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120. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

121. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

121.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής τις παρούσας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

- Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος 

- Άρση των πάσης φύσεως καταπτώσεων. 

- Πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων, µεµονωµένων δοµικών στοιχείων κτλ.) 
(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, 

τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το πα-
ρόν. 

(γ) Ως «γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις γαιών-ηµίβραχου και βράχου (βλ. παρ. 121.2) 
σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m και οι εκσκαφές και εξορύξεις χαλαρών εδα-
φών (βλ. παρ. 121.2) οποιουδήποτε βάθους και πλάτους. 

121.2 Υλικά 
Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε «χαλαρά εδάφη», «γαίες και ηµίβραχος» και «βράχος». Αναλυτικότερα:
  
• Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει 

από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  
• Ως «γαίες και ηµίβραχος» χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και συµπαγή 

υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχάλικων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µα-
λακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο 
όχι µεγαλύτερο από µισό (0,5) m3 και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκ-
σκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 

• Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί µε 
εκρηκτικές ύλες, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, 
όγκου µεγαλύτερου του µισού (0,5) m3. 

• 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, θεω-
ρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε 
µπουλντόζα τύπου «Caterpilar D - 9L» ή ισοδυνάµου τύπου άλλου κατασκευαστή, 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 ως εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση 
ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από τον 
Εργοδότη, για διάφορους λόγους όπως π.χ. σε κατοικηµένες περιοχές. 

121.3  Εκτέλεση εργασιών 

121.3.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου. 
(α) Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε λειτουργία αγωγοί Ε-

ταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 123 της παρούσας. 

(β) Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών εκσκαφής µε κτίσµατα και λοιπές εγκαταστάσεις που πρέπει να 
διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφα-
λείας. 
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(γ) Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές αφετηρίες 
κτλ.), πρέπει να διατηρηθούν,, µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταθερά σηµεία καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωµένος να τα επανατοποθετήσει. 

(δ) 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 κατα-
σκευής του έργου. 

121.3.2 Προκαταρκτικές εργασίες 
(α) Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµίβραχου και βράχου) θα πραγµατο-

ποιείται 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. παρ. 121.2), στην 
εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κτλ. Επίσης θα πραγµατοποιεί-
ται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών. 

(β) Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν 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. 

(γ) 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 κατάλληλα. 

121.3.3 Απορροή υδάτων 
(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα απορροής των υδάτων, όπως π.χ. : 

- Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές 
(π.χ. 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 κατα-
σκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. 

- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 
(β) Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, για την 

εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. 

121.3.4 Εκσκαφή 
(α) 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 ερ-
γασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά 
µε δαπάνες του Αναδόχου. 

(β) 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 του Εργοδότη. 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 τον Εργοδότη. Ο Ανά-
δοχος δεν θα δικαιούται καµία πρόσθετη αµοιβή, πέρα από τις συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για 
τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γί-
νεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραί-
τητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορί-
ζεται στα εγκεκριµένα από τον Εργοδότη όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 

(γ) Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκαφή που 
προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί 
σχετική εντολή του Εργοδότη ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη απο-
ζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµ-
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φωνα µε τις εντολές του Εργοδότη, το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ερ-
γοδότης 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 
υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλή-
ρωσής τους. 

(δ) 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 αδιατάρα-
κτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση του Εργοδότη. Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρε-
µάµενα τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη του Εργοδότη συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα 
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη.  

(ε) 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 πρα-
νή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέ-
πει 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. 

(στ) Όσον αφορά τη χρήση εκρηκτικών, αυτά θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από ειδική έγγραφη άδεια της Υ-
πηρεσίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις οδηγίες της, µε ευθύνη όµως πάντοτε 
του Αναδόχου. 

(ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για 
την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από τον Εργοδότη. 

(η) Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και παράταση προ-
θεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί ο Εργοδότης να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών. Για το λόγο αυτό, 
οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατό να χρησιµο-
ποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή κτλ. των ορυγµάτων. 

(θ) 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 ό-
ταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των έργων και 
της δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. 

(ι) Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από σκυρόδεµα θα ελέγχο-
νται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέ-
ντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών ή µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι α-
νατινάξεων 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. 

(ια) ∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να πυροδοτήσει εκρη-
κτικά σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέµατος. Τυ-
χόν ζηµιές που θα προκληθούν στα έργα, σε ιδιωτική ή σε δηµόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα απο-
καθίστανται 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 α-
σταθές, να µην κατακερµατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, πρόκειται να τοπο-
θετηθεί σκυρόδεµα ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην προκαλούνται ζηµιές σε υπάρχουσες 
κατασκευές. 

(ιβ) Εάν, κατά τη γνώµη του Εργοδότη, 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 δια-
ταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να δηµιουργήσουν µεγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευ-
στάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µή-
κος των οπών, να µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει ελαφρότερη 
γόµωση, να εφαρµόσει προρηγµάτωση, ή ήπια µετάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υ-
λών 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 απαλ-
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λάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρ-
θρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

121.3.5 Επιλογή, διάθεση, µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 
(α) Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή. 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 
αποθήκευσης, απ’ όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. 

(β) Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς πρόσθε-
το κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησι-
µοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες 
περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµ-
βάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να µην ε-
µπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των έργων. Η απόθεση των υλικών αυτών θα έχει ευσταθή και οµοιό-
µορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα απο-
στραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακα-
τάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υ-
περβαίνουν το ενάµισι (1,50) m πάχος, χωρίς καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται 
από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης.  

(γ) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίηση τους 
στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κτλ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους 
αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορι-
σµένες περιοχές για τελική χρήση. 

(δ) 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. 

(ε) Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην έγκριση 
του Εργοδότη. 

(στ) Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και επιχώµατα, το συ-
ντοµότερο 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 του Εργοδότη. 

(ζ) Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρίζονται ανάλο-
γα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 

- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα.  

- Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές προστασίας πρα-
νών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 

- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος  

- Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα του έργου ή σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του Εργοδότη.   

121.3.6 Άρση καταπτώσεων 
(α) 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 κατάλ-
ληλα 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 κα-
θορίζεται στην παρ. 121.3.5 του παρόντος. 

(β) 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 εργα-
σίας και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των καταπτώσεων µόνο στην περίπτωση που αποδεδειγµένα 
δεν έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές. 
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121.3.7 Καθαιρέσεις 
(α) Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 

- Καθαιρέσεις κτισµάτων  

- Καθαιρέσεις λιθοδοµών 

- Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 
(β) Όπως αναφέρεται και στην παρ. 121.3.2, πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται η κατεδάφι-

ση 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 του Εργοδότη. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 121.3.4. 

(γ) Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις γενικές εκσκαφές, εκτός εάν, σύµφωνα µε το Τιµολό-
γιο, πληρώνονται χωριστά. Οι καθαιρέσεις λιθοδοµών υπάγονται στις «γαιώδεις - ηµιβραχώδεις» γενικές 
εκσκαφές ενώ των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις». 

121.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

121.4.1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• 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, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

• τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσω-
ρινή απόθεση (στοκάρισµα), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (πλήρωση  
νησίδων, επένδυση πρανών κτλ.) είτε για την οριστική  απόθεση τους (περισσεύµατα και ακατάλληλα εδά-
φη). 

• την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των αποθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή τους µέχρι τη  χρονική 
στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο . 

• την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση  έγκρισης του Εργοδότη. 
• την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή  εκριζωµέ-

νων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χοντρών κλάδων σε  θέσεις 
που θα υποδείξει ο Εργοδότης. 

121.4.2 Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 

3.00 m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξη-
ρώ ή µέσα στο νερό 

• τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής 
• την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κτλ., όπως αναφέρεται στην παρ. 121.4.1. 
• τη συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων µέχρι του αναγκαίου βαθµού συµπύκνωσης, ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου, όπως αυτές καθορίζονται στην ΕΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµο-
πράτησης. 

• τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 
• την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατα-

σκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έ-
γκρισης του Εργοδότη (ακατάλληλα προϊόντα). 

• 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. 

• τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Χωµατουργικές εργασίες 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-120.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-120.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 6 από 68 Έκδοση : 0 

 

• τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται στην παρ. 121.3.3 
του παρόντος 

• την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση πλακοστρώ-
σεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), πάσης φύσεως λιθοδοµών και κρασπε-
δορείθρων, εκτός αν προβλέπεται στο Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή 
των εργασιών αυτών. 

• την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξάρτητα της θέσης που ε-
κτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). 

• την εξυγίανση του εδάφους (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 
• την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου   τµήµατος  τραπεζοειδών  τάφρων  µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 
• τη διευθέτηση χειµάρρων, ποταµών κτλ., µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 
• τη διαµόρφωση αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων όπως ορίζεται στην εγκεκριµένη µελέτη 

121.4.3 Γενικές εκσκαφές βράχου 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγο-

ρίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3,00 m και µε 
οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό  µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς την χρήση ή µε χρήση 
(κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Ανα-
δόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

• τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το ξεσκάρωµα και την α-
ποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου 

• την κοπή και εκρίζωση θάµνων  και δένδρων κτλ., όπως περιγράφονται στην παρ. 121.4.1 του παρόντος 
• τη διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κτλ. των προϊόντων εκσκαφής όπως περιγράφονται 

στην παρ. 121.4.2 του παρόντος 
• τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται στην παρ. 121.3.3 

του παρόντος 
• την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν προβλέπεται από το Τιµο-

λόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών 
• την εκσκαφή βράχου σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κο-

ντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). 
• την εξυγίανση του εδάφους (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 
• την εκσκαφή βράχου   τµήµατος  τραπεζοειδών  τάφρων,  µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 
• τη διευθέτηση χειµάρρων, ποταµών κτλ., µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 
• τη διαµόρφωση αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων όπως ορίζεται στην εγκεκριµένη µελέτη 

121.4.4 Άρση καταπτώσεων 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την  άρση  καταπτώσεων  και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε 

φύσεως εδάφη. 
• τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων 
• τη διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των καταπτώσεων και κατολισθή-

σεων, όπως περιγράφονται στην παρ. 121.4.2 του παρόντος. 

121.4.5 Καθαίρεση κτισµάτων 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• 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). 
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• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και τη µεταφορά και εναπόθεσή 
τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων αρχών. 

• την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις κατεδαφίσεις θεµελίων, 
υπογείων κλπ. 

121.4.6 Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών.     
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  
• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και εναπόθεσή 

τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων 
Αρχών. 

• τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 
• την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και διατηρητέου 

αγωγού. 

121.4.7 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, πτερυγότοιχοι, οπλισµένα τεχνι-

κά έργα, τοίχοι κτλ.) 
• 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 µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών 

• τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης 
• την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρητέου αγω-

γού  

121.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 

121.5.1 Γενικές εκσκαφές 
(α) Γενικά 

Οι εργασίες των γενικών εκσκαφών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κα-
τηγορία εδάφους που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, 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 της εγκεκριµένης µελέτης ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγµατι-
κά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο «ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντί-
στοιχη απόσταση µεταξύ τους», µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα καθορισ-
θεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου µέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµ-
φωνα µε τη µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών 
κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3,00  m, τότε, για το µέρος αυτών των 
γενικών εκσκαφών, θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνι-
κών έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έρ-
γων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίων και 
τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 122 της παρούσας. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα απο-
τελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
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νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

(β) Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
Συµπληρωµατικά µε τα αναγραφόµενα στο εδάφιο (α), είναι δυνατόν, στις περιπτώσεις που το βάθος εκ-
σκαφής προκαθορίζεται στη µελέτη του έργου, η επιµέτρηση να γίνεται και σε τετραγωνικά µέτρα (m2). 

(γ) Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµ-
µές εκσκαφής και που οφείλεται, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειω-
µένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθο-
ρισµένες 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 καµία επιπλέον πληρωµή. 

(δ) Γενικές εκσκαφές βράχου 
∆ιευκρινίζεται ότι,  όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες γραµµές και κλίσεις, η πλη-
ρωµή 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 εκατοστά του µέτρου (30 cm) υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις 
υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τριάντα εκατοστά του µέτρου (30 cm) πέρα από τις καθορισµένες  γραµµές 
εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη ε-
µπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα εκατοστά του µέτρου 
(30 cm) θα επιµετράται για πληρωµή ως 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 καµία επιπλέον πληρωµή. 

121.5.2 Άρση καταπτώσεων 
(α) Οι εργασίες άρσης καταπτώσεων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέ-

τρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται 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. 

(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση καταπτώσεων για τις οποίες αποδε-
δειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση πληρωµής άρσης καταπτώσεων, σχετι-
κή έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας. 

121.5.3 Καθαιρέσεις 
(α) Οι εργασίες καθαιρέσεων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) καθαιρεθέντων υλικών, πλήρως περαιωµέ-

νων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Ο όγκος των υλικών των καθαιρούµενων κατασκευών επιµετράται πριν από την καθαίρεσή των. 

(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις «Γενικές Εκσκαφές» µόνο όταν αυτό προβλέπε-
ται στο Τιµολόγιο ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους συµπερι-
λαµβάνεται στις γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοµών στις «γαιώδεις – ηµιβραχώδεις» και των 
κτισµάτων και  αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις». 
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122. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 

122.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), 

τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό αγωγών 
ΟΚΩ , φρεατίων κλπ. 

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-150, ΠΤΠΤ-110 µε τις 
όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων 
υπερισχύει το παρόν. 

(γ) Ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε 
βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,00 m. Ειδικότερα, ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τά-
φρων” νοούνται και: 

- Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε επιφάνεια µέχρι και 100 
(m2) (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή µε πλάτος µέχρι και 3,00 m (ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια της κάτοψης). 

- Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου, π.χ. διατοµής ορθογωνι-
κής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κτλ.,  για πλάτος εκσκαφής µέχρι και 3,00 m 

- Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών αποστράγγισης, αποχέ-
τευσης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών ΟΚΩ (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώ-
σεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για 
πλάτος τάφρου µέχρι και 3,00 m 

- Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων τεχνικών 
έργων. 

- ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών ΟΚΩ, ή και άλλων υπογείων κατασκευών πλάτους 
εκσκαφής µέχρι και 3,00 m. 

- Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη νησίδα, µέχρι 100 m2, 
για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις 
υπόλοιπες γενικές εκσκαφές. Επίσης, εκσκαφές σε κεντρικές νησίδες, µε πλάτος εκσκαφής µέχρι και 
5,0 m για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί 
µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές.  

(δ) Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” οι 
εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κτλ. που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την κα-
θοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συνήθως 
οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση όµως που αυτές οι εκσκα-
φές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και πληρωθούν 
ιδιαιτέρως µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

122.2 Υλικά 
Η ταξινόµηση των εκσκαπτόµενων εδαφών είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 121.2 του παρόντος. 

122.3 Εκτέλεση εργασιών 

122.3.1 Γενικά 
(α) Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στην παρ. 121.3. 
(β) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος σύµφωνα µε τις 

διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, που θα θεωρήσει ως 
προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς όµως, από την 
ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δηµιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για 
πρόσθετη αποζηµίωση. 
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(γ) Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν κατά την 
εκσκαφή, διανοίχτηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η 
πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα 
σχέδια και ορίζονται ως ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 

(δ) Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρο-
νται  στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέχρι το κανο-
νικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα είτε µε ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδο-
µή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. 

(ε) Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή ώστε να εξα-
σφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων γενικά δεν θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων και τη συµπύ-
κνωση των υλικών επίχωσης. Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

122.3.2 Άδεια τοµών - σήµανση 
(α) Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόµο που υπάρχει, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, σχετική άδεια για την τοµή του οδο-
στρώµατος. 

(β) Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα στην προηγουµένη 
του κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας τοµής του 
οδοστρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, σε συνεννόηση µε τις αρ-
µόδιες Αρχές, να προβαίνει στη σήµανση του τµήµατος του δρόµου, στο οποίο εκτελούνται σχετικές εργασί-
ες, µε σήµατα των οποίων το σχήµα και το περιεχόµενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ι-
σχύει. 

(γ) ∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κτλ. πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να αποµακρύνονται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρόµο να µην εµποδίζεται 
περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 

122.3.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών 
(α) Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαµορφώνεται κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέµατος, των εξοµαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης των 
οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια. 

(β) Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, µέχρι βάθους που 
φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα.  Ο 
πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη πυκνότη-
τα. 

(γ) Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται µε επιλεγµένο 
υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15 cm πριν 
από τη συµπύκνωση. 

(δ) Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του σκάµµατος) πρέπει 
να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των µαδεριών στα τοιχώµατα της εκ-
σκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβαθρα, µεσόβαθρα κτλ., 
τότε, για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί αµέσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης 
και καθαριότητας από σκυρόδεµα C8/12  (ελαχίστου πάχους 0,10 m) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επι-
σηµαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή 
µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση της αντοχής του εδάφους θεµελίωσης. 

122.3.4 Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων 
(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από οποιεσδή-

ποτε συνθήκες. 
(β) Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ. 
(γ) Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο διασωλήνωσης και 

απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά στρώµατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευ-
ές. 
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(δ) Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς φυσικούς αποδέκτες. Αν 
δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους. 

(ε) Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της Επίβλεψης. 
(στ) Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύστηµα α-

ποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απηλλαγµένων φερτών υλικών. 
(ζ) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες συνθήκες απορροής 

οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 

- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 

- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 

- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε κατάλληλο αποδέκτη.  
(η) Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά µέτρα θα πρέπει να έχουν 

αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση της οδού, πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε 
άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς αποστράγγισης. 

122.3.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές 
(α) Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων (παταριών) , είτε µε 

µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50 
m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια τους. 

(β) Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι κατάλληλα, ή για 
χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, ή θα µεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήπο-
τε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία ή τις αρµόδιες Αρχές. 

122.3.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) 
(α) Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών 

του σκάµµατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλο-
ζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσί-
α. 

(β) Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη ξυλοζευγµένες παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειες αυτής (εργατικά α-
τυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρε-
ούται σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και αναλαµβάνει γενικά κάθε 
ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυ-
λοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σηµεία αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα 
τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
εκσκαφών που έγιναν. 

