αέριο για χάλυβες και 
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συγκόλληση µε τόξο για νικέλιο και κράµατα 
νικελίου.  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9606-1 Έλεγχος καταλληλότητας συγκολλητών. 
Συγκόλληση µε τήξη. Μέρος 1: Χάλυβες. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461 Επικαλύψεις µε γαλβανισµό εν θερµώ ετοίµων 
προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014:  Μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής - Κατηγορίες 
προϊόντος Α και Β. 

Ελληνικός Κτιριοδοµικός Κανονισµός, ΦΕΚ 59/∆/3.2.89 όπως ισχύει 

 
1.3 Υποβολές 

 

Τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) θα πρέπει να προετοιµασθούν κα 
υποβληθούν στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για έγκριση. 

 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαµβάνει 
κατ’ ελάχιστον: 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος από τον κατασκευαστή. 

• Εγχειρίδιο Συναρµολόγησης, ανέγερσης και εγκατάστασης. 

• ∆ιαδικασία συγκολλήσεων. 

• ∆είγµατα µήκους 300mm από κάθε τύπο χειρολισθήρων και 
κιγκλιδωµάτων. 

• Τεύχη Υπολογισµών Σχεδιασµού. 

• Προϊόν επιδιόρθωσης και µέθοδοι εφαρµογής. 

 

2 ΥΛΙΚA 

 

2.1 Γενικά 

 

Οι χειρολισθήρες και τα κιγκλιδώµατα πρέπει να κατασκευασθούν και να 
τοποθετηθούν έτσι ώστε να αντέχουν τα απαιτούµενα φορτία όπως καθορίζονται 
στην παρ. 3.15 του Άρθρου 3 των Προδιαγραφών Μελετών Έργων ΠΜ της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Το ύψος των χειρολισθήρων πρέπει να είναι 90cm  

Τα κιγκλιδώµατα θα κατασκευάζονται και θα εγκαθίστανται µε ελάχιστο ύψος 
1.10m 

 

2.2  Γαλβανισµένοι Σωλήνες από Χάλυβα 

 

Ο χαλυβδοσωλήνας που θα χρησιµοποιηθεί για τους χειρολισθήρες και 
κιγκλιδώµατα θα είναι, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, διαµέτρου Φ50 
κατ’ ελάχιστον, µε κυκλικό σχήµα και µήκος, όπως θα δείχνεται στα 
κατασκευαστικά σχέδια, µε ποιότητα χάλυβα τουλάχιστον S235 JR κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10025. 

Το πάχος του σωλήνα θα είναι σύµφωνο µε τα Τεύχη Υπολογισµού Μελέτης. 
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2.3  Ελάσµατα Αγκύρωσης 

 

Τα ελάσµατα αγκύρωσης θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα µε ελάχιστο 
πάχος 5mm και ποιότητα χάλυβα τουλάχιστον S235JR, κατά EN 10025.  

Όταν οι χειρολισθήρες στερεώνονται στους τοίχους, θα στερεώνονται µε τα 
απαραίτητα ανθεκτικά στη διάβρωση ελάσµατα αγκύρωσης και αγκύρια, για να 
αντέχουν τα φορτία που καθορίζονται στα υποβληθέντα τεύχη υπολογισµών. 

 

2.4  Συγκόλληση 

 

Η συγκόλληση θα γίνεται µε συγκόλληση τόξου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 636. 

Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
2560. 

Οι συγκολλήσεις θα υλοποιούνται σύµφωνα µε τις υποβληθείσες διαδικασίες. 
Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν από πιστοποιηµένους Ηλεκτροσυγκολλητές. 

 

2.5  Γαλβάνισµα 

 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα χαλύβδινα στοιχεία που θα 
χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή των χειρολισθήρων και κιγκλιδωµάτων, θα 
είναι γαλβανισµένα µε τη µέθοδο του εν θερµώ γαλβανίσµατος σύµφωνα µε το 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461. 

Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για εργασίες επισκευής, όπου το αρχικό 
γαλβάνισµα έχει αφαιρεθεί, θα γίνει µε τη χρήση µειγµάτων ψυχρού 
γαλβανίσµατος που παράγονται για το σκοπό αυτό και θα εγκριθούν από την 
ΑΜ. 

 

2.6  Στερέωση 

 

2.6.1 Γενικά 

 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα υλικά στερέωσης που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν θα είναι γαλβανισµένα ή από συµβατό, µη οξειδούµενο υλικό. 

 

2.6.2 Αγκύρια, Σφικτήρες και Εξαρτήµατα 

 

Τα αγκύρια, οι σφικτήρες και τα εξαρτήµατα θα παραδοθούν όπως απαιτείται για 
µια πλήρη και ολοκληρωµένη εγκατάσταση. 

Οι κοχλίες, περικόχλια και οι δακτύλιοι είναι σύµφωνοι µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
4014.  

Όλα τα υλικά θα είναι γαλβανισµένα ή από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση. 
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2.6.3 Εκτονούµενοι Κοχλίες 

 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όπου τα αγκύρια δεν χωνεύονται µέσα 
στην κατασκευή από σκυρόδεµα, θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα βύσµατα 
εκτονούµενου τύπου µε αντίστοιχες βίδες από γαλβανισµένο χάλυβα ή κορµοί µε 
σπείρωµα και περικόχλια αντίστοιχου µεγέθους, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια.  

 

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
3.1  Επιθεώρηση 

 

Οι περιοχές και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι χειρολισθήρες και τα 
κιγκλιδώµατα θα εγκατασταθούν θα πρέπει να εξετασθούν και η εργασία δεν θα 
προχωρήσει εφόσον δεν έχουν εξασφαλιστεί αποδεκτές συνθήκες. 

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να επιβεβαιωθούν τα παρακάτω: 

Οι επιφάνειες είναι καθαρές και όλα τα ξένα σωµατίδια έχουν αποµακρυνθεί. 

Το σκυρόδεµα είναι υγιές και οι σπασµένες άκρες έχουν επιδιορθωθεί όπου είναι 
αναγκαίο. 

Η περιοχή των εργασιών είναι ελεύθερη από άλλες εργασίες. 

 

3.2  Εγκατάσταση Χειρολισθήρων και Κιγκλιδωµάτων 

 

Η εγκατάσταση χειρολισθήρων και κιγκλιδωµάτων θα πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Τα στηρίγµατα στους τοίχους για την εγκατάσταση των χειρολισθήρων θα είναι 
σύµφωνα µε τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια Εφαρµογής. Ιδιαίτερες λεπτοµέρειες 
τελειωµάτων θα αποτυπώνονται σε αρχιτεκτονικά σχέδια λεπτοµερειών. 

Οι κατακόρυφοι ορθοστάτες µπορούν να είναι είτε συγκολλητοί ή στερεωµένοι 
στα ελάσµατα αγκύρωσης ή τοποθετηµένοι σε ανοιγµένες οπές στο σκυρόδεµα. 

 

3.3 Τοποθέτηση της κατασκευής επί τόπου του Έργου 

 

Η τοποθέτηση της κατασκευής επί τόπου του Έργου θα πραγµατοποιηθεί µε τη 
χρήση κατάλληλων αγκυρίων και σφικτήρων προσαρµοζόµενων στον τύπο του 
στηρίγµατος σε συµφωνία µε τις οδηγίες και απαιτήσεις του κατασκευαστή. 

 

3.4 Κοπή, προσαρµογή και τοποθέτηση 

 

Η κοπή, το τρύπηµα και η προσαρµογή που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση 
της κατασκευής επί τόπου, θα πραγµατοποιηθεί µε προσοχή Η κατασκευή θα 
είναι σταθµισµένη, ευθυγραµµισµένη, αλφαδιασµένη και χωρίς ελαττώµατα, 
έχοντας ως σηµεία αναφοράς προκαθορισµένες γραµµές και επίπεδα. 
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Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, θα πρέπει να προβλεφθούν εσοχές ή 
αγκυρώσεις µέσα στον ξυλότυπο για τα τµήµατα εκείνα που πρόκειται να 
ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα ή την τοιχοποιία. 

 

3.5 Ορατές Συνδέσεις 

 

 Οι ορατές συνδέσεις θα πρέπει να υλοποιούνται έτσι ώστε να σχηµατίζουν 
συµπαγείς συνδέσεις χωρίς κενά. 

 

∆εν επιτρέπεται η ύπαρξη αιχµηρών άκρων. 

 

3.6  Συγκόλληση 

 

Οι συγκολλήσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο εργοστάσιο 

Οι συγκολλητές ενώσεις θα πρέπει να λειαίνονται και να οµαλύνονται για να 
συναρµόζονται οι προς ένωση επιφάνειες, έτσι ώστε να διατηρείται το σχήµα και 
το προφίλ του συγκολλούµενου µέρους και µε τρόπο που να µην φαίνεται η 
ραφή στη τελειωµένη κατασκευή. 

Σε κάθε περίπτωση, η συγκόλληση στο εργοτάξιο περιορίζεται στις περιπτώσεις 
που δείχνονται στα σχέδια. Η εργασία επιδιόρθωσης γαλβανίσµατος θα είναι 
σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες υποβολές υλικών επιδιόρθωσης. 

 

3.7  Ρύθµιση 

 

Πριν από την τοποθέτηση του χειρολισθήρα στην τελική του θέση, θα πρέπει να 
γίνεται ρύθµιση ώστε να εξασφαλίζεται σωστή προσαρµογή των ενώσεων και να 
ευθυγραµµίζεται σε όλο το µήκος του. 

Οι ορθοστάτες και τα στηρίγµατα θα πρέπει να µπαίνουν σε αποστάσεις που θα 
φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια και να σταθµίζονται σε κάθε διεύθυνση. 

 

4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Οι χειρολισθήρες θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου κατασκευής έτσι ώστε να είναι απαλλαγµένοι από παραµορφώσεις ή 
ζηµιές άλλες από αυτές που δηµιουργούνται από τις κανονικές καιρικές 
συνθήκες. 

Η επιλεχθείσα µέθοδος καθαρισµού σε συµφωνία µε τις οδηγίες και απαιτήσεις 
του κατασκευαστή θα πρέπει να οδηγεί στην επίτευξη µιας οµοιόµορφης 
εµφάνισης. 

Θα προστατεύεται το τελείωµα των χειρολισθήρων και κιγκλιδωµάτων από 
βλάβες, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, µε προσωρινά 
προστατευτικά καλύµµατα, εγκεκριµένα από τον κατασκευαστή των 
χειρολισθήρων. Θα αφαιρείται το προστατευτικό κάλυµµα µε την ολοκλήρωση 
των εργασιών. 
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Θα αποκαθίστανται τα κατεστραµµένα τελειώµατα κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης και της κατασκευαστικής περιόδου, έτσι ώστε να µην είναι 
εµφανείς οι εργασίες επιδιόρθωσης. Θα επιστρέφονται τα τµήµατα που µπορεί 
να µην είναι κατάλληλα επιδιορθωµένα. Θα γίνονται οι απαιτούµενες µετατροπές 
και θα επανατοποθετούνται στη τελική τους θέση.  

Οι χειρολισθήρες και τα κιγκλιδώµατα θα αποθηκεύονται µέσα σε καλά 
αεριζόµενους χώρους, µακριά από σκυρόδεµα και τοιχοποιίες που δεν έχουν 
στερεοποιηθεί και θα προφυλάσσονται από τα καιρικά φαινόµενα, την υγρασία, 
το χώµα, τη διάβρωση, την υπερβολική θερµοκρασία και υγρασία. 
 

5 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Θα πραγµατοποιηθεί οπτική επιθεώρηση για να βεβαιώσει: 

• ότι οι χειρολισθήρες που χρησιµοποιήθηκαν συµφωνούν µε τα Φύλλα 
Υποβολής Υλικών. 

• ότι η εργασία για τους χειρολισθήρες πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε 
τα κατασκευαστικά σχέδια, τις απαιτήσεις και υποδείξεις του 
κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.  

 

Θα πρέπει επίσης να διενεργηθούν δοκιµές και ποιοτικός έλεγχος από την 
οµάδα επίβλέψης, ως προς την ικανότητα ανάληψης φορτίων των 
συγκολληµένων γαλβανισµένων διατοµών (κιγκλιδώµατα, χειρολισθήρες). 
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05550  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Περιγραφή 
 
1.1.1 Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι η περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων για 

την προµήθεια και την ανέγερση των προβλεπόµενων από την µελέτη 
κατασκευών από δοµικό χάλυβα. 

 
1.1.2 Όλες οι µεταλλικές κατασκευές θα σχεδιαστούν, θα µελετηθούν και θα 

κατασκευαστούν ώστε να φέρουν µε ασφάλεια τα φορτία που ορίζονται στις 
προδιαγραφές για τη µελέτη και τους σχετικούς ισχύοντες κανονισµούς. 

 
1.1.3 Οι εκτεθειµένες στο περιβάλλον µεταλλικές κατασκευές θα ελέγχονται σύµφωνα 

µε τους ισχύοντες κανονισµούς, επιπλέον για τις φορτίσεις από άνεµο και χιόνι. 
 
