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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΡΓΟ : Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στα όρια του   
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      παλαιού ∆ήµου Ηρακλείου 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ    
                Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 Α- 1             ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 
1.2  
  
1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαµβάνει τους τεχνικούς 

συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των 
υπολοίπων συµβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

 
1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαµβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία 

µνηµονεύονται οι εφαρµοζόµενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω 
προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόµενες στα άρθρα της ΤΣΥ, 
προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατά της. 

 
1.1.3 Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική 

Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
εκπνέουσας την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

 
 Στην αντίθετη περίπτωση: 
  

α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει µε το 

ΚτΕ στην εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν 
τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 
περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

 
1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κλπ) 

που δεν καλύπτονται από: 
- τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους 

λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  

 θα εφαρµόζονται: 
  
 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε 
τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 
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1.2.2 Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  
 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 
αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 
εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις 

της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των 
βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) 
χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το 
εκάστοτε κράτος - µέλος. 

 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 
∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) καθ΄ ο µέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία 
και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 

 
δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 
ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των 
ΗΠΑ. 

 
1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 
1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε 

λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι 
αργότερα από την υποβολή της συναφούς µελέτης. 

 
1.3.2 Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του 

αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 
εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει 
από την εφαρµογή των. 

 
1.4 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
 Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 

αναφεροµένων  κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 
ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις 
δαπάνες για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη 
αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.  

 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
 
1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας 

περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος 
θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
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9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 
 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

 
1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 

ζύγισής του. 
 
1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά 
είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

 
 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της 

Υπηρεσίας. 
 
1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων 

και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του 
υλικού.  

 
 
 
B - 1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

 
1.1   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  

1.  Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών . 
2.  Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες - ηµίβραχος - βράχος). 
3.  Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων. 
4.  Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων σκυροδεµάτων κλπ.) 

 
1.2   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες 

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 
1.3   ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

«Γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος 
µεγαλύτερο των 3.00µ. 
Οι Γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» σε «Γενικές εκσκαφές 
γαιών και ηµίβραχου» και σε «Γενικές εκσκαφές βράχου».Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τις 
«εκσκαφές χαλαρών εδαφών» δεν υφίσταται θέµα «πλάτους» και σαν τέτοιες νοούνται και 
εκείνες οποιουδήποτε πλάτους ακόµη και µικρότερου των 3.00µ. 

 
1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 Τα προς εκσκαφήν εδάφη χωρίζονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες:  
 
1.4.1  Χαλαρά εδάφη 
 

«Χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 
έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

 
1.4.2  Γαίες και ηµίβραχος  
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«Γαίες και ηµίβραχος»χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά 
και συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχαλίκων, πλευρικών κορηµάτων και 
προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι 
ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο από µισό (1/2) κυβικό 
µέτρο και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά 
µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών 
υλών. 

 
1.4.3.  Βράχος 
  
 «Βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 

χαλαρωθεί µε ανατίναξη, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα τµήµατα 
συµπαγούς βράχου, όγκου µεγαλύτερου του µισού (1/2) κυβικού µέτρου. 

 Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή αποσαθρωµένο 
βράχο γαιώδους ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει 
πριν την αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που 
δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα «D - 9L» εφοδιασµένη µε µονό 
αναµοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής διατοµής. 

 Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν 
χαλαρώθηκαν µε ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται σαν 
εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, 
σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από την Υπηρεσία, για διάφορους λόγους όπως 
πχ κατοικηµένες περιοχές. 

 
 1.5  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1.5.1 Γενικές Εκσκαφές  
 
1.5.1.1  Εκτέλεση εκσκαφών  
  
1.5.1.1.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του Έργου. 

 
Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι σε 
λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση 
αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-20 της παρούσας ΤΣΥ. 
Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις 
τους κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου. 

 
1.5.1.1.2  Προκαταρκτικές εργασίες 
 

Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως Γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµιβράχου και βράχου) θα 
πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο 
καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και 
λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παραγ. 1.4.1), στην εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε 
είδους δένδρων, κορµών, ριζών κλπ. 
Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως 
κατασκευών . 
Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, 
κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων , ερειπίων, φρακτών , παλαιών οδοστρωµάτων 
κλπ. θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση 
και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για 
επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου θα εναποτίθενται 
προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν καταλλήλως. 