122.3.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις) 
Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, είτε άλλο έδαφος του οποίου είτε 
η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί  την έµπηξη συνεχούς φράγµατος πασσαλοσανίδων ή την κατα-
σκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την εκσκαφή, η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε όλους τους 
κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύµφωνα µε τα 
παραπάνω και η διατήρηση του χώρου του σκάµµατος ελευθέρου. Εάν κατά την έµπηξη των πασσαλοσανίδων 
δεν επιτευχθεί η µεταξύ τους επιδιωκόµενη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλό-
ζευξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 

122.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και βραχώδες), περιλαµβανοµένων και 

των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος 
αλλά σε πλάτος µικρότερο των 3,00 m, µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό 
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µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς τη χρήση ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από 
έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

• Τη λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν απαιτουµένη τοµή του οδοστρώµατος 
και την επαναφορά του στην προηγουµένη του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλληλες σηµάνσεις, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 122.3.2 του παρόντος. 

• Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παρ. 122.3.3 του πα-
ρόντος. 

• Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, σύµ-
φωνα µε τα καθοριζόµενα στις παρ. 122.3.6 και 122.3.7 του παρόντος. 

• Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµέ-
νων δέντρων τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και τη λήψη ειδικών µέτρων που θα απαιτηθούν για την τυχόν προ-
στασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

• Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών. 
• Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 
• Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένο-

ντος όγκου του, µετά την κατασκευή του  τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού. 
• Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατα-

σκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έ-
γκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 

• Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έρ-
γου, µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών. 

• Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 
• Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων αποστραγγιστικών µέτρων και 

την εν γένει λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών ή υπο-
γείων υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 122.3.4 του παρόντος. 

• Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες, κα-
ταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για την εξυπηρέτη-
ση των γειτονικών ιδιοκτησιών. 

• Την αποξήλωση παλαιών οδοστρωµάτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων στρώσεων οδοστρωσίας, 
πλακοστρώσεων κλπ. εφόσον το προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη. 

• Την αποξήλωση λιθοδοµών, εκτός εάν προβλέπεται από το Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσί-
ας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών.  

• Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αποκατάστα-
σης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ). 

122.5  Επιµέτρηση και πληρωµή 

122.5.1 Γενικά 
(α) Η πληρωµή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε µε το κονδύλιο των “Γενικών 

Εκσκαφών” είτε µε το κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Είναι όµως ενδε-
χόµενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, στα οποία οι εκσκαφές τους, λόγω µη ύπαρξης περιορισµού πλάτους ή 
επιφανείας, να µην κατατάσσονται, κατ΄ αρχήν, στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και 
Τάφρων”. Στην περίπτωση αυτή ένα µέρος των εκσκαφών αυτών θα πληρώνεται ως “Γενικές Εκσκαφές” και 
το υπόλοιπο ως “Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Το κατά τα ανωτέρω όριο διαχωρι-
σµού για την  πληρωµή των εκσκαφών ορίζεται βάσει του πλευρικού ορίου διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) και του 
κάτω ορίου διαχωρισµού (Κ.Ο.∆.) 

(β) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση γαιωδών και ηµιβραχωδών εδαφών, ορίζεται η 
γραµµή που φέρεται από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), όπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. 122.5.2 , µε κλίση υ:β = 3:2 (υ = ύψος, β = βάση). Το µέρος των εκσκαφών που α-
ναφέρεται σε εκσκαφές περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση 
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πρανούς µεγαλύτερη από υ:β=3:2) θα θεωρείται συµβατικά ως εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος των 
εκσκαφών (εκσκαφές σε περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 3:2) θα θεωρείται συµβατικά 
ως γενικές εκσκαφές. 

(γ) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση βραχωδών εδαφών, ορίζεται η γραµµή που φέρεται 
από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 
122.5.2 , µε κλίση υ:β = 2:1 (υ = ύψος, β = βάση). Το µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές 
περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση πρανούς µεγαλύτερη από 
υ:β=2:1) θα θεωρείται συµβατικά ως εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος των εκσκαφών (εκσκαφές σε 
περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 2:1) θα θεωρείται συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. 

(δ) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση µικτών εδαφών που θα χαρακτηριστούν µε ποσο-
στά “γαιώδη - ηµιβραχώδη” µεγαλύτερα ή ίσα προς 20% και µικρότερα ή ίσα προς 80%, τότε η γραµµή 
πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση υ:β=1,75:1. Τυχόν άλλη σύσταση, µε διαφορετικά ποσο-
στά χαρακτηρισµού “γαιώδη-ηµιβραχώδη” θα κατατάσσεται, από πλευράς κλίσης του ΠΟ∆ στην πλησιέστε-
ρη από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

(ε) Το κάτω όριο διαχωρισµού (Κ.Ο.∆.) θα λαµβάνεται 1,00 m ψηλότερα από τον πυθµένα σκάµµατος της 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και µέχρι τοµής προς το έδαφος, ή το πλευρικό όριο διαχωρισµού. 
Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την γραµµή ΚΟ∆ θα θεωρούνται, συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση όπου ένα τεχνικό έργο θεµελιώνεται στην ίδια στάθµη και κατ΄ επέκταση µε 
τις γενικές εκσκαφές ενός οδικού έργου (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης) και εφόσον οι εκσκαφές του τεχνικού γίνο-
νται στην ίδια χρονική περίοδο µε τις συνεχόµενες γενικές εκσκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η περί-
πτωση κατά την οποία υπάρχουν περιορισµοί που θα επιβάλλουν την κατά στάδια εκτέλεση των εκσκα-
φών), τότε το Κ.Ο.∆. θα θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την αντίστοιχη γραµµή των γενικών εκσκαφών. Για την 
περίπτωση όπου εκτελούνται εκσκαφές θεµελίων για την κατασκευή τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται 
σε βάθος Η µικρότερο από 1,00 m κάτω από την επιφάνεια των συνεχόµενων γενικών εκσκαφών, σύµφωνα 
µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τότε το ΚΟ∆ θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύψος Η πάνω από την ΓΘΕ της 
στάθµης θεµελίωσης, δηλαδή θα ταυτίζεται µε τη γραµµή των γενικών εκσκαφών. 

(στ) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, στην περίπτωση που θα γίνει εκσκαφή 
τάφρου για την κατασκευή κεντρικής νησίδας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διατοµή, σε ενδιάµεσο τµήµα 
του πλάτους υπάρχουσας οδού, µε προβλεποµένη διατήρηση (έστω και µε συµπλήρωση - καθ΄ ύψος) του 
εκατέρωθεν οδοστρώµατος, τότε η εκσκαφή αυτή θα λογίζεται ότι ανήκει στην κατηγορία των εκσκαφών θε-
µελίων και τάφρων, έστω και αν το πλάτος της είναι µεγαλύτερο από 3,0 m.  

(ζ) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, η κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τε-
χνικών Έργων και Τάφρων” είναι γενικής εφαρµογής, ακόµη και για την περίπτωση που κατασκευάζεται σε 
πρανή ή στο άκρο του καταστρώµατος της οδού και σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ανεξάρτητα από τις όποιες 
δυσχέρειες προσέγγισης κτλ. 

122.5.2 Επιµέτρηση 
(α) Οι εργασίες εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως 

περαιωµένων, ανά κατηγορία εδάφους που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

(β) Ο επιµετρούµενος όγκος σκάµµατος οριοθετείται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ), οι 
οποίες καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως: 

- Πυθµένας σκάµµατος 

- Τα υψόµετρα του πυθµένα προκύπτουν από τη µελέτη των αγωγών και οχετών από τα αντίστοιχα 
ερυθρά υψόµετρα της κατά µήκος τοµής των έργων, αφού αφαιρεθεί το πάχος των υποκειµένων 
κατασκευών, όπως πάχος τοιχώµατος αγωγού και πάχος στρώσεως σκυροδέµατος, ή και τυχόν 
λοιπών προβλεπόµενων στρώσεων. 

- Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος η µορφή του πυθ-
µένα θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι µεταξύ τους. 

- Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος όγκος 
εκσκαφής.  Η στάθµη του πυθµένα εκσκαφής θεµελίων για την κατασκευή φρεατίων κτλ. προκύ-
πτει οµοίως από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 
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- Πλάτος σκάµµατος 
Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την κλίση 
που θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του σκάµµατος ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, ανάλογα 
µε το είδος του αγωγού ως ακολούθως: 

- Για προκατασκευασµένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων και ακαθάρ-
των) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το πλάτος προκύπτει από την εξωτερική διάµετρο του 
αγωγού, προσαυξηµένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225 m για κάθε πλευρά. Το παραπάνω 
πλάτος σκάµµατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται από τη µελέτη των σωληνω-
τών αγωγών σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωλήνων. 

- Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύµφωνα µε τη µελέτη) αγωγών αποχέτευσης βρόχινων νε-
ρών και ακαθάρτων µε χρήση άλλης µορφής διατοµών (ωοειδείς, στοµατοειδείς, σκουφοειδείς, 
ορθογωνικές κτλ.), το συµβατικό πλάτος του σκάµµατος προκύπτει από το πλάτος του οχετού 
προσαυξηµένο εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών παρειών κατά 0,25 m. 

- Αν στις εγκεκριµένες µελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών, τό-
τε το συµβατικό πλάτος  θα λαµβάνεται από τις εγκεκριµένες µελέτες. 

- Για την κατασκευή φρεατίων κτλ., οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις εξωτερικές δια-
στάσεις του φρεατίου κτλ. που θα κατασκευασθεί µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε α-
πόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου.  

- Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κτλ. οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις 
εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θεµελίου κτλ. µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος 
σε απόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου. 

- Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών ΟΚΩ το πλάτος ορίζεται συµβατικά 
σε 0,70 m εκτός αν προδιαγράφεται µεγαλύτερο. 

- Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή αγωγών δικτύου ΟΤΕ, ή 
στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, ή αγωγών φωτοσηµάνσεως, ή υπόγειων αγωγών ΗΛΠΑΠ, το πλά-
τος ορίζεται από το πραγµατικό πλάτος του αγωγού προσαυξηµένο εκατέρωθεν πέραν των εξω-
τερικών παρειών αυτού κατά 0,225 m (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,60 m). 

- Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος, συµβατικά ορί-
ζεται η πραγµατική εκσκαφείσα επιφάνεια τριγωνικής νησίδας ή το πραγµατικό εκσκαφέν πλάτος 
κεντρικής νησίδας. 

- Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων που θα παρα-
µείνουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη µελέτη, ή τις εντολές της Υπηρεσίας, οι παρειές θα λο-
γιστούν κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

- Άνω επιφάνεια σκάµµατος 
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθµη του 
φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (π.χ. 
υπάρχουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών χωµατουργικών διαµορφώσεων (εκσκαφών ή επιχωµά-
των) εάν η εκσκαφή γίνει µετά την εκτέλεση αυτών. 

122.5.3 Πληρωµή 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ είτε για τις διάφορες κατηγορίες που εµφανίζονται στο Τιµολόγιο, είτε µε µια ενιαία τιµή µονά-
δος για οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για 
κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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123. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
(ΟΚΩ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

123.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην 

περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας σε λειτουργία, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πάσης φύ-
σεως εκσκαφών. 

(β) Ως «αγωγοί» γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι αγωγοί εταιρειών ή/και 
οργανισµών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε 
βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και οι συναντώµενοι αρδευ-
τικοί αύλακες (υπερκείµενοι της επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση). 

 (γ) Ως «αγωγοί σε λειτουργία» ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά τη διάρκεια 
των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προσωρινή 
θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 

(δ) Ως «µετατοπιζόµενοι αγωγοί» ορίζονται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις πε-
ριοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν ανακατασκευής, 
λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 

(ε) Ως «γνωστοί αγωγοί» ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές µελέτες της επιρρο-
ής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύ-
ξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή/και µελλοντικές ανάγκες. 

(στ) Ως «άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω µελέτες αποκα-
τάστασης της λειτουργίας τους. 

123.2 Υλικά 
Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 121.2 και 122.2. Τυχόν άλλα 
υλικά που θα απαιτηθούν (π.χ. τεµάχια σωλήνων, σκυροδέµατα κτλ.), θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα κεφάλαια 
της παρούσας ΓΤΣΥ, της ΕΤΣΥ και των σχετικών εγκεκριµένων µελετών. 

123.3 Εκτέλεση εργασιών 

123.3.1 Προκαταρκτικές εργασίες 
(α) Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις εκσκαφές του έργου ή γειτνιάζει 

µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του υποχρεούται: 

- Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του θέση  

- Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 

- Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του  

- Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα κατά-
σταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υψο-
µετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) 

- Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να ενηµερώσει έγκαιρα 
γι’ αυτά την Υπηρεσία 

(β) Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια της αξιολόγησης της 
λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα πραγµατική κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, 
πάντοτε σε συνεννόηση µε τον οικείο ΟΚΩ και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση 
αυτή εναλλακτικά µπορεί να είναι: 

- Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και λοιπών κατασκευ-
ών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση, εφόσον αυτό είναι δυνατό 

- Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση, καθ’ όλη τη διάρκεια των ερ-
γασιών µε µικρές µόνον διακοπές της λειτουργίας του. 
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- Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές εκσκαφών 
τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 

- Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών 
(γ) Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και αποδεκτό 

από τον οικείο ΟΚΩ. 

123.3.2 Εργασίες µετατοπιζόµενων αγωγών 
(α) Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς ΟΚΩ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, επί πλέον των υποχρεώσεών 

του, που περιγράφονται στην παρ. 123.3.1, περιλαµβάνονται : 

- Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης τόσο των «αγνώ-
στων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών», εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από την διαπιστω-
θείσα επί τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρµογή της υπάρχουσας µελέτης. 
Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών αγωγών» περιλαµβάνει, 
εφόσον είναι αναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορί-
ων της συµβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού».  
Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µελέτη εκπονείται µε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία µε τον αρµό-
διο ΟΚΩ και υπόκειται στην έγκρισή του, καθώς και στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

- Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους, µαζί µε τις συνδέσεις τους, υπό 
την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου ΟΚΩ Στις εργασίες της παρούσας 
παραγράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση της λει-
τουργίας των υπαρχόντων αγωγών, κατά τη διάρκεια σύνδεσης των µετατοπιζοµένων «γνωστών και 
αγνώστων αγωγών»  µε τους υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υ-
πάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζόµενου αγωγού, (επανεπίχωση, αποκατά-
σταση υπάρχοντος οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κτλ.). 
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

- Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των «προσωρινών έργων», σε σχέση µε την υπάρχουσα 
µελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των «προσωρινών έργων» και των 
έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώ-
στων αγωγών». 

- Για ορισµένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα µετατοπιζόµενα τµήµατα εκτείνονται σε µε-
γάλα µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν 
προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που περιλαµβάνεται στη σύµβαση, κάποια ενδιάµεσα σηµεία του 
µετατοπιζόµενου τµήµατος του «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ των ορίων τµήµατος του «γνωστού αγωγού», 
ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τµήµατα, θα αποτελούν υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο 
οποίος µπορεί να προωθήσει την κατασκευή τους µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιµο, ανα-
λαµβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την κατασκευή των σχετικών 
τµηµάτων, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει έγκαιρα και ο µετατοπιζόµενος «γνωστός αγωγός» 

- Στην παραπάνω περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την µελέτη 
µετατόπισης για όλο το τµήµα του αγωγού, περιλαµβανοµένων των τµηµάτων που ευρίσκονται 
έξω από τα «όρια του έργου» µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον υπάρχοντα αγωγό, προκειµένου 
να είναι δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από τυχόν άλλη(ες) εργολαβία(ες). 

- Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα αρµόδια συνερ-
γεία των ΟΚΩ, οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των «αγνώστων αγωγών» θα γίνονται 
από τον Ανάδοχο. Όµως, ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµηση των 
εργασιών των παραλλαγών σηµαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει τµήµα τους, που 
δεν εµπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή 
η κατάτµηση δεν δηµιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 

(β) Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 

- Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε 
τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», χαρακτηριστικά κατ' 
ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει 
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ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε 
θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά. 

- Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε 
τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», λειτουργικότητα κατ' 
ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει 
ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε 
θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή. 

- Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κτλ. της έγκρισης του οικείου ΟΚΩ και της 
Υπηρεσίας. 

(γ) Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα επιµέλεια και, εφόσον 
απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέ-
σεις θα επισηµαίνονται. 

(δ) Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη» επεκτείνεται 
και στην περίπτωση των αγωγών ΟΚΩ και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο ΟΚΩ. 

(ε) Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού. Στην περίπτωση που η εκτέλεση ερ-
γασιών και στην περιοχή του τµήµατος του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι απαραίτητη λόγω χρονοδια-
γράµµατος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου 123.3.3. 

(στ) Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του αχρη-
στευθέντος πλέον τµήµατος. Για τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), καθώς και τους 
πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, µεταφοράς υγρών καυσίµων και αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
στην µετά πάσης προσοχής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά τους, απόληψη των εντός της εκσκα-
φής τµηµάτων και παράδοση τους στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµί-
ωση. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια, ωστόσο, αν είναι δυνατή η 
απόληψη χρήσιµου υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαµβανό-
µενο χρήσιµο υλικό θα µεταφέρεται και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ µε µέρι-
µνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

123.3.3 Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία 
(α) Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε πολύ ελαφρά µη-

χανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσο της 
Υπηρεσίας όσο και του οικείου ΟΚΩ. 