1.2 Σχετικά Πρότυπα - Κανονισµοί  
 

Για τη µελέτη και εκτέλεση τωv διαφόρωv σιδηρώv κατασκευώv ισχύoυv oι 
παρακάτω Καvovισµoί : 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-1, Κατασκευή δοµηµάτων από χάλυβα και από αλουµίνιο - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των δοµικών 
στοιχείων  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-2, Κατασκευή δοµηµάτων από χάλυβα και από αλουµίνιο 
- Μέρος 2: Τεχνικές απαιτήσεις για δοµήµατα από χάλυβα  

 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, Προϊόντα µη Κεκραµένου ∆οµικού Χάλυβα Θερµής Έλασης 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609–1: Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης 
µεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: 
Συγκόλληση τόξου 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-01: Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας 
διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - ∆οκιµή διαδικασίας 
συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση µε τόξο και αέριο για χάλυβες και 
συγκόλληση µε τόξο για νικέλιο και κράµατα νικελίου  

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9606: Έλεγχος καταλληλότητας συγκολλητών - Συγκόλληση 
µε τήξη - Μέρος 1: Χάλυβες 

• ΕΛΟΤ EN ISO 4014 Μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής - Κατηγορίες προϊόντος 
Α και Β 

• ΕΛΟΤ EN ISO 4016 Μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής - Κατηγορία προϊόντος 
C 

• ΕΛΟΤ EN ISO 4017 Κοχλίες εξαγωνικής κεφαλής - Κατηγορίες προϊόντος Α 
και Β 

• ΕΛΟΤ EN ISO 4018 Κοχλίες εξαγωνικής κεφαλής - Κατηγορία προϊόντος C 

• ΕΛΟΤ EN ISO 4032 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 1 - Κατηγορίες προϊόντος 
Α και Β 

• ΕΛΟΤ EN ISO 4034 Εξαγωνικά περικόχλια - Κατηγορία προϊόντος C 

• ΕΛΟΤ EN ISO 7089 Επίπεδες ροδέλες - Κανονική σειρά - Κατηγορία 
προϊόντος Α 
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• ΕΛΟΤ EN ISO 7090 Επίπεδες ροδέλες µε λοξότµηση - Κανονική σειρά - 
Κατηγορία προϊόντος Α 

• ΕΛΟΤ EN ISO 7091 Επίπεδες ροδέλες - Κανονική σειρά - Κατηγορία 
προϊόντος C 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 10216.01/A1 Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για 
εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη 
κεκραµένοι χαλύβδινοι σωλήνες µε καθορισµένες ιδιότητες σε 
θερµοκρασία δωµατίου 

• ΕΛΟΤ EN 10219.01 E2 Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών 
διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους χάλυβες 
- Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης  

• ΕΛΟΤ EN 10219.02 E2 Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών 
διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους χάλυβες 
- Μέρος 2: Ανοχές, διαστάσεις και ιδιότητες διατοµών  

• EC-3: Κατασκευές από Χάλυβα µε τα Παραρτήµατα του και το Εθνικό 
Κείµενο Εφαρµογής  

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1460 Μεταλλικές επιστρώσεις - Επιστρώσεις µε θερµή 
εµβάπτιση σε σιδηρούχα υλικά - Σταθµικός προσδιορισµός της µάζας ανά 
µονάδα επιφάνειας 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461 Επικαλύψεις µε γαλβανισµό εν θερµώ ετοίµων 
προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών 

• ΕΛΟΤ EN ISO 12944 Χρώµατα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων (Μέρος 1 – Μέρος 8) 

 
1.3 Υποβολές 
 
1.3.1 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς έγκριση Μέθοδο 

Κατασκευής η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία για τις χρησιµοποιούµενες 
µεθόδους, το προσωπικό του, τον εξοπλισµό, τις φάσεις ανέγερσης, τις 
µεθόδους προσωρινής υποστήριξης, τους ελέγχους που πρέπει να εκτελεσθούν 
σε κάθε φάση, την ανάλυση επικινδυνότητας και τα κατάλληλα µέτρα που 
προτείνονται για την αντιµετώπιση των κινδύνων. Οι χρόνοι υποβολής και 
έγκρισης καθορίζονται στο άρθρο GS0200 «Απαιτήσεις Μελετών»των Γενικών 
Προδιαγραφών. 

 
Ταυτόχρονα θα υποβληθούν για έγκριση τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ), 
που θα περιλαµβάνουν όλα τα σχετικά στοιχεία για τα προτεινόµενα υλικά, τα 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης των χρησιµοποιούµενων υλικών, τα αποτελέσµατα 
δοκιµών καθώς και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στα επί µέρους 
κεφάλαια του παρόντος άρθρου. 
 

1.3.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει δείγµατα των εξής: 
 

-  δείγµατα χρωµάτων (σε ένα τµήµα σωλήνα µήκους 0,50 µ. και σε έναν 
κόµβο) 

 
-  δείγµατα γαλβανισµού (σε ένα τµήµα σωλήνα µήκους 0,50 µ. και σε έναν 

κόµβο) 
 

1.3.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στατική µελέτη 
και λεπτοµερή σχέδια, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Μελέτης αυτού του 
Έργου.  
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2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
2.1 Χαλύβδινα µέλη 
 

Τα υλικά πρέπει vα είvαι σύµφωvα µε τις πρoδιαγραφόµεvες ποιότητες στη 
µελέτη και vα ευρίσκovται σε αρίστη κατάσταση, χωρίς ελαττώµατα, κακώσεις, 
παραµoρφώσεις και αvoχές διαστάσεωv έξω από τα όρια πoυ επιτρέπoυv oι 
σχετικoί καvovισµoί για παρόµoια έργα. 

 
Οι αvoχές και τα περιθώρια τωv κρισίµωv διαστάσεωv, πoυ επηρεάζoυv τη 
συvαρµoλόγηση τωv συvδεoµέvωv µελώv για κάθε κατηγoρία απαιτούµενης 
ακρίβειας συvαρµoγής, θα πρέπει vα συµφωvoύv µε τα προβλεπόµενα στα 
πρότυπα. Οι αvoχές διαστάσεωv και τα επιτρεπόµεvα όρια πρέπει vα 
φαίvovται στα σχέδια Μελέτης Εφαρµογής πoυ θα συvτάσσει o Αvάδoχoς. 

 
Ειδικά για τις διατoµές εκείvες µε τις oπoίες θα κατασκευαστoύv µέλη της 
κατασκευής µε σoβαρές καταπovήσεις, όπως κύριoι φoρείς, υπoστυλώµατα 
κ.λ.π., πρέπει vα γίvεται κατά τηv κατασκευή και παραλαβή λεπτoµερής 
έλεγχoς για τηv επισήµαvση πιθαvώv ελαττωµάτωv πoυ είvαι δυvατόv vα 
oφείλovται στηv εξέλαση ή σε άλλoυς παράγovτες. Οι έλεγχoι αυτoί έχoυv 
τεράστια σηµασία διότι τέτoια ελαττώµατα µπoρoύv vα µειώσoυv ακόµη και 
vα µηδεvίσoυv τοπικά τηv αvτoχή της κατασκευής. 
 
Iδιαίτερα επισηµαίvεται η αvάγκη εξασφαλίσεως τωv πρoδιαγραφoµέvωv 
πoιoτήτωv στις συvδέσεις τωv µεταλλικώv µερώv µιας σιδηράς κατασκευής. 
Κoχλίες, ήλoι, συγκoλλήσεις κ.λ.π. πoυ δεv πληρoύv τις πρoδιαγραφές 
αυτές, θα θεωρoύvται µη συµµορφούµενα υλικά, δεv θα χρησιµoπoιoύvται 
και θα απoµακρύvovται αµέσως από τo εργoτάξιo. 
 
Τα ηλεκτρόδια για τις συγκoλλήσεις πρέπει vα συµµορφώνονται πλήρως µε 
την µεθοδολογία συγκόλλησης.  

 
Παρόµoια πρoσoχή πρέπει vα δoθεί και στα υλικά κατασκευής τωv 
εφεδράvωv, τωv συvδέσεωv και των ενσωµατοµένων στοιχείων της σιδηράς 
κατασκευής στο οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 
2.2 Κόµβοι 
 

Οι κόµβοι θα διαµορφωθούν όπως καθορίζεται από την στατική µελέτη και τις 
προδιαγραφές.  

 
2.3  Συστήµατα και εξαρτήµατα αγκύρωσης 

 
Γεvικά για τις κύριες στηρίξεις µεταλλικών στοιχείων σε στοιχεία οπλισµένου 
σκυροδέµατος του φέροντος οργανισµού, θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη 
στη µελέτη και στα σχέδια της Μελέτης Εφαρµογής όλων των απαιτούµενων 
µέσων στήριξης (αγκύρια, πλάκες στήριξης κ.λ.π.) ώστε αυτά να 
ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα κατά τη φάση σκυροδέτησης. Σε 
δευτερέυουσας σηµασίας στηρίξεις επιτρέπεται να γίνεται χρήση χηµικώv 
αγκυρίωv ή άλλου τύπου αγκυρίων τα οποία τοποθετούνται εκ των υστέρων 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος τεύχους. Η 
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εκ των υστέρων τοποθέτηση αγκυρίων θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε 
να µην δηµιουργούνται βλάβες στο σκυρόδεµα και στους υπάρχοντες 
οπλισµούς. Για τα επιτρεπόµεvα φoρτία και τις απoστάσεις τωv αγκυρίωv 
ισχύoυv oι oδηγίες τωv κατασκευαστώv. 

 
2.4 Άλλα εξαρτήµατα  
  

Ο Ανάδοχος θα παρέχει και θα εγκαθιστά όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα για 
την δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης κατασκευής, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 
κατασκευαστικά σχέδια. 

 
2.5 Αντιδιαβρωτική Προστασία 
 

Όλα τα χαλύβδινα µέλη θα είναι επαρκώς προστατευµένα έναντι διαβρώσεως. Η 
πλέον κατάλληλη Μεθοδολογία είναι το γαλβάνισµα εν θερµώ, όπου αυτό είναι 
κατασκευαστικά δυνατόν, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461.  

 
2.6 Βαφή 
 

Μετά την εφαρµογή της αντιδιαβρωτικής προστασίας, τα µέλη και οι κόµβοι θα 
επικαλύπτονται µε την προβλεπόµενη πυράντοχη βαφή. Όπου απαιτείται, τα 
γαλβανισµένα χαλύβδινα τµήµατα θα έχουν επεξεργαστεί κατάλληλα ώστε να 
δεχθούν την επικάλυψη µε βαφή. 

 
Θα πρέπει να συµφωνηθεί µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. το ακριβές χρώµα και ο 
βαθµός στιλπνότητας, βάσει των δειγµάτων όπως αυτά περιγράφονται 
παραπάνω  

 
2.7 Προστασία έναντι πυρκαγιάς 
 

Όλα τα χαλύβδινα µέλη και οι συνδέσεις τους θα µελετηθούν και 
κατασκευαστούν ώστε να είναι επαρκώς προστατευµένα έναντι πυρκαγιάς 
σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1-2 «Σχεδιασµός δοµικών στοιχείων 
έναντι πυρκαγιάς» και τις απαιτήσεις πυροπροστασίας των Προδιαγραφών του 
Έργου. 

 
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
 
3.1 Εγκατάσταση 
 
3.1.1 Η χαλύβδινη κατασκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί στη θέση και στη στάθµη 

της, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια µελέτης εφαρµογής και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 
3.1.2 Η ακριβής Μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα αποτελεί απόφαση του 

Ανάδοχου. Όµως, η όλη κατασκευαστική διαδικασία θα περιγράφεται µε 
σαφήνεια στη Μέθοδο Κατασκευής που θα υποβληθεί στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. για έγκριση  

 
3.2 Προσωρινά στηρίγµατα  
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Όλα τα προσωρινά στοιχεία στερέωσης θα τοποθετούνται, σταθµίζονται και 
ευθυγραµµίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και, αφού έχουν 
εγκατασταθεί, θα ελέγχονται τόσον από άποψη γεωµετρίας και στατικής 
επάρκειας, από τον υπεύθυνο µηχανικό του Αναδόχου. 

 
3.3 Συγκόλληση 
 

Τα χαλύβδινα στοιχεία, πριν από τη συγκόλληση θα πρέπει να κόβονται στις 
ακριβείς διαστάσεις τους και οι επιφάνειες, θα πρέπει να έχουν υποστεί την 
κατάλληλη επεξεργασία για συγκόλληση, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στα 
κατασκευαστικά σχέδια, και να είναι ελεύθερες από σκουριά, λιπαντικά και άλλα 
ξένα στοιχεία. 

 
Η συγκόλληση των χαλύβδινων στοιχείων, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα πρότυπα  

 
Τα υλικά και ο εξοπλισµός συγκόλλησης, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την 
επιλεγµένη µέθοδο συγκόλλησης. 

 
Όλοι οι συγκολλητές που θα απασχολούνται στο έργο, θα διαθέτουν 
πιστοποίηση, η οποία θα υποβάλλεται στην ΑΜ.  

 
3.4 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες 
 

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα πρότυπα. Οι κοχλίες θα ελέγχονται µε διακριβωµένο 
ροπόκλειδο στις προβλεπόµενες τιµές πρότασης από την µελέτη.  

 
Η κατηγορία ποιότητας των κοχλιών και των περικοχλίων, θα επιλέγεται 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια.  

 
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Όλα τα µέρη της κατασκευής θα αποθηκεύονται καταλλήλως στο εργοτάξιο και 
θα γίνεται η χρήση τους µε προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η ζηµιά της δοµικής 
τους ακεραιότητας, της αντιδιαβρωτικής προστασίας, της επικαλυτπικής βαφής 
και γενικά της ορθής λειτουργίας και εµφάνισής τους. 
 