 
1.5.1.1.3  Εκσκαφή 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και 
εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη 
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις 
που φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας. 
Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να 
τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που 
φαίνονται στα Σχέδια ή που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία . Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται 
καµµιά πρόσθετη αµοιβή πέρα από τις Συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις 
τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των Συµβατικών προθεσµιών. Κάθε 
εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου 
πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων 
εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την 
Υπηρεσία όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε 
υπερεκσκαφή που προκύπτει από τις ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, 
εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη ο Ανάδοχος 
δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε 
εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας , το δε 
κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο .  
Η Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε 
κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο . Είναι 
ευνόητο ότι στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο 
Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσης αυτών των υπερεκσκαφών  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος είχε πάρει όλα τα µέτρα για την αποφυγή των υπερεκσκαφών 
(πχ στήριξη χαλαρών πρανών). 
Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που 
εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η 
αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε 
δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας . Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα 
βράχου, που κατά την γνώµη της Υπηρεσίας συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα 
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα : 

 
-  Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις 

υπαίθριες εκσκαφές (πχ τάφροι οφρύων). 
-  Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να 

αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. 
- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.  Γι’ αυτό θα πρέπει 

να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. 
- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 

  
Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου χωρίς πρόσθετη 
αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. 

  
Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή 
αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται 
να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι 
γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε 
µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή 
να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. 
Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και κατάλληλα 
εκπαιδευµένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την 
προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων 
τεχνικών που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα 
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ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των Έργων ή δηµόσιας ή ιδιωτικής 
περιουσίας. 
Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από 
σκυρόδεµα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην 
έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
αυτών ή µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι ανατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα 
εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να 
περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεµα, στον 
περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές του Έργου. 

  
∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να 
πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες 
κατασκευές σκυροδέµατος. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στα Έργα, σε ιδιωτική ή σε 
δηµόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο µε δικά του 
έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο µέτρο που είναι απαραίτητο 
και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να µην είναι 
ακανόνιστη, να µην προκαλείται αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά 
ασταθές, να µην κατακερµατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, 
πρόκειται να τοποθετηθεί σκυρόδεµα ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην 
προκαλούνται ζηµιές σε υπάρχουσες κατασκευές. 
  
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των 
προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από την Υπηρεσία. 
  
Εάν κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο 
βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές, να 
προκαλέσουν ζηµιές ή να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να δηµιουργήσουν µεγάλες 
υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει 
εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µήκος των οπών, να µεταβάλει τους 
χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει ελαφρότερη γόµωση, να 
εφαρµόσει προρρηγµάτωση, ή απαλή µετάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών 
υλών και να ολοκληρώσει την εκσκαφή µε γραµµική διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή 
άλλων κατάλληλων µέσων. Η έγκριση από την Υπηρεσία  της τεχνικής και των µεθόδων 
ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο 
της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
Ειδικά για τη χρήση εκρηκτικών, εκρηκτικά θα χρησιµοποιηθούν µόνον µετά από ειδική 
έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας σύµφωνα µε την εν ισχύι Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της µε ευθύνη όµως πάντοτε του αναδόχου. 
 
Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και 
παράταση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί η Υπηρεσία να επιτρέψει τη χρήση 
εκρηκτικών. 
 
Γι΄ αυτό οι τιµές της προσφοράς του αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι 
δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την 
εκσκαφή κλπ των ορυγµάτων. 

 
 1.5.1.1.4  Επιλογή διάθεση , µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 
 

Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την 
κατασκευή των µόνιµων Έργων . Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση 
στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα 
κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα 
αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους 
αποθήκης, από όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. 
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Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει 
χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς . Όλα τα άλλα προϊόντα 
εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις 
περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα 
εγκρίνει η Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε  να µην 
δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε 
τµήµα των Έργων και η απόθεση των υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, 
καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα 
αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η 
διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα 
γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισυ (1,50) m πάχος, χωρίς καµµιά άλλη 
συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και 
διάστρωσης.  