(β) Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή αντιστήριξης, θα 
υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα κλπ) 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την 
διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά, µετά την τυχόν επαναπλήρωση του σκάµµατος. Όπου απαιτεί-
ται, µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται ειδική µελέτη υπο-
στήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 

(γ) Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα 
µέτρα: 

- για την ασφαλή έδραση των αγωγών 

- για την επανεπίχωση του σκάµµατος των αγωγών  
(δ) Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως π.χ. προ-

στασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος κτλ. 
(ε) Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή 

και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών αυτών. 
(στ) Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισµένων ειδών αγω-

γών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνή-
σει για τη λήψη των σχετικών αδειών. Η Υπηρεσία θα βοηθήσει τον Ανάδοχο µε σχετική ενέργεια της αλλά 
δεν αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη αν θα γίνει ή όχι αυτή η διακοπή, ποια  θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα 
της ηµέρας ή της νύχτας κλπ. Εποµένως, ο Ανάδοχος, κατά τη µόρφωση της προσφοράς του, θα πρέπει να 
θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε λειτουργία. 
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(ζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη υπαρχόντων και διατηρουµένων 
στην θέση τους  αγωγών ΟΚΩ µε κατασκευές σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα να γίνεται δυσχερής η µελλο-
ντική δυνατότητα επίσκεψης των αγωγών και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 
0,50 m από την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου 
αγωγού ή µικρότερη από 2,00 m  από την προσκείµενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα εφαρµόζονται 
τα ακόλουθα: 

- Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός έως το βά-
θος που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν προσδιορίζεται στην µελέτη, οι σωληνωτοί αγωγοί αποκα-
λύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του θό-
λου. 

- Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζηµιές ή, αν έχει 
υποστεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου 

- Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, σύµφωνα µε το άρθρο 125 
της παρούσας ΓΤΣΥ, ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή του 
έργου, πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε 
χρήση ξυλοτύπων. 

- Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές, π.χ. βάθρα γε-
φυρών, υψηλά επιχώµατα, τότε, πάνω από τη ζώνη του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να απο-
φευχθεί η µεταφορά φορτίων από την υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατα-
σκευή από σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ µικρή απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, 
τότε θα πρέπει να πληρώνεται η µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος και του 
αγωγού, µε την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα µεγάλα φορτία στον 
αγωγό, π.χ. να χρησιµοποιείται στρώση διογκωµένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κτλ. 

- Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του αγωγού ή αρδευτι-
κού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο των εκσκαφών. 

123.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 
• Οι δαπάνες εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών µετατόπισης ή/και αναπροσαρµογής των αγωγών, κα-

θώς και των τυχόν µελετών αντιστήριξης και υποστήριξης των σηµαντικών αγωγών. 
• Οι δαπάνες συνεννοήσεων, διαδικασιών κτλ. για την λήψη των απαιτουµένων σχεδίων, αδειών, εγκρίσεων 

κτλ. από τους αρµόδιους ΟΚΩ. 
• Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων αποτύπωσης των συναντωµένων αγωγών ή οχετών υπό κατάλληλη κλίµακα 

και µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα γίνει και η επιµέτρηση των εργασιών (βλ. παρ. 
123.5). 

• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών εκσκαφής, από τη χρήση ελαφρών µηχανικών µέσων εκσκαφών, δυσχέρεια 
που µπορεί να φθάσει και µέχρι την εκσκαφή µε τα χέρια, για να αποφευχθεί η βλάβη των υπαρχόντων α-
γωγών ΟΚΩ. 

• Οι δαπάνες αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, λόγω των δυσχερειών χρήσεως µηχανικών µέσων που 
µπορούν να φθάσουν σε αδυναµία, ή απαγόρευση προσπέλασης µηχανικού µέσου, και αποκοµιδή των 
προϊόντων εκσκαφής µε διαδοχικές αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρι αποµακρύνσεως από την περιοχή των 
αγωγών και εν συνεχεία αποκοµιδή των προϊόντων στις προσωρινές ή οριστικές θέσεις απόθεσης ή απόρ-
ριψης, σύµφωνα µε την προδιαγραφή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων, (βλ. κεφάλαιο 
122 της παρούσας ΓΤΣΥ) 

• Οι δαπάνες για τα υλικά και εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, συµπεριλαµβανοµένης της 
φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του συστήµατος αντιστήριξης των παρειών ορυγµάτων κατά τρόπο 
συµβατό µε τους συναντώµενους αγωγούς ΟΚΩ 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς κατά την εκσκαφή ή κατά την τυ-
χόν επανεπίχωση του σκάµµατος ως και την αποκατάσταση της στήριξης, επικάλυψης και προστασίας των 
αγωγών. 

• Οι  δαπάνες από δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων και λειτουργίας µηχανηµάτων. 
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• Οι δαπάνες από δυσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις των πα-
ρειών των σκαµµάτων που µπορούν να φθάσουν και µέχρις ολικής απώλειας των υλικών αυτών ή και µέχρι 
σοβαρής προσαύξησης της απαιτούµενης εργασίας ανάκτησης των υλικών κτλ. 

• Οι δαπάνες προµήθειας από τους ΟΚΩ, µε µέριµνα και δαπάνη του  Αναδόχου, των λεπτοµερέστερων κατά 
το δυνατόν σχεδίων απεικόνισης των υπαρχόντων αγωγών ή οχετών για να διευκολυνθούν οι εργασίες των 
εκσκαφών. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι τα χορηγούµενα σχέδια των αγωγών ή οχετών είναι απλώς ενδεικτικά και 
είναι δυνατόν να είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έτσι ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να διενεργεί τις εκ-
σκαφές µε µέγιστη προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια και 
τυχόν ζηµιές που θα επιφέρει σε υπάρχοντες και µη παρουσιαζόµενους σε σχέδια αγωγούς ή οχετούς είναι 
οµοίως υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες. 

• Οι τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών εκσκαφής από 
τους αρµόδιους υπαλλήλους των αρµοδίων ΟΚΩ, στις οποίες καθυστερήσεις θα περιλαµβάνονται και οι τυ-
χόν καθυστερήσεις προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των ΟΚΩ ή και η εργασία αυτού του προ-
σωπικού σύµφωνα µε το ωράριο της Υπηρεσίας του, παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της εκτέ-
λεσης των εργασιών όταν θα υποβληθεί από τους ενδιαφεροµένους ΟΚΩ η απαίτηση να παρευρίσκεται υ-
πάλληλός τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κτλ. 

123.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 
(α) Οι εργασίες αντιµετώπισης των δυσχεριών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) 

εκσκαφής, πλήρως περαιωµένης. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρού-
σας ΓΤΣΥ. 

(β) Ο όγκος εκσκαφών, ο οποίος θα επιµετράται για την πληρωµή των δυσχερειών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ 
σε λειτουργία, θα υπολογίζεται από τη σχέση: 
Vε = L x (Hα – Ηκ) x W - Vα 
όπου: 
Vε = όγκος εκσκαφών 
L = µήκος αγωγού 
Hα = στάθµη άνω επιφάνειας 
Ηκ = στάθµη κάτω επιφάνειας 
W = πλάτος αγωγού 
Vα = όγκος αγωγού 
Οι παράµετροι της παραπάνω σχέσης ορίζονται ως ακολούθως : 

- Μήκος αγωγού: θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο οι εργασίες εκσκαφών του 
έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τµήµατα στα οποία θα εκτελέσει εργασίες µετατόπισης-
ανακατασκευής αγωγών, οι οποίες ευρίσκονται στη ζώνη επιρροής υπαρχόντων αγωγών. 

- Πάνω επιφάνεια: Θα ορίζεται µέχρι ένα µέτρο (1,00 m) ψηλότερα από τη στάθµη της πάνω επιφά-
νειας του αγωγού. Για αγωγούς που µέσα στην έκταση του σκάµµατος έχουν διαφορετική πάνω στάθ-
µη, η µορφή της πάνω επιφάνειας θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκα-
λοπάτι. Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε συνδυασµό µε την επάνω επιφάνεια του α-
γωγού. Και για τα σκαλοπάτια αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύµφωνα µε τον κανόνα του επόµενου 
εδαφίου. ∆ιευκρινίζεται ότι, όταν επικαλύπτονται οι ζώνες που επηρεάζουν δύο αγωγοί στο αντίστοιχο 
τµήµα, ισχύει η υψηλότερη πάνω επιφάνεια. 

- Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες: Θα ορίζεται για οποιαδήποτε κατεύθυνση αγωγού 
σχετικά µε το σκάµµα, το πλάτος του αγωγού που συναντιέται, προσαυξηµένο και από τις δύο πλευ-
ρές, κατά 0,25 m σε κάθε πλευρά. Όταν συναντηθούν αγωγοί µε ελεύθερη µεταξύ τους οριζόντια από-
σταση µικρότερη από 0,25 + 0,25=0,50 m, τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς δεν θα είναι 
αθροιστικά µεγαλύτερη από το πλάτος που πραγµατικά υπάρχει. 

- Κάτω επιφάνεια: Θα υπολογίζεται η πραγµατική επιφάνεια εκσκαφής, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη, που θα φθάνει το πολύ µέχρι δύο 2,00 m χαµηλότερα από τη στάθµη της κάτω επιφάνειας έ-
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δρασης του αγωγού. Για συναντώµενους παράλληλους αγωγούς µε διαφορετική κάτω στάθµη έδρα-
σης, η µορφή της κάτω επιφάνειας θα καθορίζεται όπως προβλέπεται και για την πάνω επιφάνεια. 

 (γ) Η επιµέτρηση θα συνοδεύεται από λεπτοµερειακή υψοµετρική οριζοντιογραφία των αγωγών, σε κλίµακα 
1:500 ή ακόµα λεπτοµερέστερα σε κλίµατα 1:100 ή 1:200, όταν η πυκνότητα ή άλλα χαρακτηριστικά των 
αγωγών το απαιτήσουν και από χαρακτηριστικές τοµές κτλ., στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά των 
αγωγών που συναντώνται (διάµετρος, υλικό κατασκευής εξωτερικού περιβλήµατος, αναγνώριση ΟΚΩ, υ-
ψόµετρο του ανωτέρου και του κατώτερου σηµείου των αγωγών, πλάτος αγωγών κτλ.). 

(δ) Οι εκσκαφές, επιθεώρησης επιµετρώνται και αµείβονται τόσο µε το οικείο άρθρο Τιµολογίου των εκσκαφών 
θεµελίων και τεχνικών έργων όσο και µε την πρόσθετη αποζηµίωση, σύµφωνα µε το παρόν. 

(ε) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

(στ) Στην περίπτωση που προβλέπεται πληρωµή για τις δυσχέρειες από τη συνάντηση αγωγών ΟΚΩ σε λει-
τουργία, αυτή θα αποτελεί πρόσθετη αποζηµίωση, πέραν από την πληρωµή του αντίστοιχου είδους εκσκα-
φών που εκτελείται. ∆ιευκρινίζονται δε τα ακόλουθα: 

- Με την παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση, ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζηµιώνεται µόνον για 
τις επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως αναπτύσσονται στο παρόν, ενώ για τις 
λοιπές εργασίες κατασκευής νέων αγωγών ή και αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης, όπως 
επίσης και κάθε άλλης συναφούς εργασίας της ζώνης αγωγών και µεταβατικών επιχωµάτων, επίχωση 
της περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγού µε υλικά επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά προστατευτικά έργα 
που απαιτούν οι διάφοροι ΟΚΩ, όπως προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα, µε πλάκα σκυροδέ-
µατος ή µε ειδικές ταινίες κτλ., θα αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς του ή µε 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που δεν περιλαµβάνονται σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη κατασκευής ή και 
αποκατάστασής τους ανέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου οπότε η δαπάνη τους περιλαµβάνεται 
στην παρούσα αποζηµίωση και ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για αυτές. 

- Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοµών για τον 
εντοπισµών δικτύων ΟΚΩ, όπως επίσης και για τις εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και ο-
χετών σε υπάρχουσα οδό (όχι εργοταξιακή), κάτω από ταυτόχρονα διερχόµενη κυκλοφορία.  

- Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης εναέριων αγωγών 
ΟΚΩ (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να δηµιουργη-
θούν στην εκτέλεση των εργασιών. 

 

124. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

124.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει: 

- Την κατασκευή των πάσης φύσεως επιχωµάτων 

- Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαίων κατάλ-ληλων υλικών, προϊό-
ντων εκσκαφών ή δανείων. 

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ 1, µε τις όποιες βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

(γ) "Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών, προϊόντων 
εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε, µε τα µέσα συµπύκνωσης που διατίθενται, να επι-
τυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Η κατασκευή υλοποιείται σε τµήµατα κατάλληλων διαστάσεων, 
ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 

(δ) Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµ-πύκνωση γαιωδών 
εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη", που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση βραχωδών ε-
δαφικών υλικών. 
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(ε) Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα: 
Πίνακας 124.1 : Τµήµατα Επιχωµάτων 

# Ονοµασία Γαιώδη Επιχώµατα Βραχώδη Επιχώµατα 
1 2 3 4 

1 Θεµέλιο 

Το τµήµα που βρίσκεται κάτω από 
την αρχική επιφάνεια του εδάφους 
µετά τον καθαρισµό των ακατάλλη-
λων υλικών και την κατάλληλη δια-
µόρφωση της επιφανείας ώστε να 
αγκυρώνεται το επίχωµα στο υπέδα-
φος και επιπλέον στρώση πάχους 
0,30 m πάνω από την αρχική επιφά-
νεια του φυσικού εδάφους. 

Το κατώτερο µέρος του επιχώµατος 
πάχους 0,30 m σε επαφή µε το έδαφος 
στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν 
υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα 
υλικά) και το τµήµα κάτω από αυτή 
(µετά από τον ενδεχοµένως απαιτού-
µενο καθαρισµό, εκρίζωση, ή/και απο-
µάκρυνση ακατάλληλων υλικών) για 
διαµόρφωση αναβαθµών για αγκύρω-
ση. 

2 Πυρήνας Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ 
θεµελίου και στέψης 

Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ θεµε-
λίου και µεταβατικού τµήµατος. 

3 Μεταβατικό 
τµήµα 

 

Το τµήµα εκείνο όπου η διαβάθµιση 
του υλικού των στρώσεων που το απο-
τελούν, πληρούν ορισµένες απαιτήσεις 
(φίλτρο) για την αποφυγή διείσδυσης 
του υλικού της στέψης στο υποκείµενο 
βραχώδες τµήµα. Το πάχος του είναι 1 
m, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα 
λοιπά συµβατικά τεύχη 

4 Στέψη 

Το µέρος του επιχώµατος κάτω από 
τη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης 
που εκτείνεται σε βάθος 1 m περίπου 
από την πάνω επιφάνεια της στρώ-
σης έδρασης ή θεµελίωσης. 

Το µέρος του επιχώµατος πάνω από το 
µεταβατικό τµήµα που κατασκευάζεται 
από γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη 
επιχώµατα και αποτελεί (ολόκληρο ή 
µέρος του) τη στρώση έδρασης ή θεµε-
λίωσης. 

 
(στ) Σχετικά µε τα τµήµατα των επιχωµάτων επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

- Η στρώση «έδρασης» ή «θεµελίωσης» είναι το αµέσως κάτω της κατασκευής έδαφος ή το υλικό επί-
χωσης, το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΤΠ Χ 1 και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και το οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους που εξαρτάται από τα υπερκείµενα φορτία 

- Στις περιοχές επιχωµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, 
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης ή στρώση αντιπαγετικής προστασίας από ασύν-
δετο υλικό 

- Στις περιοχές ορυγµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, 
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης ή στρώση αντιπαγετικής προστασίας από ασύν-
δετο υλικό και η απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων 

124.2 Υλικά 

124.2.1 Προµήθεια και µεταφορά κατάλληλων υλικών για κατασκευή επιχωµάτων 
(α) Τα υλικά κατασκευής είτε γαιωδών είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα 

εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα, ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονι-
σµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειο-
ληψία για την προµήθεια τους έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσης εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα 
µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατα-
σκευή επιχωµάτων η άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 
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(γ) Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση στις κατασκευές 
καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν τον όγκο του χαµένου υλικού να τον 
αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα, µε δάνεια υλικά. 

124.2.2 Γαιώδη Επιχώµατα 
(α) Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων και ο βαθµός συµπύκνωσης αυτών θα γίνει γενικά 

σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1. 
(β) Τα γαιώδη εδαφικά υλικά που είναι κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, κατατάσσονται στις 5 κατη-

γορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα: 
Πίνακας 124.2 : Κατηγορίες Γαιωδών Εδαφικών Υλικών 

# 

Κατηγο-
ρία εδαφι-
κού υλι-
κού 

Χαρακτηρι-
στικά υλικού Όρια Αtterberg 

Μέγιστη 
πυκνότητα 
κατά την 
τροπο-
ποιηµένη 

δοκιµή συµ-
πύκνωσης 

kg/m3 CBR(1) 

Περιε-
κτικότη-
τα σε 
οργανι-
κά(3) 

Παρατηρή-
σεις ως 
προς τη 

δυνατότητα 
χρησιµο-
ποίησης 
τους για 

επιχώµατα 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ε1 

Γαιώδες υλικό 
µε µέγιστη 

διάσταση κόκ-
κου D<200 

mm 
Περιεκτικότητα 
σε κόκκους 
200>D>150 

mm µέχρι 25% 

LL<40 ή LL<65 
και 

ΡΙ>(0,6xLL-9) >1.600 

>3 
και διό-
γκωση(2) 

<3% <2% Αποδεκτό 

2 Ε2 

Μέγιστος κόκ-
κος <100 mm 
∆ιερχόµενο % 

από No. 
200<25% LL<40 >1.940 

>5 
και διό-
γκωση(2) 

<2% <1% Κατάλληλο 

3 Ε3 

Μέγιστος κόκ-
κος <80 mm 
∆ιερχόµενο % 

από No. 
200<25% 

LL<30 
και 

ΡΙ>10  

>10 
και διό-
γκωση(2) 

=0 0% Επίλεκτο Ι 

4 Ε4 

Μέγιστος κόκ-
κος <80 mm 
∆ιερχόµενο % 

από No. 
200<25% 

LL<30 
και 

ΡΙ>10  

>20 
και διό-
γκωση(2) 

=0 0% Επίλεκτο II 
5 Ε0 Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες Ακατάλληλο 

(1) CBR = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας. 
Η τιµή CBR προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµη-

χανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων, τα οποία συµπυκνώνονται στο 90% της µέγιστης πυκνότητας της Τροπο-
ποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 11), µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από υδρεµποτι-
σµό 4 ηµερών. 