Υλικά κατεστραµµένα, ελαττωµατικά, ή τοποθετηµένα σε λάθος θέση, θα 
επιδιορθώνονται ή θα αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα και τις 
εντολές του κατασκευαστή και της ΑΜ. 
 

5 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
  

Ο υπεύθυνος µηχανικός του Αναδόχου, θα ελέγχει την ποιότητα των υλικών και 
τις εργασίες που σχετίζονται µε την συναρµολόγηση και εγκατάσταση της 
χαλύβδινης κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια µελέτης και το παρόν Άρθρο. 
Στοιχεία σχετικά µε τις δυνάµεις σύσφιξης των κοχλιών και τις τελικές διαστάσεις 
«όπως κατασκευάσθηκε» της χαλύβδινης κατασκευής θα καταγράφονται σε 
έντυπα εγκεκριµένα από την ΑΜ, στα πλαίσια του ΠΠΕ. 
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05610 ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Περιγραφή εργασίας 
 

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει την προµήθεια και εγκατάσταση αγκυρίων 
που θα χρησιµοποιηθούν για τη στερέωση διαφόρων ποικίλων στοιχείων 
κατασκευών και µηχανηµάτων στις κατασκευές από σκυρόδεµα  

 
1.2 Σχετικά Πρότυπα  
 

• ETAG 001 Αγκυρώσεις Σκυροδέµατος 
• ΕΛΟΤ EN ISO 2081 Μεταλλικές και µη µεταλλικές επιστρώσεις - 

Ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση σιδήρου ή χάλυβα µε επιπρόσθετη 
κατεργασία  

• ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Επικαλύψεις µε γαλβανισµό εν θερµώ ετοίµων 
προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών  

 
1.3 Παραδοχές προσδιορισµού αγκυρίων 

 
Όλοι οι χώροι του τραµ κατατάσσονται στην κατηγορία «Υγροί χώροι» όσον 
αφορά την παρουσία νερού-υγρασίας.  
 
Οι χώροι αυτοί περιλαµβάνουν στοιχεία και κατασκευές εκτεθειµένες σε 
εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι ανεξάρτητη από 
την προστασία µόνωσης επιφανειών σκυροδέµατος που απαιτείται για διάφορες 
κατασκευές.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του την ανωτέρω κατηγοριοποίηση 
στις µελέτες και επιλογή των ηλεκτροµηχανολογικών και σιδηροδροµικών 
συστηµάτων καθώς και στην εγκατάστασή τους. 
 
Α) Τα φορτία (ανά αγκύριο) που πρόκειται να αναρτηθούν, είτε σε οριζόντιες είτε 

σε κατακόρυφες/ανεστραµένες επιφάνειες, χωρίζονται σε 3 Κλάσεις. 
Αναλυτικά: 

 
Κλάση R1: - Στατικά φορτία µικρότερα ή ίσα του 1kN 
Κλάση R2: - Στατικά φορτία µεγαλύτερα του 1 kN και δυναµικά 

φορτία µικρότερα ή ίσα του 1kN 
Κλάση R3: - ∆υναµικά φορτία µεγαλύτερα του 1kN 

 
Σηµείωση: Τα δυναµικά φορτία δηµιουργούνται από δονήσεις λειτουργίας ή από 

επαναλαµβανόµενη φόρτιση  
 

Β) Φορτίο ορίζεται ως το ίδιο βάρος του εξοπλισµού, εξαρτήµατος, υλικού, κλπ. 
πλέον τα φορτία λειτουργίας (δηλ. κινητά, δυναµικά, κλπ., εάν υπάρχουν) που 
σχετίζονται µε αυτό. Για γραµµικά συστήµατα, όπως σωληνώσεις, εσχάρες 
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καλωδίων, αεραγωγοί, ψευδοροφές, κλπ., θα είναι το συνολικό συνιστάµενο 
φορτίο (ίδιο βάρος, κινητό, δυναµικό, κλπ.) ανά στήριξη.  

 
Γ) Για εξοπλισµό που τοποθετείται στο δάπεδο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

Κλάση R1 ανεξάρτητα από το βάρος του εξοπλισµού, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά από τον κατασκευαστή, ή ο εξοπλισµός υπόκειται σε δόνηση ή 
σε επαναλαµβανόµενη φόρτιση. 

 
∆) Σε δοµικά στοιχεία από σκυρόδεµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε 

µεταλλικά αγκύρια, είτε αγκύρια χηµικού τύπου. Σε οπτοπλινθοδοµές 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά αγκύρια χηµικού τύπου 

 
1.4 Υποβολές 
 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. τα Φύλλα 
Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ), τα οποία θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που 
αφορούν τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους, τον εξοπλισµό, τα πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης των χρησιµοποιούµενων υλικών, τα αποτελέσµατα δοκιµών και 
όλα τα στοιχεία στα οποία γίνεται λεπτοµερής αναφορά σε άλλα σηµεία του 
παρόντος Άρθρου. 

 
2 ΤΥΠΟΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 
 
2.1 Όλα τα αγκύρια θα διαστασιολογηθούν βάσει των τευχών υπολογισµού και θα 

είναι όπως θα δεικνύονται στα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
2.2 Τα αγκύρια θα είναι αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα ενθυλακωµένα σε 

κατάλληλο συγκολλητικό υλικό, για την αποτροπή πιθανής διάβρωσης του 
χαλύβδινου οπλισµού, σε περίπτωση παρουσίας υγρασίας. 

 
2.3 Η αντιδιαβρωτική προστασία των αγκυρίων δεν θα είναι ποτέ µικρότερη από 

αυτή της αγκυρούµενης στήριξης ή στοιχείου (π.χ. τα υλικά από ανοξείδωτο 
χάλυβα θα αγκυρώνονται µόνο µε αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα), το αντίθετο 
όµως εξακολουθεί να ισχύει 

 
2.4 Ορίζονται οι ακόλουθοι τύποι αγκυρίων: 
 

ΚΛΑΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 
∆ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Επιφάνεια από σκυρόδεµα 

R1 
Εκτόνωσης µε κάρφωµα ή 
χηµικό 

R2 
Εκτόνωσης µε σφίξιµο ή 
χηµικό 

R3 
Τύπου υποσκαφής 
ή χηµικό 

 
  
2.5 Για την ορθή επιλογή του τύπου αγκυρίων, θα λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

• φορτίο σχεδιασµού 

• χαρακτηριστική αντοχή της κατασκευής  

• απόσταση από τα άκρα του δοµικού στοιχείου 

• χαρακτηριστικά αξονικής (Ν) και διατµητικής (Τ) φόρτισης  
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• αλληλεπίδραση οµάδας αγκυρί 
 

3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
3.1 Τα αγκύρια θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια και 

τους τύπους που προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 
3.2 Οι οδηγίες του Κατασκευαστή αγκυρίων θα ακολουθούνται και θα τηρούνται 

αυστηρά. 
 
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Τα χηµικά αγκύρια θα αποθηκεύονται κατάλληλα και θα επαληθεύεται ότι 
τηρείται η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. . Οι κενές συσκευασίες των 
συγκολλητικών υλικών θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία, 
ανάλογα µε την ένδειξη τοξικότητάς τους. 

 

5 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 

Ο υπεύθυνος µηχανικός του Αναδόχου θα ελέγχει την ποιότητα υλικών και 
εργασίας, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τα µεµονωµένα Άρθρα της 
παρούσας Προδιαγραφής.  

 

Πρέπει να επαληθεύεται και να καταγράφεται ότι:  

 

• Όλα τα αγκύρια είναι εγκεκριµένα για τη συγκεκριµένη περίπτωση, βάσει των 
σχετικών ΦΥΥ.  

• Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής.  
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07110 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  

 

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ 03-06-01-01: «Στεγανοποίηση δωµάτων και 
στεγών οπλισµένου σκυροδέµατος»  

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται στα επιµέρους Κεφάλαια της αντίστοιχης ως άνω ΕΤΕΠ. 

 

1. Αντικείµενο  

 

1.1 Προστίθεται η εφαρµογή στεγανοποίησης υπογείων τοιχωµάτων 

κτιρίων. 

 

2. Ισχύοντα Πρότυπα 

 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13707, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά 

φύλλα για στεγάνωση δωµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13859, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και 

χαρακτηριστικά υποστρωµάτων 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13969, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 

στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13970, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για τον 

έλεγχο της διαπερατότητας των ατµών - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14967, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 

υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

 

3. Όροι και ορισµοί  

 

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές µεµβράνες 
που φέρουν σήµανση CE βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 13707 και συγκεκριµένα: 
Ελαστοµερείς (SBS) στεγανωτικές ασφαλτικές µεµβράνες µε πολυεστερικό 
οπλισµό και µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

• Τάση θραύσης, κατά µήκος 850 Ν/50 mm και κατά πλάτος 650 
Ν/50mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12311-1  

• Επιµήκυνση κατά µήκος 45% και κατά πλάτος 50%, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12311-1 

• Αντοχή σε σχίσιµο κατά µήκος 550 Ν και κατά πλάτος 350 Ν, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12310-1 

• ∆ιάτρηση, στατική κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12730 µέχρι φορτίου 20 kg, δυναµική 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12691 (Method A) 



 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΜ RFP_360-19 

 

 
 
 

 

 Σελίδα 111 από 145  

• Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες -20ºC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1109 

• Αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες 110º C κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 

• ∆ιαστασιολογική σταθερότητα (L/T %) -0,4/+0,3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1107 
 

4. Κύριες διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών µεµβρανών στα δώµατα-στέγες 

 
Προστίθεται η παρακάτω παράγραφος: 
 
Στεγανώσεις υπογείων τοιχωµάτων:  
 
Για τη στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέµατος που πρόκειται να 
επιχωθούν, θα χρησιµοποιηθεί τσιµεντοειδές στεγανωτικό επιφανειών 
σκυροδέµατος, µε κατανάλωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Το υπόστρωµα θα είναι οµαλό και σταθερό. Η επιφάνεια δε θα έχει κενά ή 
προεξέχοντα σηµεία τρύπες ή ρηγµατώσεις. Σαθρά τµήµατα θα 
αποµακρύνονται µε συρµατόβουρτσα ή µε άλλα µηχανικά µέσα. Άσφαλτος, 
λάδια ή χρώµατα θα αποµακρύνονται µε κατάλληλο τρόπο. 
 
Η ανάµιξη και η εφαρµογή θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και σύµφωνα µε εγκεκριµένη µέθοδο. 
 
Τα υλικά στεγανοποίησης δε θα εφαρµόζονται, όταν η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος είναι µικρότερη από 5º C. 
 
Το στεγανοποιητικό θα συντηρείται (αν απαιτείται) και θα προστατεύεται µε 
φύλλο πολυαιθυλενίου από την απ’ ευθείας ηλιακή ακτινοβολία, τον άνεµο και 
τον παγετό. 
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07210 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ  

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ 03-06-02-02: «Θερµοµόνωση  εξωτερικών 
τοίχων»  

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται στα επιµέρους Κεφάλαια της αντίστοιχης ως άνω ΕΤΕΠ. 

 

2. Ισχύοντα Πρότυπα 

• ΕΛΟΤ EN 13162, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγραφή  

• EΛΟΤ EN 13163, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - 
Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13164, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένη πολυστερίνη (ΧPS) - 
Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13165, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό πολυοθρεθάνης (PUR) - 
Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13166, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13167, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13168, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW) - Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13169, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο περλίτη(EPB) - Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13170, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο φελλό (ICB) - Προδιαγραφή 
ΕΛΟΤ EN 13171, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) – Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13172, Θερµοµονωτικά προϊόντα - Εκτίµηση της 
συµµόρφωσης  

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9229 Θερµοµόνωση — Ορισµοί  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 Υλικό επικάλυψης και επίστρωσης δαπέδων – Υλικό 
επικάλυψης – Ιδιότητες και απαιτήσεις  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13707, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά 
φύλλα για στεγάνωση δωµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13859-1, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1: Υποστρώµατα για ασυνεχείς 
επικαλύψεις στεγών  

• ΕΛΟΤ EN 13956, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης- Πλαστικά και ελαστικά 
φύλλα στεγανοποίησης στεγών- Προσδιορισµοί και χαρακτηριστικά  
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• ΕΛΟΤ EN 13967, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί 
και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ EN 13970+A1, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για 
τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατµών - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13984, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης- Πλαστικά και ελαστικά 
στρώµατα ελέγχου της περατότητας των υδρατµών - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ EN 14695, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά 
φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων 
επιφανειών από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14909, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστικά 
στεγανωτικά - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14967, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 
υγροµόνωσης - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ EN 15814+A2, Στεγανώσεις µε επιστρώσεις πάχους από 
τροποποιηµένα πολυµερή ασφαλτικά - Ορισµοί και απαιτήσεις  

• ΕΛΟΤ EN 13187 Θερµική απόδοση κτηρίων - Ποιοτική ανίχνευση των 
θερµικών ανωµαλιών σε περιβλήµατα κτηρίων - Υπέρυθρη µέθοδος  

 

2.1 Υποβολές 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και υποβάλλει για έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. τα Φύλλα Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ). Κάθε ΦΥΥ θα περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα εξής: 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων/συστηµάτων από τον Κατασκευαστή  

• Μεθοδολογία εφαρµογής 

• Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης 

• Πιστοποιητικά Πυραντοχής 

• Σχέδια τυπικών λεπτοµερειών θερµοµόνωσης. 