 
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση 
χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κλπ. θα µεταφέρονται και θα 
αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά 
κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική 
χρήση. 
 
Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για 
την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα 
υλικά. 
 
Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως 
στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και 
επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και 
επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές 
κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 

 
α.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα. Τα υλικά αυτά θα 

αξιολογούνται έτσι ώστε τα καλύτερης ποιότητας να χρησιµοποιούνται στην κατασκευή 
των ανωτέρων στρώσεων. Ειδικότερα για τα βραχώδη προϊόντα θα γίνεται επιλογή 
τους ώστε τα πιο καθαρά να χρησιµοποιηθούν στην άνω στρώση του επιχώµατος, 
προς αποφυγήν κατασκευής στρώσεως υποβάσεως. 

 
β.  Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές 

προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 
 
γ.  Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος, και  
 
δ.  Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα των Έργων ή σύµφωνα 

µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.   
 
1.5.2  Άρση καταπτώσεων 
 

Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε 
οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για 
αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για 
κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε  για οριστική απόρριψη, θα 
πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται 
στην παραγρ. 1.5.1.1.4 του παρόντος άρθρου. 
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Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ., 
εφαρµόζοντας τις κατάλληλες µεθόδους εργασίες και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των 
καταπτώσεων µόνον στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές 
(καταπτώσεις, κατακρηµνίσεις). 

 
1.5.3 Καθαιρέσεις κτισµάτων, σκυροδεµάτων κλπ 
 

Όπως και στην παραγ. 1.5.1.1.2 αναφέρεται πριν την έναρξη των εκσκαφών θα 
πραγµατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση 
οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών 
µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των 
υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

 
Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 

 
α. Καθαιρέσεις κτισµάτων  
β.  Καθαιρέσεις λιθοδοµών 
γ.  Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 

 
Οι καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις Γενικές εκσκαφές. Ειδικότερα των λιθοδοµών στις 
«γαιώσεις - ηµιβραχώδεις» και των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 
στις «βραχώδεις» εκτός εάν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις Γενικές εκσκαφές ή υπάρχει 
πρόβλεψη πληρωµής τους ή υπάρχει ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

 
1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  
 
1.6.1  Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει : 

 
α.  την εκσκαφή  µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών  γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και 

ακατάλληλων υλικών  που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή  υλικά,  
σε οποιοδήποτε  βάθος και πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη για την 
έδραση επιχωµάτων . 

 
β.  Τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά µε οποιοδήποτε µέσο σε οποιαδήποτε απόσταση 

για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές 
γαίες στο εργοτάξιο (για πλήρωση  νησίδων, επένδυση πρανών κλπ) είτε για την 
οριστική  απόθεση τους (προκειµένου για τα περισσεύµατα και τα ακατάλληλα εδάφη). 

 
γ. Την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των απόθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή τους 

µέχρι την  χρονική στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο . 
 
δ. Την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση  έγκρισης της 

Υπηρεσίας. 
 
ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των 

κοµµένων ή  εκριζωµένων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των 
κορµών και των χοντρών κλάδων σε  θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

 
1.6.2  Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
 
  Η εργασία περιλαµβάνει: 
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α.  την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε 
πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ . και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση 
κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό 

 
β. τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής 
 
γ. την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 1.6.1.ε 

αναφέρεται  
 
δ. την συµπύκνωση της σκάφης των γαιοηµιβραχωδών ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση 

έδρασης οδοστρώµατος, µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπ' όψη στον καθορισµό 
της φέρουσας ικανότητας έδρασης (Φ.Ι.Ε ) σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί 
σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο προς το 90% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCOTP (PROCTOR 
MODIFIED σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ180) 

 
ε. τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής 
 
στ. την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα 
προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα 
προϊόντα). 