(2) Κατά τη δοκιµή CBR. 
(3) Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (ΑASHTΟ Τ-194). 
Όπου: 
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LL  = Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5) 
PI  = ∆είκτης Πλαστικότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6) 
No. 200 =Κόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κόσκινων ΑΑSΗΤΟ Μ-92, ανοίγµατος βροχίδας 

0,074 mm. 
(γ) Υλικά κατηγορίας Ε0 (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για επιχώµατα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι 

απαγορεύεται η χρησιµοποίηση εδαφικών υλικών: 

- Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γη, ριζόχωµα κτλ) 

- Οργανούχων 

- ∆ιογκούµενη άργιλος 
(δ) Εδαφικά υλικά, τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα, εκφρασµένη ως SΟ3, µεγαλύτερη 

από 1.9 g ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 ∆οκιµή 10, µε λόγο νερού προς έδαφος 
2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 cm από κατασκευές σκυροδέµατος ή 
από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ). 

(ε) Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα, εκφρασµένα ως SΟ3, µεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος, 
µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 ∆οκιµή 9, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λι-
γότερο από 50 cm από µεταλλικές κατασκευές.  

(στ) Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 ή Ε3 ή Ε4. 

(ζ) Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων, πάνω από το θεµέλιο, θα πρέπει να γίνεται χρήση επίλεκτου υλικού 
πάχους 1 m και στη συνέχεια συµπλήρωση µε κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

124.2.3 Βραχώδη Επιχώµατα 
(α) Τα πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά, διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και 

σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη. 
(β) Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι, οφίτες, ανδεσί-

τες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κτλ. Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλί-
τες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που αποσυντίθενται µε την έκθεση τους 
στις επιδράσεις του καιρού ή που θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή 
υφή µε τη συµπύκνωση. 

(γ) Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρε-
σία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµο-
ποιήσει είναι κατάλληλα. 

(δ) Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε συµπυκνούµενης στρώσης 

- Η περιεκτικότητα (κατά βάρος) του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της µιας ίντσας (1") να είναι 
µικρότερη από 30%, ενώ του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο No. 200, να είναι µικρότερη από 
10% 

(ε) Οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό, από το οποίο θα λαµβάνονται δείγµατα για εξα-
κρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων, διότι κατά τη διάστρωση και τη συµπύκνωση το υλικό µπορεί να υ-
φίσταται αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική κοκκοµετρική διαβάθµιση. 

(στ) Η κοκκοµετρική καµπύλη του υλικού θα πρέπει επιπλέον να πληροί τις απαιτήσεις του ακόλουθου Πίνακα: 
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Πίνακας 124.3 : Κοκκοµετρική Καµπύλη Υλικών Βραχωδών Επιχωµάτων 

# ∆ιάσταση κόκκου (κόσκινο) 
Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

[%] 
1 2 3 

1 D 90 - 100 
2 D/4 45 - 60 
3 D/16 25 - 45 
4 D/64 15 - 35 

D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου. 
Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις από 
την κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος (βλ. παρ. 124.3.2 (δ)). 

(ζ) Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο από 30%. Ακατάλληλη µορφή 
έχουν οι κόκκοι, για τους οποίους ισχύει η σχέση: 
(L + G) / 2E ≥ 3 
όπου: 

- L =  Η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο 

- G =  Η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής, δια της οποίας µπορεί να διέλθει ο κόκκος 

- E = Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο 
Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να µετρούνται σε 
τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. 

(η) Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών, θα αποµακρύνονται τα εδαφικά υλι-
κά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή στρώση βράχου που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα αποµακρύνονται τα 
τµήµατα ακατάλληλου εδαφικού υλικού που εµφανίζονται µέσα στο βραχώδη σχηµατισµό καθ' όλη τη διάρ-
κεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών. 

(θ) Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των παραγοµένων βραχωδών υλι-
κών να είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων που περιγράφηκαν παραπάνω. Αν χρειάζεται, µετά την εκ-
σκαφή, θα γίνεται αποµάκρυνση ή θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή διαστάσεις εκτός των ορίων. 

(ι) Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται  η απόµι-
ξη του υλικού και η αλλοίωση της µορφής των κόκκων του. 

124.3 Εκτέλεση εργασιών 

124.3.1 Κατασκευή Γαιωδών Επιχωµάτων 
(α) Ετοιµασία της Επιφάνειας Θεµελίωσης 

Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή 
φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνονται πριν από τη διά-
στρωση των υλικών επιχώµατος, θεωρούνται τα ακόλουθα: 

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

- Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) 

- ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) 

- Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) 

- Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >5% και <30% κ.β.) 
(β) ∆ιάστρωση 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Χωµατουργικές εργασίες 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-120.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-120.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 25 από 68 Έκδοση : 0 

 

Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, 
παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να 
επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το πάχος. 
Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναµιγνύονται µε κατάλληλο 
µηχανικό εξοπλισµό. 
∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση συµµορφώνεται προς 
τις απαιτήσεις. Αν παρ’ ελπίδα η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας λόγω διήθη-
σης υδάτων δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. 
Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας ικανότητας είναι αντικείµενο ειδικής µελέτης και θα κατασκευά-
ζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της µελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη µη υπέρβα-
ση του ορίου αντοχής του εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων για 
να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλικού και των µηχανηµάτων συ-
µπύκνωσης. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλί-
ση (4% κατ’ ελάχιστο) για την εξασφάλιση της ταχείας απορροής των επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο 
διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το επίχωµα αλλά και το ό-
ρυγµα από την επίδραση του νερού της βροχής και του νερού από άλλες πηγές (χείµαρροι, ποταµοί, υπό-
γειο νερό). 
Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε, διαπιστωθεί µε επιτόπου µετρήσεις ότι δεν 
είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη 
ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει ξή-
ρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα, όπως µε 
άσβηστο ασβέστη, υδράσβεστο κτλ, εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

(γ) Συµπύκνωση 
Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86) που θα εφαρµόζεται θα είναι σύµφωνα µε τη: 

- Μέθοδο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µικρότερο ή ίσο προς 7% 

- Μέθοδο ∆: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µεγαλύτερο από 7% 
Η συµπύκνωση θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm και σε πλάτος 2 m πέρα από το πόδι του επιχώ-
µατος ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους. 
Για τα επιχώµατα, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/και σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της µέγιστης πυ-
κνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86, ∆οκιµή 11). 
Για τα υψηλά επιχώµατα (Η>10 m) θα πρέπει να διερευνάται η ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη ξηρά φαι-
νόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροπο-
ποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86 ∆οκιµή 11). Ο αυξηµένος βαθµός συµπύκνωσης θα ε-
φαρµόζεται µόνον στην περίπτωση που προβλέπεται στην εγκεκριµένη µελέτη ή περιλαµβάνεται στα συµ-
βατικά τεύχη ή διατάσσεται από την Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά (υλικά µε ποσοστό κόκκων 
µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος διερχόµενου από το 
κόσκινο No. 200 µέχρι 7% κ.β), για τα οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86 ∆ο-
κιµή 11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να επιτυγχάνε-
ται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές της "σχετικής πυκνότητας": 

- Σχετική πυκνότητα (Dr) τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 
90% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor 

- Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 95% 
της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor. 

Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε τη µέθοδο της σχετικής πυκνότητας (Dr) επιτρέπονται οι παρα-
κάτω αποκλίσεις: 
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- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5 τότε όλα τα επί µέ-
ρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια 

- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<10 τότε επιτρέπεται 
κάθε φορά ένα (1) επί µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο από την απαιτούµενη σχετική πυκνότητα, 
όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου κάτω ορίου αυτής 

- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν≥10 τότε κάθε φορά 
ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις, πρέπει 
να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια 
Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: 
Dr = 100 x (emax – e) / (emax – emin) 
όπου: 
e = Ο πραγµατικός δείκτης πόρων του υλικού 
emax = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού ελάχιστης 

πυκνότητας ΑSΤΜ D 4254-83) 
emin = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στη µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού µέγιστης πυ-

κνότητας ΑSΤΜ D 4253-83) 
(δ) Κλιµατολογικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι καιρικές 
συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερµοκρασία περι-
βάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 2°C και γενικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, 
π.χ. έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν αναµόχλευση της τελευταίας διαστρωµένης στρώσης, λόγω της 
κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης. 

(ε) Κυκλοφορία 
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν εργοταξιακά οχήµατα µέχρι να 
τελειώσει η συµπύκνωση τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήµατα πρέπει να κατανέµονται έτσι ώστε να 
µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σηµεία και οι τροχοί τους δηµιουργήσουν ίχνη και αυλακώσεις. Το αυτό 
ισχύει και για τα τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί. 

124.3.2 Κατασκευή Βραχωδών Επιχωµάτων 
(α) Προετοιµασία της Επιφάνειας Θεµελίωσης 

Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο καθαρισµός, η εκρίζωση 
και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης σ' όλο το βάθος που απαιτείται, 
όπως αναφέρεται στην παράγρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1 και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγµέ-
να ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα λαµβάνονται µέτρα για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης του επιχώ-
µατος µε στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στη στάθµη έδρασης του επιχώµατος 
υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος 
να γίνεται κατ' ευθείαν πάνω στο βράχο, πάντα µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

(β) ∆ιάστρωση 
Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια θεµελί-
ωσης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται µε κατάλληλη κλίση που να επιτρέπει άµεση 
αποστράγγιση / αποχέτευση. 
Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο Έργο πάνω σε τµήµα ήδη διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και 
κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κα-
τασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται απόµιξη του. Το πάχος θα 
ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που διατίθενται, ώστε να επιτυγχάνε-
ται η απαιτούµενη συµπύκνωση. 
Το µέγιστο πάχος µετά τη συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 m για δε το µεταβατικό τµήµα το πάχος 
πρέπει να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω ώστε να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον πυρήνα προς την 
ανώτερη στάθµη του επιχώµατος. 
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Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 
l15% / S85 < 5 και l50% / S50 < 25 
όπου: 
lx =  Το άνοιγµα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης 
Sx =  Tο άνοιγµα του κοσκίνου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης 

(γ) Συµπύκνωση 
Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτούµενων συµπυκνώσε-
ων. Προς τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα, για κάθε τµήµα του επιχώµατος, η κοκκοµετρία του υλι-
κού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού συµπύκνωσης και ο αριθµός διελεύσεων του. Αυτές οι µε-
ταβλητές θα προσδιορίζονται από την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος (βλ. παρ. 124.3.2 (δ)). 
Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισµού 
συµπύκνωσης που αναφέρεται παραπάνω, δεν µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη από 0,7 cm στο θεµέλιο 
και τον πυρήνα και από 0,3 cm στο µεταβατικό τµήµα. 
Η υποχώρηση θα µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 cm x 40 cm, από λαµαρίνα πάχους του-
λάχιστο 15 mm, µε κατάλληλη διαµόρφωση έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα προταθεί από τον Ανάδοχο 
στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρηση του κατά 
τη διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης. Οι µάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις υψοµετρικού 
ελέγχου και µετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα αφαιρούνται, προκειµέ-
νου να επαναχρησιµοποιηθούν. 
Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της συµπύκνωσης των βραχωδών επιχωµά-
των είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από την Υπηρεσία, µετά από πρόταση του Aναδόχου και άλλη µέθοδος 
στην περίπτωση, κατά την οποία αποδειχθεί κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος ότι υπάρχει 
άλλη αξιόπιστη µέθοδος που να εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις παραπάνω αναφε-
ρόµενες απαιτήσεις συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επί-
βλεψη της εργασίας. 
Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας 
στο συσχετισµό αποτελεσµάτων προς τη συµπύκνωση, στην επίβλεψη κτλ., τότε θα είναι δυνατόν η Υπη-
ρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρµόσει στη συνέχεια τη µέθοδο ελέγχου συµπύκνωσης που ανα-
φέρθηκε προηγουµένως. 

(δ) Κατασκευή ∆οκιµαστικού Τµήµατος 
Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που θεωρεί πιο κατάλληλη για 
κάθε τύπο υλικού, έτσι ώστε να πληρούνται οι παρούσες προδιαγραφές. Στην πρόταση θα περιέχονται τα 
εξής: 

- Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού 

- Μέθοδος εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών 

- Μέθοδος διάστρωσης 

- Πάχος στρώσεων, µέθοδος συµπύκνωσης και αριθµός διελεύσεων του εξοπλισµού 

- Εµπειρίες από την εφαρµογή του προτεινόµενου τρόπου κατασκευής µε ανάλογα υλικά 
Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκριση της θα εξαρτάται από την επί 
τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή αποτελείται από τη κατασκευή ενός δοκιµαστικού τµήµατος µε όγκο όχι µι-
κρότερο των 3.000 m3, µε στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας της προτεινόµενης µεθόδου εργασίας 
ή ανάλογα την αναπροσαρµογή της. 
Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος θα προσδιορίζεται η κοκκοµετρία του προ-
σφάτως εκσκαφθέντος υλικού, καθώς και η κοκκοµετρία και η πυκνότητα του συµπυκνωθέντος υλικού. Για 
να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές, θα χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικά δείγµατα όχι µικρότερα από 4 
m3 όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστο 10 δοκιµές κάθε τύπου. Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τοµών 
που γίνονται στο επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι 
τοµές θα γίνονται σ' όλο το πάχος της στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 m2. Θα ελέγχονται, µε 
τοπογραφικές µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις του επιχώµατος µετά από κάθε διέλευση του ε-
ξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού. 
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Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρ-
ριψη της Μεθόδου Εργασίας που προτείνεται. 
Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών είναι στην κρίση της Υπηρεσίας να 
απαιτήσει την επανεξέταση της µεθόδου εργασίας. 

(ε) Ανοχές των περατωµένων επιφανειών 
Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος θα επαληθεύονται µε πασσάλους υψοµε-
τρικούς µε ακρίβεια 1 cm, τοποθετηµένους στον άξονα της κατασκευής και στα άκρα εγκαρσίων διατοµών, 
που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω από 20 m. 
Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων σηµείων και των θεωρητι-
κών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια που θα προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές τιµές αυτών των διαφο-
ρών, για τµήµατα µήκους όχι µικρότερου των 100 m. Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν 
σε σηµεία τοποθετηµένα πάνω από την θεωρητική επιφάνεια. Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτή-
σεις: 

- Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι µικρότερο του 1/5 του πάχους της 
τελευταίας στρώσης 

- Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα πρέπει να είναι µικρότερη 
του 1/2 της τελευταίας στρώσης 

- Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 cm για την επιφάνεια του µεταβατι-
κού επιχώµατος 

Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα κατα-
σκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση µε 
σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι 
µικρότερο των 15 cm επί του πυρήνα ή των 10 cm επί του µεταβατικού επιχώµατος, αποτελούµενη από 
κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ' αυτά του υλικού του 
βραχώδους επιχώµατος και µε µέγιστο µέγεθος 10 cm ή 6 cm, αντίστοιχα. 

124.3.3 Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης xώρων κτλ. 
(α) Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κτλ. που φαίνο-

νται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα µετά την αναµε-
νόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και την καθίζηση του ε-
δάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή επιχωµάτωσης διαµόρφωσης χώρου. 

(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ' άπαξ είτε µε διαδοχικές συµπληρώσεις, τόση επαύξηση 
στο ύψος και το πλάτος αυτών όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. 

(γ) Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα πρέπει ο Ανάδοχος κατά 
την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του ότι στην πραγµατικότητα θα κατασκευάσει «πραγµατικό όγκο» 
επιχωµάτων - επιχωµατώσεων και δανειοληψία µεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συµβατικά 
σχέδια και τεύχη («γεωµετρικός όγκος»). Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο 
στον υπολογισµό των πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατισµών. 

124.3.4 Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών 
(α) Αν δεν προβλέπεται κατασκευή: 

- Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (ΣΣΟ) 

- Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (ΣΑΠ) από ασύνδετο υλικό ή 

- Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων, 
η Άνω Επιφάνεια Χωµατουργικών (ΑΕΧ) ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της στρώσης έδρασης ή θεµελίω-
σης. 

(β) Αν προβλέπεται κατασκευή ΣΣΟ ή ΣΑΠ τότε η ΑΕΧ ταυτίζεται µε την επιφάνεια έδρασης της ΣΣΟ ή της 
ΣΑΠ. 
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(γ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών Ορυγµάτων (ΙΣΒΟ) τότε οι 
απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας της ΑΕΧ αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της ΙΣΒΟ ενώ η 
κατασκευή της ΙΣΒΟ κατά τα λοιπά θα γίνεται σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150. 

(δ) Η ΑΕΧ δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της επιφάνειας µεγαλύ-
τερες από: 

- ±20 mm όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ' αυτής φέρουσας στρώσης µε συνδετικό υλικό (άσφαλτο, 
τσιµέντο κτλ) 

- ±30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
(ε) Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν 
χαµηλά σηµεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωρο-
σταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 m. 

- Μέγιστη απόσταση χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών ορίζεται αυτή των 20,0 m. 
(στ) Λόγω της ανάγκης αυστηρής συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της επιφάνειας έδρα-

σης των στρώσεων από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ), ουδεµία στρώση ΣΕΥ θα κα-
τασκευάζεται πάνω σε ΑΕΧ αν προηγουµένως δεν έχει γίνει ειδική λεπτοµερειακή παραλαβή της επιφάνειας 
αυτής και δεν έχει επιβεβαιωθεί το σύµφωνο αυτής προς τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις. 

124.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

124.4.1 Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό συµπύκνωσης (γαιωδών 
και βραχωδών) 

(α) Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 

- Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα υλικά 

- Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος (θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα -µόνο 
για βραχώδη επιχώµατα- και στέψη) 

- Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων, µετά την τυχόν αφαίρεση των ακατάλ-
ληλων γαιών και την συµπλήρωση κοιλωµάτων 

- Κατασκευή της «στρώσης έδρασης» εκτός της «στρώσης στράγγισης» (όπου υπάρχει), εργασία η ο-
ποία πληρώνεται χωριστά 

- Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» µε κατάλληλο αριθµό διελεύ-
σεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια 
λεία «στραγγιστική» επιφάνεια 

- Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των κατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων 

(β) ∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν περιλαµβάνονται: 

- Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, αγωγοί κτλ.) 

- Οι εργασίες κατασκευής τυχόν αναβαθµών. 