 

4.1 Κριτήρια επιλογής των ελαφρών θερµοµονωτικών υλικών 

Προστίθενται τα εξής: 

Η επιλογή του θερµοµονωτικού προϊόντος θα γίνει στη φάση της ΜΕ έχοντας, 

επιπρόσθετα, λάβει υπόψη τον ισχύοντα Κ.ΕΝ.Α.Κ. και τον Κανονισµό 

Πυροπροστασίας. 

5. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών  
 
Από τις παραγράφους 5.1, 5.2, 5.3 & 5.5 στη φάση της Μελέτης Εφαρµογής θα 
αποφασιστεί η ενδεδειγµένη Μεθοδολογία, η οποία επίσης θα καλύπτει τις 
απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ. 
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07220 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ∆ΩΜΑΤΩΝ  

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-02-01: «Θερµοµονώσεις 
δωµάτων».  

 

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται στα επιµέρους Κεφάλαια της αντίστοιχης ως άνω ΕΤΕΠ. 

 

3. Ισχύοντα πρότυπα  

• ΕΛΟΤ EN 13162, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγραφή  

• EΛΟΤ EN 13163, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - 
Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13164, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένη πολυστερίνη (ΧPS) - 
Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13165, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό πολυοθρεθάνης (PUR) - 
Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13166, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13167, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13168, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW) - Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13169, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο περλίτη(EPB) - Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13170, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο φελλό (ICB) - Προδιαγραφή 
ΕΛΟΤ EN 13171, Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) – Προδιαγραφή  

• ΕΛΟΤ EN 13172, Θερµοµονωτικά προϊόντα - Εκτίµηση της 
συµµόρφωσης  

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9229 Θερµοµόνωση — Ορισµοί  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 Υλικό επικάλυψης και επίστρωσης δαπέδων – Υλικό 
επικάλυψης – Ιδιότητες και απαιτήσεις  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13707, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά 
φύλλα για στεγάνωση δωµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13859-1, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1: Υποστρώµατα για ασυνεχείς 
επικαλύψεις στεγών  
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• ΕΛΟΤ EN 13956, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης- Πλαστικά και ελαστικά 
φύλλα στεγανοποίησης στεγών- Προσδιορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ EN 13967, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ EN 13970+A1, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για 
τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατµών - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13984, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης- Πλαστικά και ελαστικά 
στρώµατα ελέγχου της περατότητας των υδρατµών - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ EN 14695, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά 
φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων 
επιφανειών από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14909, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστικά 
στεγανωτικά - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14967, Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 
υγροµόνωσης - Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

• ΕΛΟΤ EN 15814+A2, Στεγανώσεις µε επιστρώσεις πάχους από 
τροποποιηµένα πολυµερή ασφαλτικά - Ορισµοί και απαιτήσεις  

• ΕΛΟΤ EN 13187 Θερµική απόδοση κτηρίων - Ποιοτική ανίχνευση των 
θερµικών ανωµαλιών σε περιβλήµατα κτηρίων - Υπέρυθρη µέθοδος  

 

2.1 Υποβολές 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση στην Αττικό Μετρό τα Φύλλα 
Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ). Κάθε ΦΥΥ θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά πρόϊόντων/συστηµάτων από τον Κατασκευαστή  

• Μεθοδολογία εφαρµογής 

• Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης 

• Πιστοποιητικά Πυραντοχής 

• Σχέδια τυπικών λεπτοµερειών θερµοµόνωσης. 

 

3.1.1 Ελαφρά Θερµοµονωτικά υλικά 

Προστίθενται τα εξής: 

Η επιλογή του θερµοµονωτικού προϊόντος θα γίνει στη φάση της ΜΕ 

έχοντας επιπρόσθετα λάβει υπόψη τον ισχύοντα Κ.ΕΝ.Α.Κ. και τον 

Κανονισµό Πυροπροστασίας. 

3.1.2 Κατάταξη ελαφρών θερµοµονωτικών υλικών ανάλογα µε τη χηµική τους 
υφή 

 
Εφαρµόζεται η παράγραφος α) για την εξηλασµένη πολυστερίνη και η 
παράγραφος γ) για τον πετροβάµβακα. 
 
Για τις Θερµοµονωτικές πλάκες θα προσκοµισθούν: 
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α) Πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 13164, 

µε τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την µελέτη 
θερµοµόνωσης. 

β) Πλάκες ή πάπλωµα πετροβάµβακα σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
13162. Στις περιπτώσεις που απαιτείται µαύρη επένδυση, οι πλάκες θα 
είναι επικαλυµµένες µε µη υφαντό ύφασµα µαύρου χρώµατος. Η 
πυκνότητα και το πάχος του πετροβάµβακα θα είναι σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τη µελέτη θερµοµόνωσης. 

 
5. Μέθοδος κατασκευής (βασικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

στην µελέτη εφαρµογής)  
 

Λεπτοµέρειες της θερµοµόνωσης, λαµβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη τις 
απαιτήσεις του ισχύοντος Κ.ΕΝ.Α.Κ.,θα υποβληθούν στην ΑΜ για έγκριση 
στην φάση της ΜΕ. 
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07900 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Περιγραφή εργασίας 

 
Αυτή η προδιαγραφή περιγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις και τους ελέγχους για 
την παροχή και εγκατάσταση σφραγιστικών παρεµβυσµάτων σε εγκαταστάσεις, 
όπως θα δεικνύεται στα κατασκευαστικά σχέδια και όπως προδιαγράφεται στο 
παρόν, συµπεριλαµβανοµένων των σφραγιστικών παρεµβυσµάτων για αέρα, 
νερό και/ή φωτιά. 

 
1.2 Σχετικά Πρότυπα 
 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6927 Κτιριακά και λοιπά τεχνικά έργα - Σφραγιστικά - 
Λεξιλόγιο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11600 Κτιριακές κατασκευές - Προϊόντα για αρµούς - 
Ταξινόµηση και απαιτήσεις για σφραγιστικά  

• ETAG 026 Προϊόντα πυροφραγµού και πυροσφράγισης 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 14188 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 15651 Σφραγιστικά µη φέρουσας ικανότητας για χρήση σε 

αρµούς κτιρίων και πεζοδρόµων 

 
1.3 Υποβολές 
 

Τα Φύλλα Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) θα ετοιµάζονται και θα υποβάλλονται προς 
έγκριση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Τα ΦΥΥ θα περιέχουν: 

 

• Στοιχεία κατασκευαστή του προϊόντος 

• Πιστοποιητικά συµµόρφωσης του προϊόντων 

• Μεθοδολογία κατασκευής 

• Συµβατότητα µε τα χρησιµοποιούµενα µάρµαρα, γρανίτες και πλακίδια 
που χρησιµοποιούνται στο έργο.  

• ∆είγµατα, που αποτελούνται από λωρίδες προϊόντων, στα οποία θα 
φαίνονται η πλήρης κλίµακα των διαθεσίµων χρωµάτων.  

 
2 ΥΛΙΚΑ 
 
2.1 Γενικά 

 
Τα σφραγιστικά παρεµβύσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα µελετηθούν ως 
προς την πρόσφυση σε επιφάνειες επί των οποίων θα εφαρµοστούν, όπως 
προδιαγράφεται στα προαναφερόµενα πρότυπα και θα είναι: 

• Ανοξείδωτες µεταλλικές καλύπτρες 

• Μορφοποιηµένα υλικά πλήρωσης-σφράγισης (πχ κορδόνια) 

• Άµορφα υλικά σφράγισης (πχ µαστίχες).  
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2.2 Τύποι σφραγιστικών παρεµβυσµάτων 
 

• Ο τύπος του παρεµβύσµατος που θα χρησιµοποιηθεί σε γρανίτη, 
µάρµαρο και κεραµικά πλακίδια θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14188,τύπου System M, type ns, class B,C.. 

• Τα κορδόνια πλήρωσης θα είναι από αφρό πολυαιθυλεινίου σε επιµήκη 
στοιχεία κυκλικής διατοµής.  

 
Τα ανωτέρω καθιστούν εφικτό να επιτευχθεί η σωστή αναλογία πλάτους προς 
βάθος της σχισµής προς σφράγιση και παρέχουν ένα σταθερό υπόβαθρο που 
ενισχύει τα παρεµβύσµατα κατά τη διάρκεια της εφαρµογής. 
 
Επίσης λειτουργούν αποτρέποντας τη συγκόλληση στην πίσω πλευρά του 
παρεµβύσµατος, εµποδίζοντας έτσι τις πρόσθετες τάσεις επί του 
παρεµβύσµατος. 
Η συµβατότητα µε το παρέµβυσµα θα είναι πλήρης 
Το µέγεθος των κορδονιών πλήρωσης θα είναι διαµέτρου 10mm - 50mm .Η 
διάµετρος του κορδονιού θα είναι κατά προσέγγιση 20-25% µεγαλύτερη από το 
πλάτος του αρµού, τοποθετηµένου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο 
απαιτούµενο βάθος παρεµβύσµατος, µετρούµενο στο κέντρο του αρµού. 

 
2.3 Χρώµα παρεµβύσµατος  
 

Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, προκειµένου για σφραγισµένους εµφανείς 
αρµούς το χρώµα του παρεµβύσµατος που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι το 
τυπικό χρώµα του κατασκευαστή το οποίο θα έχει τις καλύτερες συνολικά 
ιδιότητες απόδοσης για την εφαρµογή. 

 
Αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα χρώµατα των παρεµβυσµάτων για 
εµφανείς αρµούς θα ταιριάζουν κατά προσέγγιση µε τα χρώµατα των 
παρακείµενων επιφανειών. 

 
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

Τα παρεµβύσµατα θα χρησιµοποιηθούν όπως θα φαίνονται στα κατασκευαστικά 
σχέδια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις συστάσεις του κατασκευαστή καθώς 
και τα εγκεκριµένα πρότυπα και τις λεπτοµέρειες. 

 
3.1 Επιθεώρηση 
 

• Πριν την εφαρµογή οι επιφάνειες θα καθαριστούν µε µεθόδους και µέσα 
εγκεκριµένα από τους κατασκευαστές των παρεµβυσµάτων των αρµών.  

• Κάθε βλάβη που θα εξακριβώνεται κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα 
πρέπει να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται, όπως απαιτείται.  

• Οι αρµοί θα προετοιµάζονται και τα συστατικά του παρεµβύσµατος θα 
αναµιγνύονται (όπου απαιτείται) και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.  

• Όπου ένα τελείωµα απαιτείται να είναι ιδιαίτερα προσεγµένο, οι όψεις 
των άκρων του αρµού θα καλύπτονται µε ταινία πριν την εφαρµογή του 
ασταριού η οποία θα αφαιρείται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 
εργασίας. 
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3.2 Εγκατάσταση  
 

Τα υλικά των σφραγιστικών παρεµβυσµάτων θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις και συστάσεις του κατασκευαστή και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 
πρότυπα.  

 
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
4.1 Υγεία και ασφάλεια 
 

Οι απαιτήσεις του κατασκευαστή για υγεία και ασφάλεια θα εφαρµόζονται κατά 
τη µεταφορά, χειρισµό, αποθήκευση και εκτέλεση. 
 
Σωστές πρακτικές υγείας και ασφάλειας θα πρέπει να ακολουθούνται σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις και συστάσεις του κατασκευαστή, όπως για παράδειγµα η 
χρήση µέτρων προστασίας οφθαλµών, επιµελές πλύσιµο χειρών µετά τη χρήση, 
αποµάκρυνση από σηµεία ανάφλεξης, αποφυγή εισπνοής ατµών και χρήση 
καλώς αερισµένων χώρων. 

 
4.2 Προστασία σφραγιστικών παρεµβυσµάτων 
 

Οι εκτεθειµένες επιφάνειες των σφραγιστικών παρεµβυσµάτων θα 
προστατεύονται από βλάβες κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου. 
 
Τα σφραγιστικά παρεµβύσµατα αρµών θα προστατεύονται κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής από επαφή µε µολυσµατικές ουσίες ή από βλάβη που προκαλείται 
από κατασκευαστικές λειτουργίες ή άλλες αιτίες. 
 
Εάν, παρά αυτά τα µέτρα προστασίας, συµβεί βλάβη ή φθορά, τα 
κατεστραµµένα ή φθαρµένα παρεµβύσµατα αρµών θα κόβονται και θα 
αποµακρύνονται αµέσως, έτσι ώστε οι επισκευασµένες περιοχές να µη 
διακρίνονται από την αρχική εργασία. 
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08110 ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΘΥΡΕΣ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  

 
Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ 03-08-03-00: «Πόρτες και παράθυρα  
Αλουµινίου».  

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους Κεφάλαιο της αντίστοιχης ως 
άνω ΕΤΕΠ. 

 

3.1 Σύστηµα Αλουµινίου για πόρτες και παράθυρα  

Η πρώτη παράγραφος της 3.1 αναπροσαρµόζεται ως εξής: 

Σύστηµα αλουµινίου ονοµάζεται το σύνολο των στοιχείων που είναι απαραίτητα 
για την ολοκληρωµένη κατασκευή ενός τύπου κουφώµατος αλουµινίου. Τα 
στοιχεία αυτά είναι διατοµές αλουµινίου βαρέως τύπου µε κατάλληλο 
σχεδιασµό καθώς και άλλα υλικά και ειδικά εξαρτήµατα όπως τζάµια, λάστιχα, 
βουρτσάκια, ράουλα, µεντεσέδες κλπ. 