 
ζ. την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις 

στην περιοχή του έργου µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων 
ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 

 
η.  τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων 
 
θ.  τη λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην 

παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος 
 
ι.  την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την 

αποσύνθεση πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων 
(SERAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή και κρασπεδορείθρων εκτός αν 
προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφή εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή 
πληρωµή των εργασιών αυτών. 
 

ια. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου περιλαµβάνονται 
και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος εκσκαφές: 
 
-  Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται 

(κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). 
-  Εξυγίανσης (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 
-  Του   τµήµατος    των    τραπεζοειδών    τάφρων    που αναφέρεται σε πλάτος 

µεγαλύτερο των 3.00µ 
-  ∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ. µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. 
-  αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων. 

 
1.6.3  Γενικές εκσκαφές βράχου 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α.  την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε 
δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε 
βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ. και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό  µέσο ή µε τα χέρια χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση 
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(κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε 
ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

 
β.  την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το 

ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή επικρεµάµενων τµηµάτων 
βράχου 

 
γ.    τη κοπή και εκρίζωση θάµνων  και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 1.6.1.ε 

αναφέρεται 
 
δ.  την διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κλπ. των προϊόντων εκσκαφής 

όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2.στ) έως θ) του παρόντος 
 
ε.  την λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην 

παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος 
 
στ.  την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν 

προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή 
πληρωµή των εργασιών αυτών 

 
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές βράχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε 
αντίστοιχο έδαφος, εκσκαφές: 

 
∗ Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά 

ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) 
∗ Εξυγίανσης (αφαίρεσης υπάρχοντος επιχώµατος) 
∗ Του τµήµατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος µεγαλύτερο των 

3.00 µ. 
∗ ∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. 
∗ Αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων.  

 
1.6.4  Άρση καταπτώσεων 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α.  την   άρση  καταπτώσεων   και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και 
επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη. 

 
β.  τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων 
 
γ.  την διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των 

καταπτώσεων και κατολισθήσεων όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2 στ) έως και 
θ) του παρόντος. 

 
1.6.5   Καθαίρεση κτισµάτων 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α.  την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
υποστυλωµάτων, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, θεµελίων από λιθοδοµές, βάσεων 
πεδίλων από σκυρόδεµα, εξωτερικών κλιµάκων, υποστέγων, µεταλλικών περιφράξεων 
και οτιδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών. 

 
β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και την 

µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή 
η επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε 
οποιαδήποτε απόσταση  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων αρχών. 
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γ.  την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις 

κατεδαφίσεις θεµελίων, υπογείων κλπ. 
 

  1.6.6  Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών.     
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α.  την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  
 
β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και την 

µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε 
οποιαδήποτε απόσταση από το έργο  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών. 

 
γ.  τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 
 
δ.  την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν 

υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού. 
 

1.6.7   Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 
 

Η εργασία περιλαµβάνει: 
 

α.  την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, 
πτερυγότοιχοι, οπλισµένα τεχνικά έργα, τοίχοι κλπ.) 

 
β.  την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη 

µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η 
επαναχρησιµοποίησή τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας  σε 
οποιαδήποτε απόσταση  και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών 

 
γ.  τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης 
 
δ.  την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και 

διατηρητέου αγωγού  του συστήµατος αποχέτευσης / αποστράγγισης του έργου 
  
 
 
 
1.7  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
1.7.1  Γενικές εκσκαφές 
  
1.7.1.1  Γενικά: 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 
εκσκαφής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και 

δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου 
αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές 
που δείχνονται στα Σχέδια ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα 
πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 

 
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο "ηµιάθροισµα διατοµών 
επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους" µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη 
µέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου µέρος 
των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις 
έγγραφες εντολής της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε 
διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3.00 µ. τότε για το µέρος αυτών των γενικών εκσκαφών 
θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών 
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έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή 
τεχνικών έργων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές εκσκαφές 
και εκσκαφές θεµελίων και τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο άρθρο 
Γ-1της Τ.Σ.Υ 

 
1.7.1.2  Eκσκαφές χαλαρών εδαφών 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.1.α) έως και ε). 
 

1.7.1.3  Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών  εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.2. α) έως και ια). 