124.4.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 
Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 
• Όλες οι ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείων και δα-

νειοθαλάµων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 
• Η εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου από την 

περιοχή ανάπτυξης λατοµείων και δανειοθαλάµων, καθώς και αποµάκρυνση τους σε οποιαδήποτε απόστα-
ση 

• Η αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανεια-
κών στρωµάτων ή ενστρώσεων πάχους µέχρι 30 cm καθώς και η αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους 
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στρώµατος πάνω από επιφανειακά αµµοχάλικα εφ' όσον χρησιµοποιούνται δάνεια αµµοχαλικώδη κτλ. και 
αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή του λατοµείου ή δανειοθαλάµου, για 
προσωρινή ή οριστική κατά στρώσεις απόθεση σε θέσεις, εγκεκριµένες από την Υπηρεσία 

• Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των δανείων υλικών, µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήπο-
τε απαιτούµενη απόσταση από τις οποιεσδήποτε κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους 

• Η πλήρης αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά κατάσταση του 
• Η πρόσθετη δαπάνη που τυχόν θα υπάρξει από την αυξηµένη ποσότητα δανείων υλικών, που θα προκύ-

ψουν λόγω συνίζησης, καθίζησης κτλ. του επιχώµατος 

124.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

124.5.1 Κατασκευή επιχωµάτων 
Οι εργασίες κατασκευής επιχωµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση 
θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέ-
ριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και υπό την παρουσία εκπροσώπων 
αυτής. 

124.5.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 
Οι εργασίες προµήθειας δανείων επί τόπου του έργου θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµέ-
νων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελι-
κών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και υπό την παρου-
σία εκπροσώπων αυτής. Εξυπακούεται ότι κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει να γίνει η κατάλληλη πρό-
βλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των απαιτούµενων επιµετρητικών στοιχείων για τη µέτρηση του όγκου του 
µέρους του επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια υλικά. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην α-
νωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

125. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 

125.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει τις επανεπιχώσεις του αποµένοντας όγκου, µετά την κατασκευή των έρ-

γων, στις εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσης αγωγών δι-
κτύων ΟΚΩ (αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, ύδρευσης, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου, φωτοσήµανσης κτλ.) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κτλ. και ειδικότερα: 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 

- Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα 
(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ Ο 150, η ΠΤΠ Χ1, και η ΠΤΠ Τ 110, µε τις όποιες 

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 (γ) «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων» νοείται η επίχωση µε 

κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και δάνεια): 

- της «ζώνης αγωγών και οχετών» 

- των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα 
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- της «περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» 

- κάτω από πεζοδρόµια 
(δ) «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των τοιχωµάτων της τάφρου και µέ-

χρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 
(ε) «Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ της άνω επιφάνειας της «ζώνης 

αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου. 
(στ) «Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα 

125.2 Υλικά 

125.2.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, στην κάθε περίπτωση, ε-

δαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα κατωτέρω. 
(β) Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο απαιτείται από τις προδιαγραφές 

του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν. 
(γ) Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα και 

είναι τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. 
Πίνακας 125. 1 : Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών 

# 

Κατηγορία ανάλογα 
προς την ικανότητα συ-

µπύκνωσης Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά DΙΝ 18196 
1 2 3 4 

1 V1 
Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συ-
νεκτικά, χονδρόκοκκα και µικτό-
κοκκα εδάφη 

GW, GΙ, GΕ, SW, SI, SΕ, 
GU, GT, SU, ST 

2 V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST 

3 V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA 
Τα οργανικά κτλ. εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DΙΝ 18196 (ΗΝ, ΗΖ, F, ΟU, ΟΤ, ΟΗ, 
ΟΚ) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. 

(δ) Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα εξαρτάται από τη σύνθεση 
των κόκκων του εδάφους, τη µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 

- Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει κυρίως η σύνθεση των 
κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια η επίδραση των 
καιρικών συνθηκών 

- Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση έχει η επίδραση της περιεκτικότη-
τας σε νερό 

- Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπάθειας τους στο νερό και στην 
αποσάθρωση, είναι ευχερέστερη από τη συµπύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 

(ε) Για την επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα 
ακόλουθα: 

- Σε πολύ υγρά συνεκτικά εδάφη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης 

- Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση µπορεί να επιτευχθεί µόνο 
µετά από έργο συµπύκνωσης αισθητά µεγαλύτερο από τα συνηθισµένα 

(στ) Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που επαναπληρώθηκε, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και 
µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών, να χρησιµοποιούνται και 
εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. 
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125.2.2 Επανεπίχωση ζώνης αγωγών 
(α) Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µια όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή κατανοµή των κινητών και 

µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, ως υλικό πλήρωσης, πρέπει να χρησιµοποιείται 
αµµοχάλικο κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 
Πίνακας 125.2 : Κοκκοµετρική καµπύλη υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών 

# 
∆ιάµετρος κόσκινου 

[mm] 
Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

[%] 
1 2 3 

1 40 100 
2 30 70 - 100 
3 15 50 - 85 
4 7 35 - 80 
5 3 25 - 70 
6 0,075 (No. 200) <12 

(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να ισχύει: 
D60 / D10 ≥ 5 
Όπου: 
D60 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού 
D10 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού 

(γ) Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο No. 200 είναι 12%>Ρ>5%, τότε το 
λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ ≤ 10%. 

125.2.3 Μεταβατικά επιχώµατα 
Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης λατοµείου, κατηγορίας Ε4, µε 
δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4. 

125.2.4 Επιχώµατα κάτω από πεζοδρόµια 
Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό που η κοκκοµετρική διαβάθµιση του θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναφε-
ρόµενα όρια του ακόλουθου Πίνακα: 
Πίνακας 125.3 : Κοκκοµετρία Υλικού για Επιχώµατα κάτω από Πεζοδρόµια 

Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

Άνοιγµα οπής 

# 
Σε ίντσες 

[in] 
Σε χιλιοστά 

[mm] 
∆ιαβάθµιση 

[%] 
∆ιαβάθµιση 

[%] 
1  2 3 4 

1 3" 76,2   
2 2" 50,8   
3 11/2" 38,1   
4 11/4" 31,7 100  
5 1" 25,4 83-100 100 
6 3/4" 19,1 65-95 70-100 
7 3/8" 9,52 47-77 50-80 
8 No. 4 4,76 33-63 35-65 
9 No. 10 2,00 23-50 25-50 
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Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

Άνοιγµα οπής 

# 
Σε ίντσες 

[in] 
Σε χιλιοστά 

[mm] 
∆ιαβάθµιση 

[%] 
∆ιαβάθµιση 

[%] 
1  2 3 4 

10 No. 40 0,42 13-30 15-30 
11 No. 200 0,074 5-15 5-15 

Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» και της στρώσης των τσι-
µεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της 
ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor. 

125.3 Εκτέλεση εργασιών 

125.3.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από τα διατιθέµενα 

από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την κατηγορία των χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλικών. 
(β) Στον ακόλουθο Πίνακα δίνονται σχετικές ενδεικτικές κατευθύνσεις: 
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Πίνακας 125.4 : Ταξινόµηση Εδαφών και Μηχανηµάτων Συµπύκνωσης 
Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους 

V1 V2 V3 

# Είδος µηχανήµατος 

Υπηρε-
σιακό βά-

ρος 
[kg] 

Καταλ-
λη-
λότη-
τα(1) 

Πάχος 
στρώσης 

Αριθµός 
διελεύ-
σεων 

Κα-
ταλλη-
λότη-
τα(1) 

Πάχος 
στρώσης 

Αριθµός 
διελεύ-
σεων 

Κα-
ταλλη-
λότη-
τα(1) 

Πάχος 
στρώ-
σης 

Αριθµός 
διελεύ-
σεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού) 

2 
∆ονητικός 
συµπιεστής 

Ελαφρός 

Μέσος 

έως 25 

25-60 
+ 
+ 

έως 15 

20-40 
2-4 
2-4 

+ 
+ 

έως 15 

15-30 
2-4 
3-4 

+ 
+ 

έως 10 

10-30 
2-4 
2-4 

3 
∆ονητής 
εκρήξεων Ελαφρός έως 100 ο 20-30 3-4 + 15-20 3-5 + 20-30 3-5 

4 
∆ονητικές 
πλάκες 

Ελαφρές 
Μέσες 

έως 100 

100-300 
+ 
+ 

έως 20 

20-30 
3-5 
3-5 

ο 
ο 

έως 15 

15-20 
4-6 
4-6    

5 
∆ονητικός 
κύλινδρος Ελαφρός έως 600 + 20-30 4-6 ο 15-20 5-6    

6 Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού) 

8 
∆ονητικός 
συµπιεστής 

Μέσος 
Βαρύς 

25-60 
60-200 

+ 
+ 

20-40  

40-50
2-4 
2-4 

+ 
+ 

15-30 

20-40
2-4 
2-4 

+ 
+ 

10-30  

20-30
2-4 
2-4 

9 
∆ονητής 
εκρήξεων 

Μέσος 
Βαρύς 

100-500 
500 

ο 
ο 

20-40  

30-50
3-4 
3-4 

+ 
+ 

25-35 

30-50
3-4 
3-4 

+ 
+ 

20-30 

30-40
3-5 
3-5 

10 
∆ονητικές 
πλάκες 

Μέσες 
Βαριές 

300-750 
750 

+ 
+ 

30-50  

40-70
3-5 
3-5 

ο 
ο 

20-40 

30-50
3-5 
3-5    

11 
∆ονητικοί 
κύλινδροι  600-8000 + 20-50 4-6 + 20-40 5-6    

(1)  + = Συνιστάται 
ο = Ως επί το πλείστον κατάλληλο 
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(γ) Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ) είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα διδόµενα πάχη των 
στρώσεων (ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή µια σχετική υπέρβαση αυτών). Α-
κριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Εάν δεν διεξαχθεί δοκιµαστική 
συµπύκνωση επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωληνώσεων και σωλήνων από σφαιρο-
ειδή χυτοσίδηρο (ductile) - για την πρώτη στρώση πάνω από τη ζώνη του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές 
πάχους που δίνονται τον προηγούµενο Πίνακα. 

(δ) Έλεγχοι συµπύκνωσης 
Ο βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης των τάφρων θα γίνεται σε κάθε διακεκριµένη ζώνη, όπως 
αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο µε την πρότυπη µέθοδο Proctor (Standard Proctor). Η εργαστηριακή 
δοκιµή συµπύκνωσης θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε δοκιµαστικής οπής (προσ-
διορισµός καµπύλης Proctor) γιατί είναι δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα να µεταβάλλεται από θέση σε 
θέση λόγω αλλαγής της κοκκοµετρικής σύνθεσης. Όσον αφορά σε χονδρόκοκκα υλικά, θα γίνεται διόρθωση 
όπως ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 2.10.3 της ΠΤΠ Χ 1. 
Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν µπορεί να είναι λιγότερος από µία δοκιµή ανά 100 m µή-
κους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή κατά µέγιστο ανά 500 m3 όγκου. 
Αν οι τιµές βαθµού συµπύκνωσης που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι µικρότερες από 
τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να µεταβάλει τον τρόπο 
εργασίας ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες τιµές συµπύκνωσης. 
Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπύκνωσης που εκτελούνται 
όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία τότε η Υπηρεσία µπορεί, µετά από αίτη-
ση του Αναδόχου και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό δοκιµών συµπύ-
κνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση των παχών των στρώσεων που 
συµπυκνώνονται και του αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος συµπύκνωσης, ανάλογα προς το είδος του 
µηχανήµατος και την οµάδα εδάφους σύµφωνα µε τις ενδεικτικές κατευθύνσεις του προηγούµενου Πίνακα 
125.4. 
Η παραπάνω µείωση δεν απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την έντεχνη κα-
τασκευή της πλήρωσης των τάφρων, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή. 
Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα υπόκει-
νται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

125.3.2 Περιοχή ζώνης αγωγών 
(α) ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού 

Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών ανθεκτικός, ελαστικός και 
οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι, συνεκτικό έδαφος που τυχόν χαλαρώθηκε, πρέπει να αφαιρείται πριν από τη 
τοποθέτηση του αγωγού σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθίσταται µε µη συνεκτικό υλικό, κα-
τάλληλα συµπυκνούµενο ώστε να αποφεύγεται γραµµική ή σηµειακή στήριξη του αγωγού. 

(β) Συµπύκνωση 
Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι: 

- 100% της Standard Proctor σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor σε 
υλικό κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 

- 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3 
Κάθε στρώση πλήρωσης πρέπει να συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Ενδεικτικές τιµές για το ύψος της πλήρωσης 
όπως και για τον αριθµό των διελεύσεων δίνονται στον Πίνακα 125.4. Στην προκείµενη περίπτωση πάρθηκε 
ως προϋπόθεση ύψος επικάλυψης 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 
Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και 
η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού 
για την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υ-
πάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. 
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Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί 
και να συµπυκνωθεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 
Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των παρουσιαζοµένων 
δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης πάχους 
t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10 µε ελάχιστο πάχος tmin = 0,15 m. 

125.3.3 Περιοχή Πάνω από την ζώνη αγωγών 
(α) ∆ιάστρωση 

Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το µηχάνηµα συµπύκνωσης 
που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσης µε τον ανα-
γκαίο αριθµό διελεύσεων. Ρυθµιστικές τιµές δίνονται στον Πίνακα 125.4. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυ-
τόν τον Πίνακα, αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικό-
τητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ), είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα πάχη των στρώσεων που δίνο-
νται, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές 
µπορούν να προκύψουν µόνο µετά από δοκιµαστική συµπύκνωση. Αν δεν γίνει δοκιµαστική συµπύκνωση 
επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωλήνων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο - 
για την πρώτη στρώση πάνω από την ζώνη του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους στρώσης που δί-
νονται στον εν λόγω Πίνακα. 

(β) Συµπύκνωση 
Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από 
την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 

- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor σε 
υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 

- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 
Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να συµπυκνώνεται σε 
ποσοστό: 

- 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της Standard 
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196) 

- 95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 και V3 
Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος τότε το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια του 
εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι τη ζώνη του αγωγού θα συµπυκνώνεται όπως 
ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 
Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 cm πάνω από την κορυφή του 
σωλήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη του Έργου. Το είδος της µηχανικής συµπύκνωσης εξαρτά-
ται από τις εδαφικές συνθήκες, την αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού. 

(γ) Ειδικές Επισηµάνσεις 
Ειδικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον επι-
χωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται. 
Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται πρόκληση 
φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα 
απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. 

125.3.4 Μεταβατικά επιχώµατα 
(α) Τοποθέτηση  

Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στη µελέτη του Έργου ή/και σύµ-
φωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων θα γίνεται, κατά το δυνατόν, 
ταυτόχρονα και συµµετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από τις δύο πλευρές, για την αποφυγή 
µετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης φόρτισης. 
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(β) Συµπύκνωση 
Ο βαθµός συµπύκνωσης των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως ακολούθως: 

- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. κάτω από οδόστρωµα: 

- Ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης, θα συµπυ-
κνώνεται σε ποσοστό 103% της Standard Proctor 

- Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη, θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της 
Standard Proctor 

- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. εκτός οδοστρώµατος, όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της 
Standard Proctor 

Τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.2 σχετικά µε τη διαµόρφωση πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του 
αγωγού και στην παρ. 125.3.5 σχετικά µε  τους τάφρους αγωγών µε αντιστήριξη, ισχύουν και για τα µεταβα-
τικά επιχώµατα. 
Για τη συµπύκνωση των µεταβατικών επιχωµάτων, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις, ισχύ-
ουν τα αναφερόµενα για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην υποστούν βλάβες οι τυχόν υπάρχουσες 
προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, φρεατίων κτλ. 

125.3.5 Πρόσθετες Απαιτήσεις 
(α) Τάφροι Αγωγών µε Αντιστήριξη 

Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα µε το είδος της αντιστήριξης 
που χρησιµοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η συναρµογή 
και συνεργασία του υλικού πλήρωσης και των παρειών της τάφρου. 
Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης πρέπει τα τµήµατα αυτής να αποµακρύνονται τµη-
µατικά µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η άµεση σε στρώσεις πλήρωση του τµήµατος της τάφρου που 
ελευθερώθηκε µε υλικό πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. 
Όµοια, σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστήριξης πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής (δοκοί τάφρων, 
πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά σε τόσο δε ύψος κάθε φορά ώστε στο τµήµα της τάφρου που 
ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. 

(β) Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό 
Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρωµα πρέπει αµέσως µετά την τοποθέτηση 
του αγωγού η τάφρος να επαναπληρωθεί και να συµπυκνωθεί το υλικό πλήρωσης. Η οριστική ανακατα-
σκευή του οδοστρώµατος πρέπει να γίνει αµέσως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδόστρωµα πρέπει να γίνει 
µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, και να είναι οµαλή και ανθεκτική. 
Χαλαρά τµήµατα οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται επιµελώς µε νέα κοπή και µε 
τη χρήση µηχανήµατος κοπής οδοστρωµάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεστεί 
κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. 
Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως πρέπει ευθύς µε-
τά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, αυτή να καλυφθεί µε προσωρινή επικάλυψη ασφαλτοµίγµα-
τος. Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής επικάλυψης πρέπει αυτές να αποκατασταθούν αµέσως. 

125.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

125.4.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η διαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου 
• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου του κατάλληλου κοκκώδους υλικού 
• Η διάστρωση κατά στρώσεις και η συµπύκνωση στον κατάλληλο βαθµό του εν λόγω υλικού 
• Η χρήση όλου του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού 
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• Η διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 
• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων αντιστηρίξεων (οριζοντίων και κατακόρυφων) 
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κτλ., σε περίπτωση το-

ποθέτησης τους κάτω από υφιστάµενο οδόστρωµα. 
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κτλ. όπως και της προ-

στατευτικής επένδυσης τους από νερά, διαβρώσεις κτλ. 
• Η λήψη όλων των µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

125.4.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη αγωγών και οχετών» 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, του κατάλληλου εδαφικού 

υλικού (V1 ή V2 ή/και V3), µε ικανότητα συµπύκνωσης, από προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια 
• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό σύµ-

φωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 
• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στην παρ. 125.4.1 
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργα-

σιών 

125.4.3 Επανεπιχώσεις µεταβατικών επιχωµάτων µε κοκκώδη υλικά  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 125.4.1  
Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 

125.4.4 Επανεπιχώσεις, κάτω από πεζοδρόµια, µε κοκκώδη υλικά  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 125.4.1  
• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό, σύµ-

φωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

125.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

125.5.1 Επιµέτρηση 
(α) Γενικά 

Τυχόν επί πλέον όγκος υλικού που τοποθετήθηκε, πέραν εκείνου που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο κάτω 
οριζόµενα, λόγω εκσκαφής της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθµένα τάφρου ή κλίσεις πρανών 
κτλ., σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη, δεν επιµετράται προς πληρωµή. 