 

4.7.1 Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση) 

∆εν εφαρµόζονται οι κατηγορίες µέσου ελάχιστου πάχους 5µm & 10µm.  

 

4.8 Κατασκευή  πορτών/παραθύρων 

ε) Σύστηµα θερµικής διακοπής για τα σταθερά τµήµατα των κουφωµάτων. 

 

5.5.3.1 Στερέωση 

β) Υαλοπίνακες 

Προστίθενται τα εξής: 

Τα εσωτερικά υαλοστάσια του κτιρίου θα πρέπει να πληρούν την Προδιαγραφή 
Υλικών & Εργασιών 10610 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Για τα υαλοστάσια των 
Κτιρίων ισχύει γενικά η ΕΤΕΠ 03-08-07-02. Από την παράγραφο 4 ισχύει η παρ. 
4.1.1. για διπλούς υαλοπίνακες. 

Τα υλικά των γυαλιών πρέπει να συµµορφώνονται µε: 

ΕΛΟΤ ΕΝ 572 για απλό και ενισχυµένο γυαλί. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1279-1 για µονωτικά γυαλιά. 

 

5.5.3.3 Μαστίχες σφράγισης αρµών 

Προστίθεται το εξής: 

Τα σφραγιστικά θα χρησιµοποιούνται όπως θα φαίνεται στα κατασκευαστικά 
σχέδια και σύµφωνα µε τις οδηγίες και συστάσεις του κατασκευαστή. 
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4. Ενσωµατούµενα υλικά – κριτήρια αποδοχής 

4.3 Ειδικά τεµάχια σύνδεσης  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή των παραθύρων, 
οι σύνδεσµοι που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Καλυµµένοι σύνδεσµοι θα χρησιµοποιούνται στον βαθµό που είναι εφαρµόσιµο 
και πρακτικό. 
Όπου απαιτούνται εκτεθειµένοι σύνδεσµοι θα χρησιµοποιούνται ανοξείδωτες 
επίπεδες βίδες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά. Όλοι οι εκτεθειµένοι 
σύνδεσµοι θα είναι ανοξείδωτοι. 
Όλοι οι κοχλίες προς στερέωση θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για να 
αποφευχθεί η ηλεκτρολυτική δράση. 
 
5.5 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής 

5.5.1 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών 

Για την απαιτούµενη αγκύρωση στο σκυρόδεµα ή στις τοιχοποιίες θα 
χρησιµοποιούνται πάντοτε ψευτόκασες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
προαναφερόµενης ΕΤΕΠ. 
 

5.6 Στεγανοποίηση µεταξύ αλουµινοκατασκευής και κτιρίου 

Προστίθενται τα εξής: 

Τα στοιχεία αλουµινίου θα διαχωρίζονται από πηγές διάβρωσης ή 
ηλεκτρολυτικής δράσης στα σηµεία επαφής µε άλλα υλικά, βάσει υποδείξεων 
του κατασκευαστή του συστήµατος. 

Το αλουµίνιο θα διαχωρίζεται από τον χάλυβα µέσω µιας ειδικής επίστρωσης 
βαφής κατάλληλης για τον σκοπό αυτό ή µέσω της εγκατάστασης ενός 
κατάλληλου παρεµβύσµατος. 

 

6.1 Επί Τόπου Ποιοτικός Έλεγχος 

Προστίθεται το εξής: 

Τα παράθυρα αλουµινίου µε ζηµιές, οι οποίες δεν µπορούν να επιδιορθωθούν 
πλήρως επί τόπου του Έργου, θα επιστρέφονται στο εργοστάσιο για να γίνουν 
οι απαιτούµενες τροποποιήσεις και τελειώµατα. 
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08120 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  

 
1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Περιγραφή εργασιών 
 

Σκοπός της προδιαγραφής αυτής είναι να περιγράψει τις τεχνικές απαιτήσεις για 
την προµήθεια και εγκατάσταση των εξαρτηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για 
τις θύρες της επέκτασης του αµαξοστασίου. 

 
1.2 Ορισµός 
 
1.2.1 Σύστηµα εξαρτηµάτων θυρών (ΣΕΘ) 
 

Το σύστηµα εξαρτηµάτων θυρών (ΣΕΘ) είναι ένας συνδυασµός στοιχείων. 
 

1.2.2 Στοιχεία εξαρτηµάτων θυρών (ΣΕ) 
 

Τα στοιχεία εξαρτηµάτων θυρών είναι τεµάχια που αποτελούν ένα σύστηµα 
εξαρτηµάτων θυρών (ΣΕΘ) και προδιαγράφονται ξεχωριστά σε αυτό το Άρθρο. 

 
1.3  Σχετικά Πρότυπα 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1935 Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις 

και µέθοδοι δοκιµών 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1158 Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις συντονισµού θυρών - 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  
ΕΛΟΤ ΕΝ 12209 Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές µηχανικής 

λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1303 Είδη κιγκαλερίας - Kύλιvδρoι κλειδαριώv - Aπαιτήσεις και 

µέθoδoι δoκιµής 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1125 Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού 

χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό, για χρήση σε οδεύσεις 
διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 179 Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων κινδύνου 
χειριζόµενες µε χειρολαβή ή πιεζόµενη πλάκα, για χρήση 
σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1906 Είδη κιγκαλερίας - Πόµολα τύπου µοχλού και τύπου 
κοµβίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12320 Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές και εξαρτήµατα κλειδαριών 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

  
ΕΛΟΤ ΕΝ 15269-20 Επέκταση εφαρµογής των αποτελεσµάτων δοκιµών 

πυραντίστασης ή/και έλεγχος καπνού για θύρες, 
εξώφυλλα και συστήµατα ανοιγόµενων παραθύρων, 
συµπεριλαµβανοµένων των σιδηρικών στοιχείων για 
κτίρια - Μέρος 20: Έλεγχος καπνού για συστήµατα 
χαλύβδινων ανοιγόµενων και περιστρεφόµενων θυρών 
από ξύλινα και µεταλλικά πλαίσια 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 Ταξινόµηση δοµικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά µε 
την φωτιά 

ΕΛΟΤ EN 1154 Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις ελεγχόµενου κλεισίµατος 
θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

 
1.4  Υποβολές 
 

Κάθε Στοιχείο Εξαρτήµατος θυρών θα υποβάλλεται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
για έγκριση. 
 
Κάθε Φύλλο Υποβολής Υλικού θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 
 

• Στοιχεία για το προϊόν του κατασκευαστή 

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα σχετικά πρότυπα 

• Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθµισης 

• ∆είγµα 

 
2 ΥΛΙΚΑ 
 
2.1 Γενικά 
 

Τα εξαρτήµατα θυρών θα είναι κατάλληλης σχεδίασης και θα έχουν επαρκή 
αντοχή και ακαµψία για να επιτελέσουν τη λειτουργία στην οποία θα 
χρησιµοποιηθούν (Κατηγορία Εξαρτηµάτων θυρών Βαριάς Λειτουργίας για 
∆ηµόσιους Χώρους). 

Τα εξαρτήµατα θυρών θα συνδέονται ασφαλώς πάνω στις θύρες, µε βλήτρα 
ανθεκτικά στην διάβρωση ή βίδες και θα είναι κατάλληλης σχεδίασης και 
ποιότητας για χρήση σε θύρες και πλαίσια, βαρέως τύπου.  

Η κατηγορία τελειωµάτων των εξαρτηµάτων θυρών θα εγκρίνεται από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

Τα εξαρτήµατα θυρών που δεν αναφέρονται, αλλά είναι απαραίτητα για την 
σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των θυρών του Έργου, θα προµηθεύονται 
σύµφωνα µε αντίστοιχα εξαρτήµατα σε ποιότητα, µέγεθος, λειτουργία και 
τελειώµατα, µε αυτά που προδιαγράφονται.  

Με εξαίρεση τους επαναφορείς θυρών, όλα τα εξαρτήµατα θυρών κάθε τύπου 
θα είναι από τον ίδιο κατασκευαστή. 

Όλες οι βίδες θα είναι κεφαλής τύπου Philips. 

Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει το κεντρικό σύστηµα κλειδώµατος και θα 
µεριµνήσει για τα ακόλουθα: 

 

• Θα προµηθεύσει και τοποθετήσει τους µόνιµους κυλίνδρους µε 
πυρήνες 

• Θα ρυθµίσει κάθε σύστηµα κλειδαριάς, ώστε να λειτουργεί 
ικανοποιητικά 

• Θα ελεγχθεί η λειτουργικότητα των κλειδιών. 
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• Θα προσαρτήσει ετικέτα στα µόνιµα κλειδιά αναγράφοντας την 
τοποθεσία και τον αριθµό επικεφαλίδας πίνακα 

• Θα προµηθεύσει τα µόνιµα κλειδιά και τα κλειδιά ελέγχου στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 
 

2.2 Στοιχεία εξαρτηµάτων θυρών (ΣΕ) 
 

Τα ακόλουθα (ΣΕ) καθορίζονται παρακάτω : 
 

• ΣΕ1 - Αρθρώσεις θυρών (µεντεσέδες) 

• ΣΕ2 - Εντορµή Κλειδαριάς, αποσπώµενος κυλινδρικός πυρήνας και πλάκες 

• ΣΕ3 - Εξωτερική οπίσθια πλάκα µε τρύπα εφαρµογής χειρολαβής πάνω από 
κλειδαριά 

• ΣΕ4 - Σύστηµα χειρολαβής µε µοχλό 

• ΣΕ5 - Σύρτης στερέωσης 

• ΣΕ17 - Σύστηµα αποθήκευσης κλειδιών 

 
2.2.1 Αρθρώσεις θυρών (ΣΕ1) 

 
Οι αρθρώσεις (µεντεσέδες) των θυρών θα είναι µεγάλης αντοχής, βιοµηχανικού 
τύπου από γαλβανισµένο χάλυβα και θα είναι συγκολληµένες επάνω στα 
πλαίσια των θυρών από τον κατασκευαστή των θυρών. Κάθε θύρα θα είναι 
εξοπλισµένη µε µια άρθρωση ελατηρίου και µε µία σταθερή άρθρωση. Οι 
αρθρώσεις των θυρών θα βιδωθούν στις πόρτες και τα πλαίσια µε βίδες 
µετώπου ανθεκτικές στην διάβρωση. 
 
Θύρες άνω των 2.30m ύψους και µέχρι 3.00m θα εφοδιάζονται µε τρεις 
αρθρώσεις και µία (1) πρόσθετη άρθρωση κάθε για 750mm πρόσθετου ύψους. 

 
2.2.2 Εντορµή Κλειδαριάς, αποσπώµενος κυλινδρικός πυρήνας και πλάκες (ΣΕ2) 
 

Οι εντορµές κλειδαριών θα δέχονται κατάλληλο και συµβατό κυλινδρικό πυρήνα 
µε έξι (6) πείρους και γενικό αντικλείδι. 
Όλες οι εντορµές κλειδαριών θα είναι εξοπλισµένες µε : 
 

• Μεγάλης αντοχής γλώσσες µειωµένης τριβής 

• Γλωσσίδι µε ελάχιστο ανάπτυγµα 25mm  

• Μετώπη από ανοξείδωτο χάλυβα ή επιχρωµιωµένη και αντίστοιχη 
προστατευτική πλάκα, µε εκτεταµένο χείλος για να προστατεύει τις άκρες 
από φθορά από το γλωσσίδι της κλειδαριάς.  

• Ολισθαίνουσα λαβή ανθεκτική στους βανδαλισµούς 

• Συστήµατα κλειδαριών ικανά να φέρουν κυλινδρικούς πυρήνες από 
οποιοδήποτε κατασκευαστή.  

 
Το περίβληµα και τα εσωτερικά τµήµατα των εντορµιών κλειδαριών θα είναι από 
γαλβανισµένο χάλυβα. 
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Ο τελικός κύλινδρος θα εγκατασταθεί µόνο µετά το τέλος των εργασιών και όλα 
τα κλειδιά θα παραδοθούν στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 
2.2.3 Εξωτερική πλάκα µε τρύπα εφαρµογής χειρολαβής πάνω από κλειδαριά (ΣΕ3) 
 

Θα συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.2.12, µαζί µε το 
σύστηµα χειρολαβής 

 
2.2.4 Σύστηµα χειρολαβής µε µοχλό (ΣΕ4) 

 
Όλες οι χειρολαβές µε µοχλό θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ανθεκτικό σε κτυπήµατα, λείο και σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα 
Πρότυπα. 
 
Οι παραπάνω χειρολαβές θα είναι εφοδιασµένες µε πλάκα που ενσωµατώνει 
την κλειδαριά µε τελείωµα θαµπό σατινέ. 
 
Οι θύρες στις οδεύσεις διαφυγής των µη κοινόχρηστων περιοχών θα είναι 
εξοπλισµένες µε χειρολαβές που φέρουν κατάλληλες ενδείξεις. 

 
 

2.2.5 Σύρτης στερέωσης (ΣΕ5) 
 

Θα χρησιµοποιείται στο ανενεργό φύλλο δίφυλλης θύρας και µόνο σε θύρες µη 
πανικού, ασφαλίζοντας το φύλλο και πάνω και κάτω. Η χειρολαβή θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Το κινούµενο εξάρτηµα του σύρτη θα είναι από 
γαλβανισµένο χάλυβα. 
 