 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες 
κλίσεις και γραµµές εκσκαφής και που οφείλεται κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας σε χαλαρότητα 
του υλικού και όχι σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας το 
Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα 
πληρώνεται. 

 
Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της 
Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται 
καµµιά επιπλέον πληρωµή. 

 
1.7.1.4  Γενικές εκσκαφές βράχου 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.3α) έως και ζ). 
∆ιευκρινίζονται ότι  όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες γραµµές και 
κλίσεις, η πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις γραµµές αυτές. ∆εν θα γίνεται µείωση για µικρή 
υποεκσκαφή, που µπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. 

 
∆εν θα γίνεται πληρωµή για τα πρώτα τριάντα (30) cm υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις 
υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τα τριάντα (30) cm πέρα από τις καθορισµένες  γραµµές 
εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα και 
έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα 
τριάντα (30) cm θα επιµετράται για πληρωµή σαν εκσκαφή βράχου. 
Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της 
Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται 
καµµιά επιπλέον πληρωµή. 

 
1.7.2  Άρση καταπτώσεων 
 

Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 
άρσης καταπτώσεων µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε 

µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία 
εκπροσώπου αυτής ή αρµόδιας Επιτροπής. 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.4.α) έως και γ). 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση καταπτώσεων για τις 
οποίες αποδεδειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση πληρωµής 
άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας. 

 
1.7.3  Καθαιρέσεις 
   
1.7.3.1  Γενικά 
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α.  Η επιµέτρηση γίνεται σε Μ3 µετρούµενα πριν από την καθαίρεση 
 
β.  Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις Γενικές εκσκαφές µόνο όταν 

εκτελούνται ανεξάρτητα από αυτές ή όταν τούτο προβλέπεται στη µελέτη ή κατόπιν 
έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους 
συµπεριλαµβάνεται στις Γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοµών στις "γαιώδεις 
- ηµιβραχώδεις" και των κτισµάτων και  αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις 
"βραχώδεις". 

 
1.7.3.2  Καθαιρέσεις κτισµάτων 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.5α) έως και γ). 

 
1.7.3.3  Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.6α) έως και δ) . 

 
1.7.3.4  Καθαιρέσεις οπλισµένων σκυροδεµάτων 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.7. α) έως και δ). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ε - 1  ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι 
παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

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

χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που 
αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα στη 
σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 150. 

 
1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό 

υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή 
σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 150. 

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

AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. 
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1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
 
 Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 150 

τροποποιούνται ως ακολούθως : 
 

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

πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να 
παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες από ± 2,0 cm. 

 
(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας 
 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της 
επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι 
κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

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

µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της 
Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

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

τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί 
στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί 
της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική 
σταθεροποίηση). 

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

υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
 
(3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας 

ευθύνεται ο Ανάδοχος. 
 
 
 
 
 
 
Ε - 2  ΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ    

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

(1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 155 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι 
παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 

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

χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που 
αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα στη 
σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 155. 

 
2.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό 

υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή 
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σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 155. 

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

AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. 
 
2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
 
 Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 155 

τροποποιούνται ως ακολούθως : 
 

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

πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να 
παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις  µεγαλύτερες από ± 2,0 cm. 

 
(2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας 
 
 Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, 

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού.  Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της 
επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι 
κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. 

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

µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της 
Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. 

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

τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί 
στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί 
της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική 
σταθεροποίηση). 

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

υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
 
(3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας 

ευθύνεται ο Ανάδοχος. 
 
 
 
 
 
 
ΣΤ -1  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (Συµπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 
 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 

συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
 
1.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 
 Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ασφαλτικών βάσεων θα 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΤΠ Α 260 και των συµπληρώσεων του άρθρου ΣΤ- 3.1, 
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3.2 ως προς το µηχανολογικό εξοπλισµό κατασκευής των στρώσεων µε τις ακόλουθες 
προσθήκες ή µεταβολές. 

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

AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 
 
(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στη θέση διάστρωσης, για ικανοποιητική 

συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140-160o C.   
 