(β) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 
Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» θα επιµετρώνται σε κυβικά µέ-
τρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 
Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις Γραµµές Θεωρητικής Εκσκαφής (ΓΘΕ) του πυθµένα και 
των παρειών σκάµµατος, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 122.5 της παρούσας και µε άνω επιφάνεια το ο-
ριζόντιο επίπεδο, µέχρι το οποίο φθάνει η ζώνη του αγωγού, µετά την αφαίρεση των όγκων του αγωγού και 
του σκυροδέµατος έδρασης αυτού, όπου έχει κατασκευαστεί, βάσει της εγκεκριµένης µελέτης. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Χωµατουργικές εργασίες 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-120.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-120.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 39 από 68 Έκδοση : 0 

 

Για παράλληλη τοποθέτηση οχετών ή αγωγών, ο προσδιορισµός της άνω επιφάνειας του υλικού της ζώνης 
αγωγού γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη σε ύψος 0,30 m πάνω από την νοητή εφαπτόµενη 
γραµµή που ενώνει τις κορυφές δύο συνεχόµενων αγωγών ή οχετών. 

(γ) Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» 
Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» θα επιµετρώ-
νται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις παρειές της θεωρητικής εκσκαφής του σκάµµατος, όπως 
αυτές ορίζονται στην παρ. 122.5 της παρούσας, τον πυθµένα που ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της ζώ-
νης αγωγού και µε άνω επιφάνεια την άνω στάθµη της τάφρου, όπως αυτή είναι διαµορφωµένη κατά τον 
χρόνο της επίχωσης, αφαιρουµένου όµως του πάχους του πιθανώς αναγκαίου οδοστρώµατος ή στρώσης 
φυτικών κτλ. 

(δ) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 
Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα 
(m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 
Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται µεταξύ: 

- Των ΓΘΕ πυθµένα, παρειών και άνω επιφάνειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 122.5 του 
παρόντος 

- Μιας γραµµής αγόµενης από την άνω επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος και πλάτους 0,50 m στην 
στέψη του οχετού και εν συνεχεία ένα πρανές κλίσης µε λόγο βάσης (β) προς ύψος (υ) β:υ = 1:1 µέχρι 
το πρανές αυτό να τµήσει την προσκείµενη ΓΘΕ 

- Της γραµµής της εξωτερικής παρειάς του οχετού ή φρεατίου 
Από τον παραπάνω όγκο θα αφαιρείται ο όγκος τυχόν επικαλυπτόµενων αγωγών ή οχετών και το τυχόν 
σκυρόδεµα έδρασης αυτών. 

(ε) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια 
Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) 
πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 
υπό την παρουσία εκπροσώπου αυτής. 

125.5.2 Πληρωµή 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υλικών επανεπίχωσης. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 
 

126. ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 

126.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου των υποχωρήσεων 

του υπεδάφους. 
(β) «Μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων» νοούνται οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή ειδικής διάταξης για 

την παρακολούθηση και αξιολόγηση της γεωτεχνικής συµπεριφοράς των έργων. 
(γ) Οι µάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων διακρίνονται σε: 
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- «Μάρτυρες Υ» - Τοποθετούνται στο υπέδαφος µε την έναρξη κατασκευής του αντίστοιχου επιχώµατος 
ώστε παράλληλα µε την κατασκευή του επιχώµατος να λαµβάνονται στοιχεία των καθιζήσεων κάτω 
από το φορτίο του. 

- «Μάρτυρες ΤΣ» - Τοποθετούνται στην ίδια περιοχή µε τους «Μάρτυρες Υ» (σε οριζοντιογραφική από-
σταση το πολύ 5,0 m) στην τελική στάθµη του επιχώµατος, µόλις τελειώσει η κατασκευή του και οι σχε-
τικές µετρήσεις αρχίζουν αµέσως µετά την εγκατάσταση τους. 

126.2 Υλικά 
(α) Οι µάρτυρες θα κατασκευασθούν από µαύρο σιδηροσωλήνα Φ 25,4 mm (1”) ISO ΜΕDIUM βαρύ, (πράσινη 

ετικέτα), που θα θεµελιώνεται σε κυλινδρική βάση από σκυρόδεµα Φ 0,60 m και πάχους 0,50 m από C12/15 
και θα περιβάλλεται, για µείωση της επιρροής των αρνητικών τριβών, από πλαστικό σωλήνα από σκληρό 
ΡVC διαµέτρου Φ 140 mm, τύπου υπονόµων ή βαρύτερου. Οι µάρτυρες θα τοποθετούνται κατακόρυφοι µε 
τη βοήθεια νήµατος της στάθµης και θα στερεώνονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη ε-
πέκταση τους προς τα πάνω. 

(β) Η πάκτωση του σιδηροσωλήνα θα γίνεται κατ' ελάχιστον 0,30 m µέσα στη βάση από σκυρόδεµα και η επέ-
κταση τους προς τα πάνω θα γίνεται (µε την πρόοδο της κατασκευής του επιχώµατος) µε προσθήκη τυπο-
ποιηµένων κοµµατιών, µήκους 1.00 m µέχρι 1.50 m, που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικά τεµάχια (µού-
φες). Ανάλογα ισχύουν για την επέκταση προς τα πάνω και για τους πλαστικούς σωλήνες (δηµιουργία µού-
φας µε θέρµανση κτλ.). Η ανώτατη στάθµη του σωλήνα του µάρτυρα δεν θα πρέπει να προεξέχει περισσό-
τερο από 0.50 m σε σχέση µε την τελική στάθµη επιχωµάτων. 

126.3 Εκτέλεση Εργασιών 

126.3.1 Θέσεις Τοποθέτησης Μαρτύρων 
(α) Οι θέσεις που θα επιλεγούν για την τοποθέτηση όλων των µαρτύρων, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να 

µπορούν να διατηρηθούν και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Έργου (χωµατουργικά, 
ανωδοµές κτλ.) και την απόδοσή του σε χρήση, ώστε να µπορούν να συνεχιστούν οι µετρήσεις χωρίς να 
δηµιουργούνται εµπόδια στην ασφαλή λειτουργία του ή/και την εκτέλεση άλλων εργασιών. Θα πρέπει να 
λαµβάνεται πρόνοια, ώστε τυχόν εργασίες επιδοµής στην περιοχή των µαρτύρων, να γίνονται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να µην εµποδίζεται ή αλλοιώνεται η παραπέρα λειτουργία τους. 

(β) Εκτός εάν άλλως προδιαγράφεται στη Μελέτη ή στα λοιπά Συµβατικά τεύχη οι «Μάρτυρες Υ» θα εγκαθίστα-
νται σε επιχώµατα ύψους µεγαλύτερου των 7,0 m για την περίπτωση λεπτοκόκκων εδαφικών υλικών ή ύ-
ψους µεγαλύτερου των 10,0 m για την περίπτωση χονδρόκοκκων εδαφικών υλικών. Για κάθε ελεγχόµενο 
υψηλό επίχωµα θα τοποθετούνται στην κρισιµότερη διατοµή (στα δύο άκρα της) κατά την κρίση της Υπηρε-
σίας ή την πρόβλεψη της Μελέτης τουλάχιστον δύο «Μάρτυρες Υ» µε τους συνοδούς τους «Μάρτυρες ΤΣ» 
(δηλαδή θα εγκαθίστανται δύο δίδυµα µαρτύρων ανά διατοµή). Για µεγάλου µήκος επιχώµατα θα τοποθε-
τούνται τουλάχιστον δύο δίδυµα µαρτύρων ανά 400 m επιχώµατος. Για την περίπτωση επικλινούς εδάφους 
τα δύο δίδυµα των µαρτύρων θα τοποθετούνται µονόπλευρα (προς την πλευρά του υψηλότερου πάχους) µε 
µικρή απόσταση µεταξύ τους (π.χ. σε απόσταση περίπου 10 m). 

(γ) Εκτός από τους µάρτυρες που προκύπτουν σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο, η Υπηρεσία έχει τη 
δυνατότητα να εγκαταστήσει και πρόσθετους µάρτυρες (µέχρι ποσοστού 30% επιπλέον) κατά την κρίσης 
της, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του ελέγχου κατασκευής του Έργου. 

126.3.2 Μέθοδος Μετρήσεων 
(α) Οι µετρήσεις των υποχωρήσεων θα γίνονται σε δύο σειρές µετρήσεων (µετάβαση και επιστροφή) µε γεωµε-

τρική χωροστάθµιση συνήθους ακρίβειας, σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74. Τα αποτελέσµατα αυτά θα αναγρά-
φονται σε ξεχωριστά φύλλα για τους δύο Μάρτυρες κάθε θέσης (Μάρτυρες Υ και ΤΣ) και θα συντάσσονται 
κατάλληλα διαγράµµατα υποχωρήσεων. 

(β) Για κάθε µέτρηση θα παίρνονται στοιχεία ηµεροµηνίας και στάθµης που έχει φθάσει η κατασκευή του επι-
χώµατος. 

(γ) Ειδικότερα για τους κάθε δύο Μάρτυρες Υ και ΤΣ, τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να δίνονται σε ξεχωριστή 
θέση του πίνακα: 
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- Η ηµεροµηνία έναρξης κατασκευής του επιχώµατος µε το αντίστοιχο υψόµετρο εδάφους στο ελεγχόµε-
νο σηµείο από το «Μάρτυρα Υ». 

- Η ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης κατασκευής του επιχώµατος µε το αντίστοιχο υψόµετρο του επιχώµα-
τος στη θέση του «Μάρτυρα ΤΣ». 

(δ) Θα πρέπει να δίνονται ως συµπληρωµατικά στοιχεία, παρατηρήσεις για το ρυθµό ανύψωσης του επιχώµα-
τος και θα πρέπει να αναγράφονται ιδιαιτέρως τυχόν περίοδοι απραξίας (µικρές ή µεγάλες). 

(ε) Σκοπός της συλλογής των στοιχείων είναι να µπορεί να διαµορφωθεί πλήρης εικόνα της χρονικής εξέλιξης 
της ανύψωσης του επιχώµατος. 

126.3.3 Πρόγραµµα Μετρήσεων 
Οι µετρήσεις στους Μάρτυρες Υ και ΤΣ, θα γίνονται σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα: 
• Για την περίοδο κατασκευής των επιχωµάτων, θα λαµβάνεται µία µέτρηση ανά 15 ηµέρες (ισχύει µόνο για 

τους «Μάρτυρες Υ»). 
• Για έξη µήνες µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των επιχωµάτων στη τελική τους στάθµη, θα λαµβάνε-

ται µία µέτρηση ανά µήνα. 
• Για την τυχόν υπολειπόµενη περίοδο µέχρι και την έναρξη κατασκευής των εργασιών επιδοµής (π.χ. ασφαλ-

τικών) θα λαµβάνεται µία µέτρηση ανά δύο µήνες. 
• Για όλη την υπόλοιπη περίοδο µέχρι και την προσωρινή παραλαβή όλων των εργασιών του έργου, θα λαµ-

βάνεται µία µέτρηση ανά τέσσερις µήνες. 

126.3.4 Προστασία Μαρτύρων 
(α) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι µάρτυρες θα προστατεύονται µε κατάλληλα προστατευτικά 

περιφράγµατα (τρίποδες ή άλλης µορφής) της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
(β) Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την προστασία των µαρτύρων υποχώρησης. Στην περίπτωση 

κατά την οποία καταστραφεί οποιοσδήποτε µάρτυρας από οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεω-
µένος να τον επιδιορθώσει (µε αντικατάσταση του κατεστραµµένου τµήµατος ή/και ολοκληρωτική αντικατά-
στασή του), αφού υποβάλλει εγγράφως σχετική µεθοδολογία στην Υπηρεσία, µε την οποία να αποδεικνύει 
τη δυνατότητα συσχετισµού των νέων µετρήσεων µε τις παλαιές του αρχικού µάρτυρα. 

126.2.5 Αποτελέσµατα – Αξιολόγηση Μετρήσεων 
(α) Οι πίνακες και τα διαγράµµατα υποχωρήσεων θα υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα ανά τρίµηνο 

(ή/και σε συντοµότερα χρονικά διαστήµατα εφόσον πρόκειται να παρθούν αποφάσεις σχετικά µε την εκτέλε-
ση εργασιών) στην Υπηρεσία, για αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. 

(β) Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων του µάρτυρα υποχώρησης, που θα γίνει από την 
Υπηρεσία, θα συναχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό εργασιών επιδοµής (π.χ. κατα-
σκευής των ασφαλτικών στρώσεων), ή/ και τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης των εργασιών, 
ή/και για χρήση στον ποιοτικό έλεγχο κατασκευής των διαφόρων εργασιών του Έργου. 

126.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
• την προµήθεια, κατεργασία, κοπή και τοποθέτηση του µάρτυρα, µαύρου σιδηροσωλήνα Φ 25,4 mm (1”) ISO 

ΜΕDIUM βαρέως (πράσινη ετικέτα), µε περίβληµα από πλαστικό σωλήνα από σκληρό ΡVC διαµέτρου Φ 
140 mm τύπου υπονόµων ή βαρύτερου. 

• την προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µικροϋλικών (µούφες κτλ.) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέ-
λεση της εργασίας. 

• την κατασκευή κυλινδρικής βάσης από σκυρόδεµα Φ 0,60 m και πάχους 0,50 m από C12/15 και η θεµελίω-
ση σ' αυτήν του µάρτυρα. 

• την προστασία του µάρτυρα και τη διόρθωσή του ή επανατοποθέτησή του σε περίπτωση τυχόν καταστρο-
φής του. 

• τον προσδιορισµό της θέσης τοποθέτησης των µαρτύρων. 
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• τη λήψη των µετρήσεων, τη σύνταξη σχετικών πινάκων και διαγραµµάτων και την υποβολή τους στην Υπη-
ρεσία όπως λεπτοµερώς περιγράφεται ανωτέρω. 

 

126.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους 
(m), πλήρως εγκατεστηµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην α-
νωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

127. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

127.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εξυγίανση του εδάφους µε τσιµέντο ή/και υδράσβεστο σε συµπυ-

κνωµένες στρώσεις. 
(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Ο 164 µε τις όποιες βελτιώσεις, 

τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
(γ) «Εξυγίανση εδάφους» νοείται η βελτίωση την µηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού µε την ανάµιξη του µε 

υδράσβεστο ή/και τσιµέντο, ώστε µε τη συµπύκνωσή του υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας και µε τη συ-
ντήρησή του για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα να προκύψει οµοιογενής, σκληρή και ανθεκτική στρώση. 

(δ) Εξυγίανση του εδάφους µπορεί γενικά να γίνεται για τους ακόλουθους λόγους: 

- βελτίωση του υπεδάφους 

- κατασκευή υπόβασης και βάσης 

- κατασκευή αυτοδύναµου σταθεροποιηθέντος οδοστρώµατος επιφανειών κυκλοφορίας 

- ανακατασκευή υποβάσεων και βάσεων που αστόχησαν λόγω πλαστικότητας 

- περαιτέρω ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας βάσεων. 
Τονίζεται ότι η εφαρµογή αυτής της εργασίας επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση που δεν διατίθενται κοντά 
στο Έργο κατάλληλα εδαφικά υλικά που να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των προδιαγραφών, η δε προ-
µήθειά τους από άλλες µακρινές πηγές δηµιουργεί µεγαλύτερο κόστος. 

127.2 Υλικά 

127.2.1 Χρησιµοποιούµενα υλικά 
(α) Τσιµέντο 

Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 244/29.2.80 «Περί Κανονισµού Τσιµέντου για 
Έργα από Σκυρόδεµα» (ΦΕΚ 69Α/28.3.1980) και του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. 

(β) Υδράσβεστος 
Η υδράσβεστος θα είναι κοινή υδράσβεστος εµπορίου βιοµηχανικής παραγωγής, παραδιδόµενη σε χάρτι-
νους σάκους ή σε σιλό 

(γ) Νερό 
Το νερό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ-345 
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(δ) Εδαφικό Υλικό 
Το εδαφικό υλικό πρέπει να είναι λεπτόκοκκο αργιλώδες έδαφος, µε µεγάλη πλαστικότητα ή διογκωσιµότητα 
και µικρή περιεκτικότητα σε λίθους µεγάλου µεγέθους. Η ύπαρξη λίθων διαµέτρου µεγαλύτερης των 7,5 cm 
δηµιουργεί δυσκολίες στην ανάµιξη και διαµόρφωση της επιφάνειας και προκαλεί φθορές στα αναµικτικά 
µηχανήµατα. Λίθοι µεγαλύτεροι από 7,5 cm πρέπει να αποµακρύνονται. 

127.2.2 Μελέτη Σύνθεσης 
(α) Η σύνθεση του µίγµατος, δηλ. το ποσοστό του/των σταθεροποιητών (υδρασβέστου ή τσιµέντου) και η υ-

γρασία του µίγµατος κατά τη συµπύκνωση, καθορίζονται από τη µελέτη σύνθεσης, ανάλογα µε το είδος του 
εδαφικού υλικού και το είδος και το βαθµό της επιδιωκόµενης βελτίωσης των µηχανικών ιδιοτήτων.  

(β) Εκτός αν τίθενται διαφορετικές ή πρόσθετες απαιτήσεις στους Όρους ∆ηµοπράτησης του Έργου, λόγω των 
ειδικών απαιτήσεών του και των ιδιοτήτων του εδαφικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, το µίγµα εδάφους 
και σταθεροποιητών, συµπυκνωµένο στο 100% της Πρότυπης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 
10), θα έχει τιµή CΒR σε 7 ηµέρες (3 ηµέρες συντήρησης µέσα σε αεροστεγή πλαστικό σάκο και 4 ηµέρες 
µε υδροεµποτισµό) τουλάχιστον ίση µε 5% και διόγκωση µικρότερη από 2%. 

(γ) Το ελάχιστο ποσοστό υδρασβέστου θα πρέπει να είναι 2% και τσιµέντου 3% κατά βάρος ξηρού προς εξυγί-
ανση υλικού. 