Ο σύρτης που τοποθετείται στο κάτω µέρος της πόρτας, θα στηρίζεται πάνω σε 
ανοξείδωτη εγκιβωτισµένη επιδαπέδια υποδοχή. Μια δεύτερη ίδια υποδοχή θα 
προβλέπεται στην ανοικτή θέση του φύλλου. 

 
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

Τα εξαρτήµατα των θυρών θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται στις πόρτες 
µε ασφαλή τρόπο και βλήτρα, βίδες κλπ. στοιχεία ανθεκτικά στην διάβρωση, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Για 
εξαρτήµατα που πρέπει να τοποθετηθούν πάνω σε επιφάνειες που αργότερα 
πρόκειται να βαφτούν, κάθε εξάρτηµα θα πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του 
κανονικά και στη συνέχεια να αποµακρυνθεί και να αποθηκευθεί κατά τη 
διάρκεια της τελικής επεξεργασίας της θύρας. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, τα εξαρτήµατα θα επανατοποθετηθούν 
µε ασφάλεια και θα ρυθµιστούν για κανονική και οµαλή λειτουργία. 

 
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Αποθήκευση και µεταφορά των εξαρτηµάτων των θυρών θα γίνεται σύµφωνα µε 
τις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή. 
 
Τα εξαρτήµατα θα αποθηκεύονται σε πακέτα µε ενδείξεις σχετικές µε τον 
εγκεκριµένο πίνακα εξοπλισµού εξαρτηµάτων θυρών. 
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Τα εξαρτήµατα των θυρών και τα µέλη τους θα λιπαίνονται, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή. 

 
5 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Ο ποιοτικός έλεγχος θα ελέγχει ότι : 
 

• Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τα ΦΥΥ και τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών 

• Τα εξαρτήµατα τοποθετούνται σύµφωνα µε τον Πίνακα εξαρτηµάτων θυρών 
των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων. 

• Τα εξαρτήµατα και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και λειτουργούν ικανοποιητικά, είναι καθαρά και γυαλισµένα 
και στερεωµένα σε όλα τα σηµεία που απαιτείται. 

• Όλα τα κλειδιά έχουν τις κατάλληλες ετικέτες. 
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09331 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
 

1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1  Περιγραφή εργασίας 

 
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την παροχή και χρήση κονιάµατος/κόλλας για την 
εγκατάσταση φυσικής πέτρας και κεραµικών πλακιδίων σε δάπεδο και τοίχους 

 
1.2 Σχετικά Πρότυπα 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12004  Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση 

της συµµόρφωσης, ταξινόµηση και 
χαρακτηρισµός  

ΕΛΟΤ ΕΝ 13888  Συνδετικά(κόλλες) πλακιδίων - Απαιτήσεις, 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης, ταξινόµηση και 
χαρακτηρισµός 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1501-03-07-02-00 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1501-03-07-03-00  Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1501-03-07-04-00  Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, 
γρανίτη και φυσικών λίθων 

 
1.3  Υποβολές 

 

Τα φύλλα υποβολής υλικού θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται για έγκριση 
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, κάθε υποβολή υλικού 
θα περιλαµβάνει στο ελάχιστο: 

• Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης κατά CE 

• Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Προϊόντος 

• Οδηγίες Εφαρµογής του υλικού από τον Κατασκευαστή 
 
2 ΥΛΙΚΑ 

 
2.1  Γενικά 

 
Τα υλικά θα πρέπει να συµφωνούν µε τα προαναφερόµενα Πρότυπα  
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09332 ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ  

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ 05-02-03-00: «Αντιρρυπαντική Επάλειψη». 

 

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/35∆/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω στα επιµέρους Κεφάλαια της αντίστοιχης ως 
άνω ΕΤΕΠ. 

 

4.1  Γενικές Απαιτήσεις. 

Η υφή της τελικής επιφάνειας θα πρέπει να είναι ίδια πριν και µετά την εφαρµογή 

της αντιρρυπαντικής επάλειψης.  

4.2  Υλικά επαλείψεων τύπου Ι (µιας χρήσεως): 

Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται. Εφαρµόζεται η παράγραφος 4.4 «Υλικά 

επαλείψεων τύπου ΙΙ (πολλαπλών χρήσεων)». 

4.4 Υλικά επαλείψεων τύπου ΙΙ (πολλαπλών χρήσεων): 

- Το προϊόν που θα χρησιµοποιηθεί, θα είναι συµβατό µε το υλικό πλήρωσης 

αρµών. 

5.1 Γενικές Απαιτήσεις: 

Θα κατασκευασθεί τµήµα ως δείγµα, ώστε να καταδειχθεί η αποτελεσµατικότητα 

του συστήµατος.  

Θα χρησιµοποιηθεί σταθερός µαρκαδόρος και σπρέϋ που διατίθενται στο 
εµπόριο. Με την χρήση του προτεινόµενου καθαριστικού, από τον κατασκευαστή 
τα δύο είδη λεκέδων θα αφαιρούνται µόνιµα χωρίς να φθείρεται η φυσική πέτρα.  
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09335  ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ & ∆ΑΠΕ∆Α ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ 03-07-02-00: «Επενδύσεις µε κεραµικά 
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές» 

 

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/35∆/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω στο επιµέρους Κεφάλαιο της αντίστοιχης ως 
άνω ΕΤΕΠ. 

 

4. Απαιτήσεις. 

- Τα Κεραµικά Πλακίδια θα εγκρίνονται µέσω Φύλλων Υποβολής Υλικών, τα 

οποία θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

• Πληροφορίες Προϊόντος από τον Κατασκευαστή. 

• ∆ήλωση επίδοσης σύµφωνα µε τον κανονισµό 305/2011 ΕΕ (CE), 
λόγω του εφαρµοζόµενου εναρµονισµένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
14411 

• ∆είγµατα κάθε προϊόντος. 

• ∆είγµατα εξαρτηµάτων ανάρτησης (όπου απαιτούνται), που µπορεί να 
υποβληθούν µε ξεχωριστή υποβολή. 

- Όλα τα πλακίδια τοίχου θα υποστούν επεξεργασία κατά των γραφηµάτων 
(graffiti), πριν την παράδοση του Έργου. 
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09660 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

Το σύνολο των προαναφερόµενων εργασιών, εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις 
της παρακάτω ΕΤΕΠ 

 

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

  

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ: 

• 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών  

 

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις  
 
Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται παρακάτω ανά επιµέρους κεφάλαιο της αντίστοιχης ΕΤΕΠ.  
1. Στις Μελέτες που περιλαµβάνουν πλακοστρώσεις – λιθοστρώσεις 
πεζοδροµίων και πλατειών, απαιτείται αναφορά στην κλάση των υλικών, 
σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα Πρότυπα. 
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09910 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  

 

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

Εφαρµόζεται αντίστοιχα η ισχύουσα ΕΤΕΠ 03-10-01-00 «Χρωµατισµοί 
επιφανειών σκυροδέµατος». 

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/35∆/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται στα επιµέρους κεφάλαια της αντίστοιχης ως άνω ΕΤΕΠ. 

 

2. Ορισµοί 

 

2.1  Βαφή µε προστασία έναντι ελαίου  

Πρόκειται για βαφή που είναι ανθεκτική στα πετρελαϊκά προϊόντα. Κάθε 
κατασκευαστής βαφής θα πιστοποιεί ότι η προτεινόµενη βαφή είναι ανθεκτική σε 
πετρελαϊκά προϊόντα. 

 

2.2 Βαφή µε προστασία έναντι οξέος 

Πρόκειται για βαφή, η οποία στους 200C, δεν επηρεάζεται από τα ακόλουθα 
προϊόντα: 

• Θειικό οξύ: 50‰ 

• Καυστικό νάτριο: 50‰ 

• Ανθρακικό νάτριο 

• Βενζίνη (πετρέλαιο) 

• Ορυκτά έλαια 

• Ανθρακική αµµωνία 

Εξ ορισµού, η βαφή µε προστασία έναντι οξέων προσφέρει και προστασία 
έναντι ελαίων. 

 

2.3 Βαφή µε προστασία έναντι σκόνης 

Πρόκειται για βαφές απόλυτα ανθεκτικές στο νερό και προσφέρουν προστασία 
έναντι της ρύπανσης. Σε αυτές τις βαφές έχει ενσωµατωθεί ειδική ρητίνη, που 
έχει υποστεί δοκιµή, δεικνύοντας φυσική αντίσταση στους ρύπους και στη 
σκόνη. 

 

2.4  Εποξειδική βαφή δαπέδου από ειδική τσιµεντοκονία (Χώροι Στάθµευσης) 

Πρόκειται για εποξειδική βαφή αντιολισθηρή, µε αντοχή σε τριβή, που 
εφαρµόζεται σε βιοµηχανικά δάπεδα τσιµεντοειδούς βάσης.  

 

4. Υλικά – Κριτήρια αποδοχής 
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4.1.α Βαφή µε προστασία έναντι της σκόνης (Αντιστατική Βαφή) 

Πρόκειται για Ακρυλική αντιστατική βαφή, ή άλλο κατάλληλο σύστηµα, σύµφωνα 
µε τις εσωτερικές εγκεκριµένες προδιαγραφές του κατασκευαστή. ΕΠΣΜ - 95 
microns (κατ’ ελάχιστον).  
 
4.1.β Βαφή µε Προστασία έναντι Ελαίου 
Θα εφαρµοσθούν συστήµατα βαφής δύο εποξικών συστατικών ή δύο 
συστατικών ουρεθάνης, σύµφωνα µε τις εσωτερικές εγκεκριµένες προδιαγραφές 
του κατασκευαστή.  
 
Εκτός αν συνιστά διαφορετικά ο κατασκευαστής βαφής, το ΕΠΣΜ θα είναι 150 
microns κατ’ ελάχιστον για αστάρι και 75 microns για κάθε µία από τις δύο 
τελικές στρώσεις, για σύνολο ΕΠΣΜ 300 microns, κατ’ ελάχιστον. 
 
4.1.γ Βαφή µε προστασία έναντι οξέων 
 
Θα εφαρµοσθούν συστήµατα βαφής δύο εποξικών συστατικών ή δύο 
συστατικών ουρεθάνης µε προστασία έναντι οξέων, σύµφωνα µε τις εσωτερικές 
εγκεκριµένες προδιαγραφές του.  
Το ΕΠΣΜ θα είναι 150 microns κατ’ ελάχιστον για αστάρι και 75 microns για 
κάθε µία από τις δύο τελικές στρώσεις, για σύνολο ΕΠΣΜ 300 microns, κατ’ 
ελάχιστον. 
 
4.1.δ Εποξειδική βαφή Χώρων Στάθµευσης 
 
Πρόκειται για έγχρωµο αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο µε βάση εποξειδικές ρητίνες, 
πάχους 3-4mm, λείο, µε µεγάλη αντοχή σε τριβή, καλή χηµική αντοχή, στεγανό 
και αντιολισθηρό που θα εφαρµοσθεί στο δάπεδο από ειδική τσιµεντοκονία των 
χώρων στάθµευσης.  
 

5.1 Συνεργείο 

Στην παράγραφο β) προστίθενται τα εξής: 

• Όπου απαιτείται εργασία σε ύψος, θα χορηγούνται ασφαλή ικριώµατα 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Αυτά θα φέρουν υποχρεωτικά πλήρη 

δάπεδα εργασίας, σκάλα πρόσβασης και καταπακτή. Στην περίπτωση χρήσης 

ανυψωτικών πλατφορµών εργασίας αυτές θα είναι πιστοποιηµένες. 

5.3 Χάραξη – Έλεγχος - Αποδοχή 

5.3.γ Υποβολές 

Θα συνταχθούν και υποβληθούν προς έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Φύλλα Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ). 
 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, κάθε ΦΥΥ θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

• Τεχνικά φυλλάδια ιδιοτήτων προϊόντος για κάθε υλικό που προτείνεται προς 
χρήση, περιλαµβανοµένης της µεθόδου εφαρµογής.  

• Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ΕΝ ISO 
9001:2015 

• ∆είγµατα χρωµατολογίων του κατασκευαστή που προτείνονται προς χρήση.  
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• ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας για τα προϊόντα, σύµφωνα µε τις 91/155/ΕΚ & 
2001/58/ΕΚ 

• Κατά την έναρξη των εργασιών θα κατασκευασθεί δείγµα στη θέση που θα 
έχει συµφωνηθεί, το οποίο θα δείχνει το χρώµα και την υφή. 

 

5.7 Εφαρµογή 

 
5.7.7  Εφαρµογή Εποξειδικής Βαφής Χώρων Στάθµευσης 
 
5.7.7.1 Προεργασία 
 
Η µέθοδος προεργασίας του δαπέδου είναι η «Σφαιριδιοβολή κλειστού 
κυκλώµατος» προκειµένου να έχουµε την µέγιστη δυνατή πρόσφυση, την 
καλύτερη αφαίρεση της αντιεξατµιστικής µεµβράνης και τέλος να επιταχύνουµε 
την διαδικασία αποβολής της υγρασίας του δαπέδου.  
 