1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης ασφαλτοµίγµατος δεν θα είναι µικρότερο από 4 

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

 
 Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η 

χρησιµοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και ένας 
πίσω, βάρους 8 - 10 τόνων). 

 
1.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 

ΠΤΠ Α 260 (τύπος Α 260 Ε) και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. 
 
 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη 

ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές : 
 
1.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 
 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος.  Η 

θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C. 
 
1.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης 
 
 Κάθε 6000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3] θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 
πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

 
α. το πάχος στρώσης 
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 

 
 
1.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης 
 
 Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων 

βαρών των 5 πυρήνων (παρ. 1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 97% του 
φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και 
κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 

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

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

 
1.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 
 Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να 

προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα 
όργανα. 

 
1.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
 Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου των 6 εκ. ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους 
µεγαλύτερου των 30 µ. και µικρότερου των 60 µ., το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο 
αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

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

διάστρωσης και συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του κύριου 
έργου της εργολαβίας.  Στο τµήµα αυτό θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι της προηγούµενης 
παραγράφου 1.4 σε 5 πυρήνες, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας του 
δοκιµαστικού τµήµατος και επιπλέον οι έλεγχοι επιπεδότητας που προβλέπονται στην 
παραγρ. 4.11 της Π.Τ.Π. Α 260 (όπως συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν µε την 
παρακάτω παράγραφο 1.6).  Θα γίνει έλεγχος αν, µε τον διατιθέµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, τα υλικά και το προσωπικό, ο ανάδοχος µπορεί να κατασκευάσει την 
ασφαλτική στρώση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, της ΠΤΠ Α 260 και 
των λοιπών όρων ∆ηµοπράτησης.  

 
1.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

4.11 ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 260 
 
 Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 260 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως : 
 
1.6.1 Στάθµη 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο 

ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της µελέτης και δεν 
πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 15 mm 

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

απαιτήσεις : 
 

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

 
- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών :  10 µ. 

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

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού 

ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν : 
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- Προκειµένου περί της άνω στρώσης της  
  ασφαλτικής βάσης    :   Τα  15  mm 
 
- Προκειµένου περί των υποκείµενων στρώσεων 
  της ασφαλτικής βάσης    :   Τα  20 mm 
 

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

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

πολύ 10 µ. 
 
 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία 

διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
 
 Όταν πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλτική στρώση βάσης, µέχρι την 

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

 
 
 
 
 
ΣΤ - 2  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

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

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

ισχύ και στα συναφή άρθρα ΣΤ-4 και ΣΤ-3 της Τ.Σ.Υ., εφόσον στα εν λόγω άρθρα 
δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά, οπότε θα ισχύει η τελευταία. 

 
 
2.2 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 
 Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας 

και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ 
Α265 και των συµπληρώσεων του άρθρου ΣΤ-3 σχετικά µε το µηχανολογικό εξοπλισµό 
κατασκευής των στρώσεων µε τις ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές : 

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

AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 
 
(2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική 

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

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

εκ. ούτε µεγαλύτερο από 8 εκ. για όλους τους τύπους κοκκοµετρικής διαβάθµισης εκτός 
της διαβάθµισης ∆ όπου το πάχος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7 εκ.  Ο 
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Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει του κατάλληλους οδοστρωτήρες (στατικούς 
δίτροχους µε λείους κυλίνδρους, δονητικούς ή και ελαστιχοφόρους) σε αριθµό και 
απόδοση τέτοια ώστε να επιτύχει την απαιτούµενη συµπύκνωση πριν το µίγµα κρυώσει. 

 
 Για την αρχική τουλάχιστον κυλίνδρωση των εργασιών είναι υποχρεωτική η 

χρησιµοποίηση στατικού δίτροχου οδοστρωτήρα (ένας κύλινδρος µπροστά και ένας 
πίσω, βάρους 8 - 10 τόνων). 

 
2.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 

ΠΤΠ Α 265 και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. 
 
 Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη 

ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές : 
 
2.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 
 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος.  Η 

θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C. 
 