127.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Γενικά η κατασκευή της στρώσης θα γίνει σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 164 µε τις ακόλουθες µεταβολές ή προσθήκες: 
(α) Εφ' όσον χρησιµοποιούνται ως σταθεροποιητές υδράσβεστος ή υδράσβεστος και τσιµέντο, η προσθήκη της 

υδρασβέστου θα προηγείται της προσθήκης του τσιµέντου για να βοηθήσει στο θρυµµατισµό του εδαφικού 
υλικού. 

(β) Η διάστρωση της υδρασβέστου ή του τσιµέντου πάνω στη στρώση που πρόκειται να εξυγιανθεί, η διαβροχή 
µε νερό, η ανάµιξη και η συµπύκνωση, θα γίνεται όπως προβλέπεται στην ΠΤΠ Ο 164 (παράγρ. 6.1). Η 
διάστρωση του τσιµέντου ή της υδρασβέστου δεν θα γίνεται όταν επικρατούν δυνατοί άνεµοι, διότι πιθανόν 
να παρασύρουν σηµαντικές ποσότητές τους. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την κρίση της, να διατάξει την δια-
κοπή των εργασιών στις περιπτώσεις αυτές, µέχρις ότου σταµατήσουν οι δυνατοί άνεµοι. 

(γ) Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης µε υδράσβεστο θα προστίθεται νερό µε οµοιόµορφη διαβροχή, έτσι ώστε το 
µίγµα να έχει οµοιόµορφη υγρασία µε τιµή ίση µε τη βέλτιστη για να διευκολυνθεί ο θρυµµατισµός του εδα-
φικού υλικού και η ανάµιξή του µε την υδράσβεστο. 

(δ) Εάν µετά από 4 διελεύσεις του µηχανήµατος σταθεροποίησης δεν έχει επιτευχθεί βαθµός θρυµµατισµού, 
όπως ορίζεται στην παράγρ. 6.1 της ΠΤΠ Ο 164 ίσος µε 60%, τότε η εργασία θα σταµατά και η στρώση θα 
κυλινδρώνεται µε µία διέλευση στατικού οδοστρωτήρα µε λείους τροχούς µε βάρος ανά µέτρο πλάτους τρο-
χού 2,7 t ή µε µία διέλευση οδοστρωτήρα µε ελαστικούς τροχούς µε βάρος 1,0 t ανά τροχό. Η στρώση αυτή 
στραγγισµένη κατά τον παραπάνω τρόπο θα διατηρείται υγρή - αν απαιτείται - µε 1 ή 2 διαβροχές την ηµέρα 
επί 72 ώρες. 

(ε) Μετά το πέρας της περιόδου αυτής των 72 ωρών, το υλικό θα αναµοχλεύεται και θα καταιωνίζεται οµοιό-
µορφα µε νερό, αν απαιτείται, ώστε η υγρασία του µίγµατος να φθάσει τη βέλτιστη. 
Θα γίνονται έλεγχοι θρυµµατισµού (3 έλεγχοι για κάθε 200 m3 εξυγιαινόµενου υλικού) και, εφόσον ο βαθµός 
θρυµµατισµού είναι τουλάχιστον ίσος προς 60% και έχει επιτευχθεί οµοιογενές µίγµα, γίνεται έναρξη της συ-
µπύκνωσης της στρώσης (εάν πρόκειται για εξυγίανση µόνο µε υδράσβεστο)  ή γίνεται η διανοµή της προ-
βλεπόµενης ποσότητας τσιµέντου (εάν πρόκειται για εξυγίανση µε συνδυασµό τσιµέντου και υδράσβεστου). 
Εάν ο βαθµός θρυµµατισµού είναι µικρότερος του απαιτούµενου τότε ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιή-
σει ισχυρότερα µηχανήµατα θρυµµατισµού και ανάµιξης. 

(στ) Εάν στο δοκιµαστικό τµήµα [βλ. εδάφιο (ιδ) κατωτέρω] αποδειχθεί ότι, µε τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµα-
τα, µπορεί να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός θρυµµατισµού χωρίς τη µεσολάβηση της περιόδου 72 
ωρών του προηγούµενου εδαφίου και εφόσον προβλέπεται χρησιµοποίηση και τσιµέντου, τότε µπορεί η 
διανοµή του τσιµέντου να γίνει µετά την ανάµιξη της υδράσβεστου, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι 
χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου (θ). 
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(ζ) Σε κάθε περίπτωση η προσθήκη τσιµέντου στο µίγµα δεν θα αρχίζει αν ο βαθµός θρυµµατισµού δεν είναι 
τουλάχιστον ίσος προς 60%. Επίσης η περιεχόµενη υγρασία δεν πρέπει να υπολείπεται της βέλτιστης πε-
ρισσότερο από τρεις (3) εκατοστιαίες µονάδες. 
Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης θα προστίθεται οµοιόµορφα νερό υπό µορφή λεπτού καταιωνισµού, κατά τα 
προβλεπόµενα στην παράγρ. 6.14 της ΠΤΠ Ο 164, για να αποκτήσει το µίγµα τη βέλτιστη υγρασία και για 
να αναπληρωθούν τυχόν απώλειες λόγω εξάτµισης. 
Πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης, το µίγµα πρέπει να είναι οµοιογενές µε τη βέλτιστη υγρασία και µε 
βαθµό θρυµµατισµού ίσο ή µεγαλύτερο του 80%. 

(η) Η υδράσβεστος δεν πρέπει να µένει εκτεθειµένη στον ατµοσφαιρικό αέρα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των 6 ωρών. Για τον λόγο αυτό, το χρονικό διάστηµα µεταξύ έναρξης ανάµιξης και έναρξης συµπύκνωσης 
[προσωρινής για σφράγιση της στρώσης του εδαφίου (δ) ανωτέρω ή οριστικής] δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
6 ώρες. 

(θ) Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδράσβεστου ή της υδράσβεστου και του τσιµέντου, ακολουθεί η µόρφωση και 
συµπύκνωση, σύµφωνα µε τις παραγρ. 6.15 και 6.16 της ΠΤΠ Ο 164. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ προσ-
θήκης του τσιµέντου και περάτωσης της εργασίας ανάµίξης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2 ώρες. 
Η συµπύκνωση που πρέπει να ακολουθήσει αµέσως µετά, χωρίς καθυστέρηση, θα πρέπει να περατωθεί σε 
χρόνο που δεν υπερβαίνει τις 2 ώρες. Ο συνολικός χρόνος από την προσθήκη του τσιµέντου στο µίγµα µέ-
χρι το πέρας της συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 4 ώρες για θερµοκρασία περιβάλλο-
ντος µεγαλύτερη από 26°C και 6 ώρες για θερµοκρασίες µικρότερες από 26°C. 

(ι) Η στρώση που περατώθηκε, θα προστατεύεται από την απώλεια υγρασίας µε συχνούς καταιωνισµούς, ή µε 
επικάλυψη µε υλικό της υπερκείµενης στρώσης σε πάχος 10 cm τουλάχιστον, ή µε κάλυψη µε αδιάβροχα 
πλαστικά φύλλα, τα οποία επικαλύπτονται στις ενώσεις τους κατά 30 cm τουλάχιστον και στηρίζονται µε ε-
πιµέλεια ώστε να µην ανασηκώνονται από τον άνεµο, ή µε επάλειψη µε ασφαλτικό γαλάκτωµα σύµφωνα µε 
την παράγρ 6.4 της ΠΤΠ Ο 164. Η κυκλοφορία οχηµάτων δεν θα επιτρέπεται επί 4 ηµέρες τουλάχιστον. 

(ια) Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης, που εξυγιαίνεται µε υδράσβεστο ή µε υδράσβεστο και τσιµέντο, 
εξαρτάται από τη φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους και τις αναµενόµενες καταπονήσεις (απαιτήσεις) και 
οπωσδήποτε δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 cm. Αν το προβλεπόµενο για εξυγίανση πάχος εδαφικής 
στρώσης είναι µεγαλύτερο από 30 cm τότε η εξυγίανση θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 10 cm έως 30 cm. 

(ιβ) Όταν η εδαφική στρώση που πρόκειται να εξυγιανθεί είναι µεγάλου πάχους τότε, µε βάση τους περιορι-
σµούς πάχους του προηγούµενου εδαφίου, γίνεται εκσκαφή σε τέτοιο πάχος που να αποµείνει στον πυθµέ-
να στρώση προς εξυγίανση πάχους όχι µεγαλύτερου από 30 cm. Το υλικό που εκσκάπτεται, εναποτίθεται 
στο ένα ή στα δύο άκρα της λωρίδας που εξυγιαίνεται. Μετά την αναµόχλευση του υλικού της στρώσης αυ-
τής γίνεται διανοµή της υδράσβεστου και ανάµιξη όπως προβλέπεται στα εδάφια (α) έως και (στ). 
Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδράσβεστου γίνεται η διανοµή του τσιµέντου [βλ. εδάφιο (ζ)], εφόσον έχει επι-
τευχθεί βαθµός θρυµµατισµού 60%, διαφορετικά ακολουθείται η διαδικασία των εδαφίων (δ) και (ε). 
Ακολουθεί η µόρφωση και η συµπύκνωση της στρώσης. 
Η στρώση διατηρείται υγρή µε συχνά καταβρέγµατα ή επικαλύπτεται µε εδαφικό υλικό, που θα αποτελέσει 
την υπερκείµενη στρώση, σε πάχος τουλάχιστον ίσο µε 10 cm. Προ της επικάλυψης αυτής, η επιφάνεια 
πρέπει να διαβραχεί επαρκώς. 
Η στρώση προφυλάσσεται κατά τον τρόπο αυτό από απώλεια υγρασίας και από κυκλοφορία αυτοκινήτων, 
σύµφωνα µε το εδάφιο (ι). Μετά την πάροδο του διαστήµατος αυτού µπορεί να αρχίσει η εξυγίανση της υ-
περκείµενης στρώσης. 

(ιγ) Κατά τις εργασίες εξυγίανσης θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

- Έλεγχος πάχους αναµόχλευσης 

- Έλεγχος φυσικής υγρασίας του υλικού πριν από την προσθήκη νερού 

- Έλεγχος θρυµµατισµού πριν από την έναρξη συµπύκνωσης κάθε τµήµατος. Θα γίνονται τρεις τουλάχι-
στον έλεγχοι θρυµµατισµού σε τυχαία δείγµατα µίγµατος για κάθε τµήµα που πρόκειται να συµπυκνω-
θεί και τουλάχιστον κάθε 100 m3 εδαφικού υλικού που έχει εξυγιανθεί. 

- Σε κάθε τµήµα που πρόκειται να διαστρωθεί τσιµέντο ή υδράσβεστος και τουλάχιστον κάθε 100 m3 ε-
δαφικού υλικού που πρόκειται να εξυγιανθεί, θα γίνονται τρεις τουλάχιστον έλεγχοι της ποσότητας της 
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υδράσβεστου και του τσιµέντου που προστίθεται. Αν χρησιµοποιείται µηχανικός διανοµέας θα τοποθε-
τείται στην επιφάνεια της στρώσης που πρόκειται να εξυγιανθεί, πλαστικό φύλλο ή µουσαµάς ή κατάλ-
ληλο δοχείο γνωστής επιφάνειας και θα συλλέγεται και θα ζυγίζεται η ποσότητα του σταθεροποιητή 
που διανεµήθηκε σ' αυτό, µετά την διέλευση του διανοµέα. Αν η διανοµή γίνεται µε άνοιγµα σάκων θα 
ελέγχεται η ακρίβεια τοποθετήσης των σάκων. 

- Έλεγχος πάχους ανάµιξης µε κατάλληλο κανόνα. Ο έλεγχος αυτός θα είναι συνεχής ώστε το πάχος της 
στρώσης µετά το πέρας της συµπύκνωσης να είναι το απαιτούµενο. 

- Έλεγχος τήρησης των χρονικών περιορισµών των εδαφίων (η). και (θ). 

- Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι υγρασίας µίγµατος πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης από τρία τυχαία 
δείγµατα που λαµβάνονται από το τµήµα που πρόκειται να συµπυκνωθεί και τουλάχιστον από κάθε 
100 m3. 

- Από το µίγµα που είναι έτοιµο για συµπύκνωση ή τουλάχιστον κάθε 100 m3 θα λαµβάνονται τρία τυ-
χαία δείγµατα, από τα οποία θα παρασκευάζονται τρία δοκίµια µε συµπύκνωση ίση προς 100% της 
πρότυπης δοκιµής συµπύκνωσης. Τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται και θα δοκιµάζονται. Η τιµή CΒR 
των δοκιµίων αυτών µετά από 7 ηµέρες δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 5% και η διόγκωση µεγαλύ-
τερη από 2%. 

- Κάθε 100 m3 ή σε κάθε τµήµα που συµπυκνώνεται κάθε ηµέρα, θα γίνονται τρεις τουλάχιστον έλεγχοι 
συµπύκνωσης. Ο µέσος όρος των τιµών του βαθµού συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 
100% της πρότυπης δοκιµής συµπύκνωσης και καµιά µεµονωµένη τιµή δεν πρέπει να είναι κατώτερη 
του 98%. Κατά τον έλεγχο της συµπύκνωσης θα γίνεται έλεγχος του πάχους της στρώσης που συµπυ-
κνώθηκε. ∆εν επιτρέπεται διαφορά µεγαλύτερη από 2,5 cm σε σχέση µε το πάχος της εκάστοτε στρώ-
σης. 

- Έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων συντήρησης της στρώσης. 
(ιδ) ∆έκα ηµέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει δοκιµα-

στικό τµήµα 250 m2 ή 60 m3 (όποιο είναι µεγαλύτερο) µε το εδαφικό υλικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, 
τους σταθεροποιητές στις αναλογίες που προβλέπει η µελέτη, το µέγιστο πάχος στρώσης που πρόκειται να 
εφαρµοσθεί, τον µηχανικό εξοπλισµό και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει στην κατασκευή του κυρίως 
έργου εξυγίανσης. Θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό, για να εξακριβωθεί αν ο 
Ανάδοχος, µε τον µηχανικό εξοπλισµό που διαθέτει, µπορεί να κατασκευάσει την στρώση µε το βαθµό 
θρυµµατισµού, το βαθµό συµπύκνωσης, τις απαιτήσεις CBR, τις απαιτήσεις οµοιογένειας µίγµατος και γενι-
κά όλες τις απαιτήσεις του παρόντος και των λοιπών όρων ∆ηµοπράτησης. 
Η έναρξη των κυρίως εργασιών δεν µπορεί να γίνει αν ο Ανάδοχος δεν έχει έγγραφη έγκριση της Υπηρεσί-
ας, η οποία θα εκδίδεται µόνο µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων του δοκιµαστικού τµήµατος, η οποία 
πρέπει να γίνεται σε διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις 10 ηµέρες από την περάτωση του δοκιµαστικού τµή-
µατος. 
Αν οι έλεγχοι είναι ικανοποιητικοί, το δοκιµαστικό τµήµα θα εντάσσεται στο κύριο Έργο του Αναδόχου. 

127.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
• Τη σύνταξη µελέτης σύνθεσης, την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου όλων των απαιτούµενων 

υλικών (τσιµέντο, υδράσβεστος, νερό, πρόσθετο εδαφικό υλικό κτλ.). 
• Τη διάθεση του κατάλληλου και επαρκούς µηχανικού εξοπλισµού 
• Την κατασκευή συµπυκνωµένων στρώσεων πάχους έως 0,30 m όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

127.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες εξυγίανσης του εδάφους θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέ-

τρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών δια-
τοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπρο-
σώπου αυτής. 
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• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

128.  ΓΑΙΟΫΦΑΣΜΑΤΑ - ΓΑΙΟΠΛΕΓΜΑΤΑ 

128.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

128.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 
Τα υδατοπερατά γαιοϋφάσµατα ή γαιοπλέγµατα έχουν εφαρµογή σε χωµατουργικές εργασίες και αποχετευτικές 
εγκαταστάσεις οδικών έργων. ∆εν περιλαµβάνονται γαιοµεµβράνες και χαλύβδινα στοιχεία οπλισµού. 
Τα γαιοϋφάσµατα είναι υδατοπερατά υλικά, υφαντά ή µη, µορφής διχτιού, ή σύνθετα υλικά. 
Τα γαιοπλέγµατα είναι προϊόντα µορφής πλέγµατος κατασκευασµένα από συνθετικές ίνες, µε διαφορετικές συνδέ-
σεις κόµβων και διαστάσεις ανοιγµάτων άνω των 10 mm. ∆ιακρίνονται σε υφαντά, τεταµένα και συγκολληµένα γαι-
οπλέγµατα. 
Υπάρχουν επίσης προϊόντα µε στοιχεία µορφής ταινίας ή ράβδου. 
Τα γαιοϋφάσµατα και γαιοπλέγµατα εφαρµόζονται σε χωµατουργικές εργασίες για: 
• ∆ιαχωρισµό: 

∆ιαχωριστική στρώση κάτω από επιχώσεις 
• Ασφάλεια: 

Ασφάλεια πρανών επιχωµάτων 
Αποκατάσταση πρανών από κατολισθήσεις 

• Προστασία: 
Προστασία πρανών και επιφανειών πρασίνου από διάβρωση. 
Προστασία στρώσεων και επιφανειών στεγανοποίησης από βλάβες. 

• Φιλτράρισµα: 
Φίλτρο σε εργασίες αποχέτευσης 

• Αποχέτευση - αποστράγγιση: 
Στραγγιστήριο σε εργασίες αποχέτευσης 

• Ενίσχυση: 
Ενίσχυση σε χωµατουργικές εργασίες 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γαιοϋφασµάτων και γαιοπλεγµάτων εξαρτώνται από τα συστατικά και τη διάταξη 
τους, από τα υλικά κατασκευής και από το είδος και τη σταθεροποίηση (ή σύνδεση) των ινών και νηµάτων, ή αντί-
στοιχα τη διαµόρφωση των κόµβων των γαιοπλεγµάτων. 
 