5.7.7.2 Καθαρισµός και σφράγιση αρµών δαπέδου 
 
Το δάπεδο θα καθαρισθεί σχολαστικά. Λάδια, λίπη και άλλοι οργανικοί ή 
ανόργανοι ρύποι θα καθαριστούν µε µηχανικά ή χηµικά µέσα (ή µε συνδυασµό 
των ανωτέρω). Όπου υπάρχουν ρωγµές, τρύπες, αρµοί διαστολής δαπέδων 
καθώς και περιµετρικά των πλαισίων σχαρών, φρεατίων και γενικά όπου 
υπάρχει ασυνέχεια του ρητινούχου δαπέδου, διανοίγεται αρµός µε τροχό χειρός 
και στοκάρεται µε ρητινοκονίαµα για την σωστή αγκύρωση του δαπέδου. 
 
5.7.7.3 Αστάρωµα 
 
Μετά τον έλεγχο ότι το δάπεδο είναι καθαρό και στεγνό ( η υγρασία του δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 4%) τοποθετείται το εποξειδικό αστάρι µε λάστιχο και 
µε ενδεικτική κατανάλωση 250-350gr/m2. 
 
5.7.7.4 Κατασκευή έγχρωµης βαφής εποξειδικού δαπέδου 
 
Μετά τον πολυµερισµό του ασταριού και πριν περάσουν 24 ώρες, τοποθετείται 
το εποξειδικό δάπεδο µε πιστόλι airless και ενδεικτική κατανάλωση 0,25-
0,30gr/m2.  
 
Την επόµενη µέρα ακολουθεί η δεύτερη και τελική στρώση εποξειδικού δαπέδου 
µε ρολό και µε την ίδια κατανάλωση. 
 
Η ενδεικτική συνολική κατανάλωση της ρητίνης θα είναι 500-600gr/m2 και το 
πάχος του δαπέδου που θα προκύψει θα είναι 0,6mm περίπου. 

 
Χρόνος βατότητας   24 ώρες (µε θερµοκρασία 22ºC) 
Χρόνος ελαφριάς χρήσης  72 ώρες (µε θερµοκρασία 22ºC) 
Χρόνος πλήρους πολυµερισµού 7 ηµέρες (µε θερµοκρασία 22ºC) 

 
5.7.7.5 Κατασκευή διαγραµµίσεων δαπέδου 
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Μετά την διάστρωση των δαπέδων και πριν τον πλήρη πολυµερισµό τους 
κατασκευάζονται οι διαγραµµίσεις των δαπέδων των υπογείων γκαράζ µε 
εποξειδικό υλικό δύο συστατικών. 
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09911 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

Εφαρµόζεται αντίστοιχα η ισχύουσα ΕΤΕΠ 03-10-02-00 «Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων». 

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/35∆/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται στα επιµέρους κεφάλαια της αντίστοιχης ως άνω ΕΤΕΠ. 

3. Ορισµοί 

 2.1 Βαφή µε προστασία έναντι ελαίου 

Πρόκειται για βαφή που είναι ανθεκτική στα πετρελαϊκά προϊόντα. Κάθε 
κατασκευαστής βαφής θα πιστοποιεί ότι η προτεινόµενη βαφή είναι ανθεκτική σε 
πετρελαϊκά προϊόντα. 

2.2 Βαφή µε προστασία έναντι οξέων 

Πρόκειται για βαφή, η οποία στους 200C, δεν επηρεάζεται από τα ακόλουθα 
προϊόντα: 

• Θειικό οξύ: 50‰ 

• Καυστικό νάτριο: 50‰ 

• Ανθρακικό νάτριο 

• Βενζίνη (πετρέλαιο) 

• Ορυκτά έλαια 

• Ανθρακική αµµωνία 

 

2.3 Βαφή µε προστασία έναντι σκόνης 

Πρόκειται για βαφές απόλυτα ανθεκτικές στο νερό,, που έχει ενσωµατωθεί ειδική 
ρητίνη, αυξάνοντας την φυσική αντίσταση στους ρύπους και στη σκόνη. 

 

4. Υλικά – Κριτήρια αποδοχής 

4.1.α Βαφή µε προστασία έναντι της σκόνης (Αντιστατική Βαφή) 
 
Πρόκειται για Ακρυλική αντιστατική βαφή ενός συστατικού.ή άλλο κατάλληλο 
σύστηµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Απαιτείται ΕΠΣΜ 
- 95 microns (κατ’ ελάχιστον).  
 
4.1.β Βαφή µε Προστασία έναντι Ελαίου 
 
Θα εφαρµοσθούν συστήµατα βαφής δύο εποξικών συστατικών ή δύο 
συστατικών ουρεθάνης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών 
 
Εκτός αν συνιστά διαφορετικά ο κατασκευαστής βαφής, το ΕΠΣΜ θα είναι 150 
microns για το αστάρι και 75 microns για κάθε µία από τις δύο τελικές στρώσεις, 
κατ’ ελάχιστον. 
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4.1.γ Βαφή µε προστασία έναντι οξέων 
 
Θα εφαρµοσθούν συστήµατα βαφής δύο εποξικών συστατικών ή δύο 
συστατικών ουρεθάνης µε προστασία έναντι οξέων, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή.. 
 
Το ΕΠΣΜ θα είναι 150 microns για το αστάρι και 75 microns για κάθε µία από τις 
δύο τελικές στρώσεις, κατ’ ελάχιστον.  
 
5.1 Συνεργείο 

Στην παράγραφο β) προστίθενται τα εξής: 

Όπου απαιτείται εργασία σε ύψος, θα χορηγούνται ασφαλή ικριώµατα σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. Αυτά θα φέρουν υποχρεωτικά πλήρη δάπεδα 
εργασίας, σκάλα πρόσβασης και καταπακτή. Στην περίπτωση χρήσης 
ανυψωτικών πλατφορµών εργασίας αυτές θα είναι πιστοποιηµένες. 

5.3 Χάραξη – Έλεγχος - Αποδοχή 

5.3.γ Υποβολές 

Θα συνταχθούν και υποβληθούν προς έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Φύλλα Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ). 
 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, κάθε ΦΥΥ θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

 

• Τεχνικά φυλλάδια ιδιοτήτων προϊόντος για κάθε υλικό που προτείνεται προς 
χρήση, περιλαµβανοµένων των απαιτήσεων προετοιµασίας της επιφανείας 
και της µεθοδολογίας εφαρµογής.  

• Για τα µη ειδικά χρώµατα (δηλαδή τα χρώµατα προστασίας έναντι ελαίου, 
οξέος, σκόνης, εποξειδικά κλπ) θα υποβάλλεται Πιστοποιητικό 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος (Ecolabel) σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
66/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ΕΝ ISO 9001 

• ∆είγµατα χρωµατολογίων του κατασκευαστή που προτείνονται προς χρήση.  

• ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας για τα προϊόντα, σύµφωνα µε τις 91/155/ΕΚ & 
2001/58/ΕΚ 

• Κατά την έναρξη των εργασιών θα κατασκευασθεί δείγµα στη θέση που θα 
έχει συµφωνηθεί, το οποίο θα δείχνει το χρώµα και την υφή της τελικής 
επιφάνειας. 
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09930 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ 03-10-03-00: «Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών ». 

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/35∆/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται στα επιµέρους κεφάλαια της αντίστοιχης ως άνω ΕΤΕΠ. 

2. Τυποποιητικές Παραποµπές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13381-8, Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της συµβολής 
στην πυραντίσταση δοµικών στοιχείων - Μέρος 8: Εφαρµοσµένη προστασία 
αντίδρασης στη φωτιά, στοιχείων χάλυβα  

ΕΛΟΤ ΕΝ 13501, Ταξινόµηση δοµικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά µε 
την φωτιά 

ETAG 018, Προϊόντα Πυροπροστασίας  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944, Χρώµατα και βερνίκια - Αντιδιαβρωτική προστασία 
χαλύβδινων κατασκευών µε συστήµατα βαφής 

 

4. Υλικά – Κριτήρια αποδοχής  

4.1.1. Αστάρι  

4.1.1α Χάλυβας 
 
Το αστάρι θα περιέχει συστατικά ανθεκτικά στη διάβρωση, όπως: οξείδιο 
σιδήρου, χρωµικό ή φωσφορικό άλας ψευδαργύρου, χρωµικό άλας, σκόνη 
ψευδαργύρου ή συνδυασµό των ανωτέρω. Η επιλογή του τύπου του ασταριού 
θα δίδεται στα ΦΥΥ και θα προτείνεται από τον Κατασκευαστή για τη 
συγκεκριµένη χρήση. 
 
4.1.1β Γαλβανισµένος Χάλυβας 
 
Αστάρι, που περιέχει συνδυασµό οργανικής ρητίνης και χρωστικές ουσίες 
χρωµικού άλατος και καταλύτες φωσφορικού οξέος. Η επιλογή του τύπου του 
ασταριού θα δίδεται στα ΦΥΥ και θα προτείνεται από τον Κατασκευαστή για τη 
συγκεκριµένη χρήση. 
 
4.1.2 Πυράντοχες Βαφές Μεταλλικών στοιχείων 
 
• Θα προταθεί από τον ανάδοχο, πιστοποιηµένο σύστηµα πυράντοχης βαφής 

σύµφωνα µε την ΕΤAG 018. Η επίδοση του συστήµατος, σχετικά µε την 

πυραντοχή, θα είναι σε συµφωνία µε την µελέτη πυροπροστασίας του έργου.  

 

7.2.1 Εργασία σε Ύψος – Ικριώµατα – Ανυψωτικές Πλατφόρµες Εργασίας 
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Όπου απαιτείται εργασία σε ύψος, θα χορηγούνται ασφαλή ικριώµατα σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. Αυτά θα φέρουν υποχρεωτικά πλήρη δάπεδα 
εργασίας, σκάλα πρόσβασης και καταπακτή. Στην περίπτωση χρήσης 
ανυψωτικών πλατφορµών εργασίας αυτές θα είναι πιστοποιηµένες. 
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15420 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΚΟΙΝΟΙ 

Α. Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 

Εφαρµόζεται η ισχύουσα ΕΤΕΠ 04-04-03-01: «Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί». 

Β. Συµπληρωµατικές Απαιτήσεις 

Σε εφαρµογή της παρ. 13 της ΥΠΑ αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/35∆/04.10.2012, 
ισχύουν οι κάτωθι συµπληρωµατικές απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οι 
οποίες παρατίθενται στα επιµέρους Κεφάλαια της αντίστοιχης ως άνω ΕΤΕΠ. 

 
1. Αντικείµενο  

Εφαρµόζεται για επίτοιχη λεκάνη τουαλέτας υαλώδους πορσελάνης, επίτοιχο 

νιπτήρα υαλώδους πορσελάνης, νιπτήρα υαλώδους πορσελάνης σε σχήµα 

κάδου και νεροχύτη από ανοξείδωτο χρωµονικελιούχο χάλυβα. 

 
4. Απαιτήσεις 
 
4.1 Αποδεκτά υλικά  
∆εν εφαρµόζεται γενικά η παράγραφος 4.1 της ΕΤΕΠ. Αντί αυτής ισχύουν τα 
παρακάτω:  
 
4.1.1 Λεκάνη τουαλέτας 
 
Η Λεκάνη τουαλέτας θα συµµορφώνεται µε τα Πρότυπα EΛOT ΕΝ 997 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 14055 και την ΤΟΤΕΕ 2412/86. Θα είναι κρεµαστού τύπου µε πίσω 
έξοδο. 
 
Όλα τα καθίσµατα και τα καλύµµατα των λεκανών θα πρέπει να είναι, συµβατά 
µε τις λεκάνες, από βακελίτη (urea), λευκού χρώµατος, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή και µε µη οξειδούµενα στηρίγµατα 
(επιχρωµιωµένα ορειχάλκινα ή ανοξείδωτου χάλυβα), βίδες και ροζέτες.  
 
4.1.2 Νιπτήρες 
 
Οι νιπτήρες θα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του EΛOT ΕΝ 14688, και την 
ΤΟΤΕΕ 2412/86. Θα είναι τύπου υπερεκχείλισης µε διαστάσεις 58 x 46 cm, 
επιτοιχοι χωρίς κολώνα, κατασκευασµένοι από υαλώδη πορσελάνη άσπρου 
χρώµατος, θα διαθέτουν επιχρωµιωµένο σιφόνι (τουλάχιστον 40 χιλιοστά) 
σχήµατος “Ρ”, µε µηχανικό σύστηµα αποστράγγισης και δυνατότητα 
αποσυναρµολόγησης, και µείκτη κρύου-ζεστού νερού, συµπεριλαµβανοµένων 
των εξαρτηµάτων και των εφεδρικών στοιχείων. 
Οι µείκτες θα είναι ανθεκτικοί σε βανδαλισµούς και η παροχή νερού θα γίνεται µε 
ακροφύσιο εκροής. 
Όλα τα εξαρτήµατα θα είναι επιχρωµιωµένα. 
 
Η στερέωση θα γίνεται συνδέοντας τις ενότητες στον τοίχο µε µηχανισµούς 
στερέωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα τοποθετούνται 
σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. 
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4.1.3 Νιπτήρας σε σχήµα κάδου 
 
Ο νιπτήρας σε σχήµα κάδου θα χρησιµοποιείται στο δωµάτιο των καθαριστριών, 
θα είναι τύπου υπερχείλισης µε διαστάσεις περίπου 34 x 44 εκατοστά, 
κατασκευασµένος από λευκή υαλώδη πορσελάνη, αναρτώµενος στον τοίχο και 
θα διαθέτει επιχρωµιωµένο σιφόνι σχήµατος “Ρ”. 
 
Ο νιπτήρας σε σχήµα κάδου θα τροφοδοτείται µόνο µε κρύο νερό. 
 