2.4.2 ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης 
 
 Κάθε 6000 µ2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 1.3 της ΣΤ-1] θα αποκόπτονται από τυχαίες 
θέσεις 5 πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 

 
α. το πάχος στρώσης 
 
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
 
γ. το ποσοστό ασφάλτου (AASHTO : T-30 ή Τ-164 κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 
 

2.4.3 Βαθµός συµπύκνωσης 
 
 Μετά τη συµπύκνωση, στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα, ο µέσος όρος των φαινοµένων 

βαρών των 5 πυρήνων (παρ. ΣΤ-1.4.2) δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 97% του 
φαινόµενου βάρους που προσδιορίζεται εργαστηριακά κατά την µέθοδο Marshall και 
κανένας µεµονωµένος πυρήνας δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 

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

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

ποσοστού ασφάλτου, εφόσον τα αποτελέσµατα έχουν ικανοποιητική οµοιοµορφία. 
 
2.4.5 Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 
 Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της ασφάλτου µπορούν να 

προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα 
όργανα. 

 
2.5 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
 Σε περίπτωση που θα συµπυκνωθεί ασφαλτική στρώση πάχους µεγαλύτερου των 6 εκ. ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει αρχικά ένα δοκιµαστικό τµήµα µήκους 
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µεγαλύτερου των 30 µ. και µικρότερου των 60 µ., το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο 
αντικείµενο της εργολαβίας εφόσον οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί. 

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

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

 
2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

4.11 ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α 265 
 
 Η παράγραφος 4.11 της ΠΤΠ Α 265 συµπληρώνεται - τροποποιείται ως ακολούθως : 
 
2.6.1 Στάθµη 
 
 Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπό έλεγχο 

ασφαλτικής στρώσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιφάνεια της µελέτης και δεν 
πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 10 mm. 

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

απαιτήσεις : 
 

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

 
- Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών :  10 µ. 

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

παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχυ και της κάτωθεν αυτού 

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

- Προκειµένου περί ισοπεδωτικής / συνδετικής στρώσης: Τα  10  mm 
 
- Προκειµένου περί της στρώσης κυκλοφορίας :     Τα    5  mm 
 

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

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

πολύ 10 µ. 
 
 Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία 

διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 
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 Οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η συνολική άνεση κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις 

σηµαντικών έργων θα ελέγχεται µε το οµαλόµετρο τύπου Bump-Integrator ή άλλου 
διεθνώς αποδεκτού τρόπου ελέγχου οµαλότητας οδοστρωµάτων.  Ο δείκτης ανωµαλιών 
µε τη µέθοδο αυτή θα πρέπει να είναι µικρότερος από 1.300 mm/km. 

 
 
 
 
 
 
ΣΤ –3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Σε σχέση µε την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ.Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 

συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
 
3.2        ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 

Το ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας 
και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ 
Α265, σε συµφωνία, ως προς τον τύπο της εκάστοτε προς κατασκευή στρώσης, µε τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε τις ακόλουθες προσθήκες ή µεταβολές : 
 
(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : 

T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 
 

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

 
 
3.3         ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

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

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

 
3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 
ΠΤΠ Α265 και στους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης. 
 
Κατά τα λοιπά στη θέση διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος και για την κατασκευασµένη 
ασφαλτική στρώση θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές : 

 
 
 
3.4.1 Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
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Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία του µίγµατος. Η 
θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 130ο C τη στιγµή της διάστρωσης 
(µετρούµενα πίσω από τη δονητική πλάκα).  
 

3.4.2        ∆ειγµατοληψίες ποιοτικού ελέγχου κατασκευασµένης ασφαλτικής στρώσης 
 

Κάθε 6000m2 από κάθε κατασκευαζόµενη ασφαλτική στρώση [πάχους σύµφωνα µε όσα 
αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 3.1.3 θα αποκόπτονται από τυχαίες θέσεις 5 
(πέντε) πυρήνες και θα προσδιορίζονται : 
 
α. το πάχος στρώσης 
β. το φαινόµενο βάρος και ποσοστό κενών (AASHTO : T-166) 
 
 
 

Ηράκλειο 04 – 04 - 2011 
 
 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        Ο Συντάκτης 

            Ο  ∆/ντης Τεχνικών Έργων 

      

 

Φωσκολάκης Βαγγέλης                             Βαλύρη ∆έσποινα 

 Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄ βαθµό                        Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 