4.1.4 Νεροχύτης 
 
Ο νεροχύτης που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ποιότητας 1.4301 (AISΙ 304) σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13310, µε 
πρόβλεψη υπερχείλισης, µε διαστάσεις της γούρνας 34 x 34 εκ., συνολικές 
διαστάσεις 86 x 50 εκ. και µε επιχρωµιωµένο σιφόνι σχήµατος “Ρ”, σύµφωνα µε 
το σχέδιο πρότυπων λεπτοµερειών.  
 
Θα είναι εξοπλισµένος µε επιχρωµιωµένο µείκτη ζεστού-κρύου νερού και θα 
διαθέτει όλα τα εξαρτήµατα και εφεδρικά στοιχεία. 
 
Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο και θα έχει µονή γούρνα. 
 
Όλες οι επόµενες παράγραφοι θα συντονιστούν µε τις παραπάνω απαιτήσεις. 
 
5. Μέθοδος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας 
 
5.2 Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης κοινών υδραυλικών υποδοχέων  
Προστίθενται τα παρακάτω: 

 
Τα Είδη Υγιεινής θα παρέχονται µε τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

 
- Θα διαθέτουν συστήµατα εξοικονόµησης νερού.  
- Θα κατασκευάζονται από συµπαγή, ανθεκτικά και µη απορροφητικά υλικά, θα 

διαθέτουν λείες, στεγανές επιφάνειες και δεν θα διαθέτουν κρυφές επιφάνειες 
που θα συγκεντρώνουν νερό. 

- Όλες οι επιφάνειες από υαλώδη πορσελάνη των ειδών υγιεινής θα είναι 
ανθεκτικές σε οξέα. 

- Όλα τα εµφανή εξαρτήµατα θα είναι από επιχρωµιωµένο ορείχαλκο. ∆εν 
πρέπει να υπάρχει πλαστικό τµήµα, εκτός από τις διακοσµητικές άκρες στις 
στρόφιγγες. 

- Οι ελαστικοί εύκαµπτοι σωλήνες που συνδέουν τις βάνες αποµόνωσης µε 
τους µείκτες νερού, θα διαθέτουν Πιστοποίηση, και θα αποτελούνται από 
ελαστικές σωληνώσεις, µε εξωτερική πλεκτή εύκαµπτη επένδυση από 
ανοξείδωτο χάλυβα, αντοχής σε θερµοκρασία 1100C και πίεση λειτουργίας 10 
bar. 

- Οι λεκάνες τουαλέτας θα είναι εξοπλισµένες µε εµφανείς βαλβίδες ορµητικής 
ροής (flush valves), σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12541, για παροχή 
¾’’, πλήρως επιχρωµιωµένες. Θα είναι κατασκευασµένες για πίεση 
λειτουργίας έως 10 bar και για πίεση δοκιµής 16bar και η ροή του νερού θα 
είναι από 1.0 έως 1.3l/s. 

- Σε όλες τις σωληνώσεις και στις βαλβίδες που εξέρχονται των τοίχων θα 
τοποθετηθούν επιχρωµιωµένα διακοσµητικά περιαυχένια 
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5.3. Τρόπος εγκατάστασης υδραυλικών υποδοχέων 
 
5.3.1 Γενικά 
 
Προστίθενται τα παρακάτω: 
 
Θα παρέχεται µια βαλβίδα αποµόνωσης για κάθε σύνδεση ζεστού και κρύου 
νερού σε κάθε είδος υγιεινής. 
 
Όπου προβλέπεται εξάρτηµα µε καλυµµένη ολισθαίνουσα σύνδεση, 
αντιπληγµατική διάταξη ή βαλβίδα, θα παρέχεται µία θυρίδα επισκέψεως από 
ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401 (AISI 316), τουλάχιστον 300 χιλιοστών. 
 
5.3.7 Λοιπά εξαρτήµατα χώρων υγιεινής  
 
Τα εξαρτήµατα τουαλέτας θα περιλαµβάνουν τα είδη που προσδιορίζονται 
παρακάτω, µε κατάλληλα υλικά στερέωσης και εξοπλισµού για την διευκόλυνση 
της συντήρησης και της αντικατάστασης. 
 
Θα χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα εξαρτήµατα τουαλέτας, σύµφωνα και µε την 
§5.3.3 & §5.3.4 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03. 
 

• Θήκη ρολού υγείας από ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Συσκευή παροχής πετσετών χειρός µε κάδο αχρήστων από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

• Βάσεις σαπουνιού ή/και συσκευές παροχής υγροσάπουνου από ανοξείδωτο 
χάλυβα 

• Κρεµάστρες ρούχων, κρεµάστρες πετσετών τύπου γάντζου και άλλες 
κρεµάστρες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Καθρέπτης 60 x 40 εκ. µε περίγραµµα από ανοξείδωτο χάλυβα µε ράφι. 

• Βούρτσα λεκάνης W.C. από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασµα  

• ∆οχείο αχρήστων χαρτιών υγείας από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασµα. 
 
5.3.8 Υποβολές  

 
Τα είδη υγιεινής και τα εξαρτήµατά τους θα εγκριθούν µε τα Φύλλα Υποβολής 
Υλικών (ΦΥΥ), που θα περιλαµβάνουν : 
 

• Στοιχεία προϊόντων του Κατασκευαστή και φωτογραφίες / σχέδια των 
συγκεκριµένων εξαρτηµάτων και προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης και της 
δυνατότητας εξοικονόµησης νερού.  

• Πιστοποιητικά συµµόρφωσης CE 

• Οδηγίες συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένου καταλόγου ανταλλακτικών για 
τα υδραυλικά εξαρτήµατα. 

• ∆ιαγράµµατα σύνδεσης και περιληπτικά σχέδια. 

• Κατάλογοι βασικών χρωµάτων του κατασκευαστή. 

• Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας. 

• ∆είγµατα. 

• Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΙSO 9001 του κατασκευαστή. 
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10620 ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 

 
1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Περιγραφή εργασιών 

 
Η προδιαγραφή αυτή περιγράφει την επικάλυψη της οροφής των στεγάστρων µε 
πολυκαρβονικά φύλλα, όπως θα δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια. 
Η εγκατάσταση µε τα πολυκαρβονικά φύλλα, νοείται τελειωµένη µε όλα τα 
εξαρτήµατα της.  
Τα πολυκαρβονικά φύλλα, τα υλικά στερέωσης και όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα 
για να ολοκληρωθεί η κατασκευή πρέπει να παραχθούν / χορηγηθούν σαν ένα 
ενιαίο σύστηµα από τον ίδιο κατασκευαστή. 

 
1.2 Σχετικά Πρότυπα 
  

ΕΛΟΤ ΕΝ 14963 Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές στέγες από 
πλαστικό υλικό µε ή χωρίς ορθοστάτες - Ταξινόµηση, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής  
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1013 Φωτοπερατά κυµατοειδή πλαστικά φύλλα µονής στέγασης - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 11963 Πλαστικά - Πολυανθρακικά φύλλα - Τύποι, διαστάσεις και 
χαρακτηριστικά 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 527 1 – 5 Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού  
 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 62 Πλαστικά - Προσδιορισµός της απορρόφησης νερού  
 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 75 1 – 3 Πλαστικά - Προσδιορισµός της θερµοκρασίας 
παραµόρφωσης υπό φορτίο 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 306 Πλαστικά - Θερµοπλαστικά υλικά - Προσδιορισµός της 
θερµοκρασίας µαλακώµατος Vicat (VST)  
 
 ΕΝ 13501 Ταξινόµηση δοµικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά µε τη φωτιά  
 
DIN 5036 Κυµατικές και φωτοµετρικές ιδιότητες των υλικών. 
 
ASTM D1044 Μέθοδος µέτρησης αντοχής σε επιφανειακή απότριψη διαφανών 
πλαστικών 

 
1.3 Υποβολές 
 

Το Φύλλο Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ) πρέπει να υποβληθεί στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. για έγκριση και θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 
 

• Στοιχεία προϊόντος κατασκευαστή. 
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• Σχέδια για έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., που δείχνουν την 
κατασκευή και εγκατάσταση όλων των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των 
σχεδίων ανόψεων, τοµών, λεπτοµερειών και συσχετισµών µε άλλες εργασίες. 

•  Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή µε τα αναφερόµενα 
πρότυπα. 

• Πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001: 2015 του 
οίκου κατασκευής.  

• Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, καθαρισµού και συντήρησης 
 
1.4 ∆είγµατα 
 

Πριν αρχίσει η εργασία, θα πρέπει να ετοιµασθούν και να εγκριθούν από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δείγµατα οροφών διαστάσεων περίπου 1.50x1.50 σε θέση 
που θα υποδειχθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ολοκληρωµένα (µε τις 
ενώσεις των αρµών και κάθε εξάρτηµα) και τουλάχιστον 2 στηρίξεις προς κάθε 
κατεύθυνση. 
 
Τα δείγµατα θα παραµείνουν µέχρι το τέλος των εργασιών, ως οδηγοί αναφοράς 
και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτά. 

 
2 ΥΛΙΚΑ 

  
2.1 Γενικά 
 

Το στέγαστρο θα φέρει επικάλυψη από διαφανή κυψελωτά πολυκαρβονικά 
φύλλα πάχους τουλάχιστον 20 mm, στερεωµένα σε πλαίσια αλουµινίου. 
Τα πολυκαρβονικά φύλλα πρέπει να συµµορφώνονται τουλάχιστον µε τα 
προαναφερόµενα πρότυπα. 
Το σύστηµα αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
τις συστάσεις του κατασκευαστή: 

• Επικάλυψη µε πολυκαρβονικά φύλλα 

• Σύνδεση των φύλλων µεταξύ τους µε ειδικά προφίλ (ή µε όποιον τρόπο 
ορίζει ο κατασκευαστής) 

• Στερέωση της κατασκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή σε 
συνάρτηση µε τον τύπο του φέροντος πλαισίου. 

 
2.2 Υποδοµή 
 

Όλα τα στοιχεία της υποδοµής, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή. 
 
Οι αποστάσεις µεταξύ των στηρίξεων και οι ανοχές, πρέπει να είναι σύµφωνες 
µε την τεχνική προδιαγραφή του κατασκευαστή. 
 
Τα φύλλα συνδέονται µεταξύ τους µε κατάλληλα προφίλ (ή µε όποιον τρόπο 
ορίζει ο κατασκευαστής), ώστε να εξασφαλίζεται απολύτως στερεή και σταθερή 
συνδεσµολογία και στεγανότητα της κατασκευής. 
Οι συστολές και διαστολές των πολυκαρβονικών φύλλων, λόγω διαφοράς 
θερµοκρασίας, θα παραλαµβάνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Ο προτεινόµενος τρόπος τοποθέτησης έχει ως εξής: 
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• Η µέγιστη απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων, για διαφανή, κυψελωτά 
φύλλα πάχους 20 mm, πρέπει να είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή του 
κατασκευαστή και τα προαναφερόµενα πρότυπα. 

• Τα πολυκαρβονικά φύλλα θα είναι διαφανή, µε φωτοδιαπερατότητα κατά 
DIN 5036 βάσει δείγµατος, µε δυνατότητα καµπύλωσης, άριστη 
σταθερότητα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας µε προστατευτική 
επικάλυψη και από τις δυο πλευρές, κατηγορίας πυραντοχής Β-s1, d0, 
κατά EN 13501 και ανθεκτικά σε απότριψη κατά ASTM D1044. 

 
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
3.1 Γενικά 
 

Τα φύλλα θα παραλαµβάνονται, µεταφέρονται και κόβονται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και συστάσεις του κατασκευαστή. 
 
Η επένδυση του στεγάστρου θα γίνει όπως θα δείχνουν τα εγκεκριµένα 
κατασκευαστικά Αρχιτεκτονικά σχέδια. 
 
Η εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
κατασκευαστικές ανοχές.  

 
3.2 Παράδοση και αποθήκευση του προϊόντος 

 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

3.3 Τοποθέτηση 
 
Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µεθοδολογία κατασκευής. 
 

4 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει: 

 

• Έλεγχο ότι η οροφή ταιριάζει µε τα εγκεκριµένα δείγµατα. 

• Έλεγχο της παράδοσης του προϊόντος. Επιβεβαίωση ότι όλα τα υλικά είτε 
φέρουν τις κατάλληλες ετικέτες του κατασκευαστή ή παραλαµβάνονται σε 
κλειστές συσκευασίες που φέρουν τέτοιες ετικέτες. 

• Έλεγχο ότι όλα τα υλικά αποθηκεύονται όπως απαιτείται από την 
προδιαγραφή και/ή συστήνεται από τον κατασκευαστή. 

• Έλεγχο των φύλλων και του σκελετού, από τυχόν βλάβες.  

• Έλεγχο όλων των εξαρτηµάτων ώστε να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

• Έλεγχο ότι όλα τα στοιχεία έχουν τοποθετηθεί ανταποκρίνονται στις ανοχές 
που προδιαγράφηκαν, κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. 

• Έλεγχο ότι οι εργασίες γίνονται µε βάση τα κατασκευαστικά σχέδια, αυτή την 
προδιαγραφή, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα πρότυπα εφαρµογής. 

• Έλεγχο των συνθηκών διαχείρισης των υλικών κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. 
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5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Περιοδικό καθάρισµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 


		2020-09-29T14:44:35+0300