(1) Γαιοϋφάσµατα ως διαχωριστικές στρώσεις κάτω από επιχώσεις  

Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει: 

- έλλειψη σταθερότητας φίλτρου µεταξύ δύο στρώσεων 

- κίνδυνος ανάµιξης, ή/και αστοχίας ενός επιχώµατος επί έδάφους µικρής φέρουσας ικανότητας. 
Οδηγίες για την επιλογή 
Συνηθέστερα χρησιµοποιούνται µη υφαντά γαιοϋφάσµατα. Οι ιδιότητές τους ως φίλτρα υπολογίζονται ανα-
φορικά µε το έδαφος θεµελίωσης. 
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Οδηγίες για την τοποθέτηση 
Τα γαιοϋφάσµατα ως διαχωριστικές στρώσεις τοποθετούνται εγκάρσια στον άξονα της οδού. Η επικάλυψη 
των επιµέρους τµηµάτων των γαιοϋφασµάτων, καθώς και η επέκτασή τους πέραν του ποδός του επιχώµα-
τος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,50 m. Για ανώµαλο έδαφος θεµελίωσης, η επικάλυψη πρέπει να είναι τό-
ση, ώστε κατά την επίχωση να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούµενη επικάλυψη. Τα επιµέρους τµήµατα 
των γαιοϋφασµάτων είναι δυνατόν να ενώνονται µεταξύ τους (π.χ. µε ραφή). Αυτό είναι υποχρεωτικό, όταν 
οι διαχωριστικές στρώσεις βρίσκονται εντός ύδατος.  
Το ύψος επίχωσης της πρώτης στρώσης πάνω από το γαιοΰφασµα προκύπτει από τη φέρουσα ικανότητα 
του υπεδάφους και τη δυνατότητα συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, σε συνδυασµό µε την καταπόνηση 
από την κυκλοφορία εργοταξιακών µηχανηµάτων αµέσως µετά τη συµπύκνωση και πρέπει να είναι τουλά-
χιστον 0,50 m.  
Οταν η επίχωση γίνεται πέραν των 7 ηµερών µετά την τοποθέτηση του γαιοϋφάσµατος, πρέπει να λαµβάνε-
ται υπόψη η ανθεκτικότητά του σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών. 

(2) Γαιοϋφάσµατα και γαιοπλέγµατα για ασφάλεια πρανών επιχωµάτων 
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου: 

- υπάρχει περίπτωση µετατόπισης του εδάφους στις περιοχές των οριογραµµών των πρανών, εκροή και 
έκπλυση 

- υπάρχει µικρή σταθερότητα πρανών επιχωµάτων µε απότοµη κλίση. 
Με ενίσχυση, µπορεί να αυξηθεί η σταθερότητά τους (παράγρ. 1003.4). 
Οδηγίες για την επιλογή 
Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα των προϊόντων σε γήρανση. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις 
αναµένεται, ότι οι επιφάνειες των υλικών µετά την τοποθέτησή τους θα είναι ελεύθερες για αρκετό χρόνο, 
καλόν είναι να χρησιµοποιούνται υλικά µεγάλης ανθεκτικότητας σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών και 
να προστατεύονται αµέσως µετά την τοποθέτησή τους από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι ιδιό-
τητές τους ως φίλτρα υπολογίζονται αναφορικά µε το έδαφος θεµελίωσης. 
Οδηγίες για την τοποθέτηση 
Σε περιπτώσεις εδαφών που παρουσιάζουν τάση να εκπλένονται ή να εκρέουν (άργιλος, ιλύς, άµµος ενιαίας 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης), τα γαιοϋφάσµατα πρέπει να περιβάλλουν τις στρώσεις σε πλάτος (από το ε-
κτιθέµενο άκρο του πρανούς) τουλάχιστον 4πλάσιο του πάχους της στρώσης. Η επικάλυψη των επιµέρους 
τµηµάτων των γαιοϋφασµάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,50 m. Τα επιµέρους τµήµατα των γαιοϋφα-
σµάτων είναι δυνατόν να ενώνονται µεταξύ τους (π.χ. µε ραφή). 

(3) Γαιοϋφάσµατα και γαιοπλέγµατα για αποκατάσταση κατολισθήσεων πρανών 
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου: 

- υπάρχει µικρή σταθερότητα φίλτρου µεταξύ υπάρχοντος εδάφους και υλικού επιχώµατος 

- υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεως, λόγω έκπλυσης και εκροής 

- υπάρχει έντονη εκροή ύδατος από το πρανές του επιχώµατος 
Με ενίσχυση, µπορεί να αυξηθεί η σταθερότητά τους. 
Οδηγίες για την επιλογή 
Aν τα γαιοϋφάσµατα / γαιοπλέγµατα τοποθετούνται επιφανειακά, πρέπει να επιλέγεται υλικό υψηλής ανθε-
κτικότητας σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών. Τα γαιοϋφάσµατα, εντός των οποίων πρόκειται να φυ-
τρώσουν φυτά, πρέπει να έχουν πόρους τέτοιου µεγέθους και οι ίνες ή τα νήµατά τους να παρέχουν τη δυ-
νατότητα τόσης µετατόπισης, ώστε να µην εµποδίζεται η ανάπτυξη των ριζών των φυτών. Οι ιδιότητές τους 
ως φίλτρα υπολογίζονται αναφορικά µε το έδαφος θεµελίωσης. 
Οδηγίες για την τοποθέτηση 
 Η κλίση των διαχωριστικών επιφανειών πρέπει να είναι τόση, ώστε να µην εµποδίζεται η αποστράγγιση και 
να µη δηµιουργείται νέα επιφάνεια ολίσθησης, δηλαδή περίπου 1,5% µικρότερη από την κλίση του πρα-
νούς. Στην τελική στρώση, η επικάλυψη των επιµέρους τµηµάτων των γαιοϋφασµάτων πρέπει να είναι του-
λάχιστον 0,50 m.  
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(4) Γαιοϋφάσµατα ως φίλτρα σε εργασίες αποστράγγισης  
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις, όπου υπάρχει έλλειψη σταθερότητας φίλτρου σε χονδρόκοκκα υλικά κα-
κής κοκκοµετρικής διαβάθµισης, σε σχέση µε το έδαφος προς αποστράγγιση. Σε όλες τις εγκαταστάσεις 
αποστράγγισης της οδοποιίας, στις οποίες χρησιµοποιούνται φίλτρα, µπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
γαιοϋφασµάτων. Κατά την ανάληψη της λειτουργίας φίλτρου από γαιούφασµα, µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν στις εγκαταστάσεις αποστράγγισης χονδρόκοκκα και στενής κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανή, µε 
πλεονέκτηµα την υψηλή υδατοπερατότητα και πιθανώς το χαµηλό κόστος. 
Οδηγίες για την επιλογή 
Πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους ως φίλτρων, αναφορικά µε το προς αποστράγγιση έδαφος. 
Κατά την επιλογή τους, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η στερεότητα του γαιοϋφάσµατος/φίλτρου σε σχέση µε 
το έδαφος που έρχεται σε επαφή και των καταπονήσεων κατά την κατασκευή. 
Κατά την εφαρµογή τους σε επικλινείς επιφάνειες, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τριβή µεταξύ εδάφους και 
γαιοϋφάσµατος. 
Λόγω του µακρού χρόνου που συνήθως παρέρχεται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των αποχετεύ-
σεων, πρέπει να εκλέγονται υλικά υψηλής ανθεκτικότητας σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών. 
Οδηγίες για την τοποθέτηση 
Οι εγκαταστάσεις απορροής των υδάτων πρέπει να περιβάλλονται εξ ολοκλήρου από γαιούφασµα/φίλτρο, 
ώστε να αποκλείεται η έκπλυση του λεπτόκοκκου υλικού. Η επικάλυψη των επιµέρους τµηµάτων των γαιοϋ-
φασµάτων πρέπει να είναι ίση µε το πλάτος της τάφρου, όχι όµως µικρότερη των 0,50 m. 

(5) Γαιοϋφάσµατα και γαιοπλέγµατα ως ενίσχυση σε χωµατουργικές εργασίες 
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου: 

- υπάρχει ανεπαρκής φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεµελίωσης 

- υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεως, λόγω µη επαρκούς σταθερότητας του εδάφους, σε πρανή απότοµης 
κλίσης 

Τόσο τα γαιοϋφάσµατα, όσο και τα γαιοπλέγµατα µπορούν να αναλάβουν εφελκυστικές δυνάµεις ώστε να 
αυξάνεται η ασφάλεια έναντι θραύσης του πρανούς, ή του εδάφους θεµελίωσης. 
α. Ενίσχυση επιχώµατος 

Σκοπός: - Αύξηση της ασφάλειας έναντι θραύσης 
β. Ενίσχυση µη επιστρωµένων οδών (π.χ. εργοταξιακή οδός) 

Σκοπός: - Αύξηση της φέρουσας ικανότητας 
- Μείωση των παραµορφώσεων, για εξασφάλιση της βατότητας 

γ. Ενίσχυση µη κατεργασµένων βάσεων/υποβάσεων επιστρωµένων οδών 
Σκοπός: - Αύξηση της φέρουσας ικανότητας (π.χ. για εξασφάλιση της βατότητας της  

βάσης/υπόβασης) 
δ. Ενίσχυση πρανών (µε κλίση έως 70° ως προς την κατακόρυφη) 

Σκοπός: - Αύξηση της σταθερότητας των πρανών 
ε. Ενίσχυση των έργων αντιστήριξης (µε κλίση ορατής επιφάνειας άνω των 70°) 

Σκοπός: - Αύξηση της σταθερότητας των πρανών 
Οδηγίες για τη µελέτη και επιλογή 
Πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητα της ενίσχυσης και η σταθερότητα του ενισχυµένου εδάφους. Κατά 
την επιλογή των υλικών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πιθανές βλάβες που µπορούν να προκληθούν από 
το έδαφικό υλικό επίχωσης και την περαιτέρω πορεία των εργασιών. 
Κατά την ενίσχυση µη κατεργασµένων βάσεων/υποβάσεων, η απόδειξη της επίτευξης της απαιτούµενης 
φέρουσας ικανότητας γίνεται µε επί τόπου δοκιµές σε δοκιµαστικό τµήµα. 
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Στην περιοχή των πρανών πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον υλικά υψηλής ανθεκτικότητας σε επίδραση 
κλιµατολογικών συνθηκών, καθόσον είναι αναµενόµενο, ότι θα µείνουν για αρκετό καιρό ακάλυπτα. Μπορεί 
να είναι επίσης απαραίτητη η προστασία από βλάβες λόγω µηχανικών καταπονήσεων. 
Οι επιφάνειες των πρανών πρέπει να προστατεύονται από διάβρωση και εκροή του εδάφους. Αν αυτό δεν 
συµβαίνει (π.χ. σε περίπτωση χρήσης προϊόντων µορφής πλέγµατος, ή µη επαρκούς για το σκοπό αυτό ε-
πικάλυψης των ενισχυµένων στρώσεων), µπορούν να χρησιµοποιούνται κατάλληλα γαιοϋφάσµατα. 
Οταν στο προς ενίσχυση επίπεδο προκύπτει διαχωρισµός εδαφών χωρίς σταθερότητα φίλτρου, πρέπει να 
ληφθεί απόφαση από την Υπηρεσία (κατόπιν εισήγησης του αναδόχου), εαν τη λειτουργία φίλτρου µπορεί 
να αναλάβει η ενισχυµένη στρώση, ή θα απαιτηθεί η τοποθέτηση καταλλήλου γαιοϋφάσµατος. 
Πρέπει να υπάρχει πάντα ικανοποιητική υδατοπερατότητα, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία υδροστατι-
κής πίεσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δίδεται στην αποχέτευση των ενισχυµένων πρανών. 
Οδηγίες για την τοποθέτηση 
Τα στοιχεία ενίσχυσης πρέπει να τοποθετούνται κατά τη διεύθυνση της αναµενόµενης καταπόνησης σε ε-
φελκυσµό. ∆εν επιτρέπεται στη διεύθυνση αυτή σύνδεση στην επικάλυψη. Σύνδεση επιτρέπεται µόνον, όταν 
αποδεικνύεται επαρκής µεταβίβαση δυνάµεων, για την επιµήκυνση που µπορεί να αντέξει η κατασκευή. 
Σε περιπτώσεις εδαφών θεµελίωσης µικρής φέρουσας ικανότητας, η πλευρική επικάλυψη πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,50 m. Μπορεί να µειωθεί, όταν ενώνονται τα υλικά µεταξύ τους (π.χ. ραφή). Οταν τα υλικά 
δεν λειτουργούν συγχρόνως ως ενίσχυση και διαχωρισµός επιφανειών, είναι δυνατή η αποφυγή της επικά-
λυψης. 
Σε περίπτωση ενίσχυσης στη βάση του επιχώµατος, η στρώση ενίσχυσης µπορεί να τοποθετηθεί απευθείας 
πάνω στο υπάρχον έδαφος, αφού ισοπεδωθούν ορισµένες ανωµαλίες. Αν το έδαφος έχει µικρή φέρουσα 
ικανότητα, διευκολύνεται η εργασία µε την κατασκευή µιας πρώτης επίχωσης ως στρώσης καθαριότητας 
(εργασίας), επί της οποίας θα τοποθετηθεί η ενίσχυση. 
Απαγορεύεται η άµεση διέλευση οχηµάτων επί της στρώσης ενίσχυσης. 
Η πρώτη στρώση επίχωσης σε επίχωµα πάνω σε έδαφος θεµελίωσης µικρής φέρουσας ικανότητας πρέπει 
να αποτελείται από υλικό µεγάλης ανθεκτικότητας σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών και επαρκώς υ-
δατοπερατό, ώστε να αποχετεύει το ανερχόµενο νερό.  
Για το είδος του υλικού επίχωσης σε ενισχυµένα πρανή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, εφόσον έχουν 
ληφθεί υπόψη τα χαρακτηριστικά τους κατά τον καθορισµό των διαστάσεων. 

128.1.2 Ορισµοί 
Μη υφαντά γαιοϋφάσµατα. Αποτελούνται από επάλληλα κείµενες ατέρµονες ίνες, ή ίνες µήκους 3 έως 20 cm 
ακανόνιστα διατεταγµένες. H σταθεροποίηση µπορεί να γίνεται µηχανικά (βελονωτά γαιοϋφάσµατα), ή/και µε συ-
νάφεια (µε συγκολλητική ουσία π.χ. συνθετικές ρητίνες) ή/και µε συνοχή (µε θερµική ή χηµική κατεργασία). 
Υφαντά γαιοϋφάσµατα. Αποτελούνται από καθέτως διαπλεκόµενα συστήµατα νηµάτων. ∆ιαφοροποιούνται ως 
προς το είδος των νηµάτων (π.χ. µονά, πολλαπλά, κυµατοειδούς µορφής νήµατα, ή συνθετικές µεµβράνες), την 
ύφανσή τους (ονοµαζόµενη επίσης ένωση), καθώς και τον αριθµό των νηµάτων στη µονάδα µήκους. Πιθανόν επί-
σης να υπάρχει επιπροσθέτως σταθεροποίηση (σύνδεση) στους κόµβους των νηµάτων. 
Γαιοϋφάσµατα µορφής διχτιού. Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα συστήµατα νηµάτων, τα οποία είναι συν-
δεδεµένα µεταξύ τους υπό µορφή βρόχων, από ένα ή περισσότερα συστήµατα νηµάτων, τα οποία έχουν ευθεία 
πορεία και συνδέονται µεταξύ τους µε ένα άλλο σύστηµα νηµάτων. 
Υφαντά γαιοπλέγµατα. Είναι αντίστοιχα των υφαντών γαιοϋφασµάτων, µε πλευρές ανοιγµάτων άνω των 10 mm. 
Τεταµένα γαιοπλέγµατα. Πρόκειται για συνθετικά πολυµερή υλικά, στα οποία γίνονται οπές και τείνονται κατά τη 
µία ή και κατά τις δύο κατευθύνσεις (κατά µήκος και εγκάρσια). Με αυτό τον τρόπο, προσανατολίζονται τα µόρια 
του πολυµερούς προς την κατεύθυνση του τεντώµατος, αυξάνεται έτσι η αντοχή του υλικού κατά την κατεύθυνση 
αυτή και µειώνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιµήκυνσής τους. 
Συγκολληµένα γαιοπλέγµατα. Κατασκευάζονται από ταινίες µε µανδύα επένδυσης. Οι ταινίες τοποθετούνται 
σταυρωτά και οι κόµβοι ενώνονται. 
Γαιοπλέγµατα µορφής ταινίας ή ράβδου. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται ως προϊόντα µορφής γαιοπλέγµα-
τος. Οι ταινίες µπορούν π.χ. να αποτελούνται από υφασµένες ή πλαστικές λωρίδες, καθώς επίσης από στρώσεις 
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νηµάτων τοποθετηµένες η µία δίπλα στην άλλη σε ένα επίπεδο και σταθεροποιηµένες µε περίχυση µε πολυµερές. 
Τα στοιχεία µορφής ράβδου συνίστανται από στρώσεις περιπλεγµένων νηµάτων, οι οποίες καλύπτονται από µαν-
δύα από συνθετικό υλικό. 
Σύνθετα (ενωµένα) υλικά 
Συνίστανται από υφαντά ή µη γαιοϋφάσµατα, γαιοπλέγµατα ή/και άλλους επιφανειακούς σχηµατισµούς, ενωµένους 
µεταξύ τους σε µία επιφάνεια. 

128.2 Υλικά 
Τα συνηθέστερα υλικά κατασκευής των ινών και πλεγµάτων είναι: Πολυαµίδιο (PA), Πολυαιθυλένιο (ΡΕ), Πολυε-
στέρας (ΡΕS) και Πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Για την εξασφάλιση των ειδικών χαρακτηριστικών παραγωγής χρησιµο-
ποιούνται πολλές φορές πρόσθετα (π.χ. σταθεροποιητές). Για τις περιχύσεις χρησιµοποιείται κυρίως Πολυβινυλο-
χλωρίδιο (PVC), Πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ή Ασφαλτος. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται υλικά φυσικής προέ-
λευσης που σαπίζουν (π.χ. ίνες καρύδας), για προστασία επιφανειών που πρόκειται να φυτευθούν. 
Τα συνήθως χρησιµοποιούµενα υλικά δεν επιβαρύνουν το έδαφος και το υπόγειο νερό. Ορισµένα όµως πρόσθετα, 
τα οποία είναι υδατοδιαλυτά, ή υφίστανται απόπλυση από το νερό (π.χ. ορισµένοι σταθεροποιητές), πρέπει να 
αναφέρονται ως προς το είδος και το ποσοστό τους στην περιγραφή του προϊόντος και τότε θα επισυνάπτεται α-
ποδεικτικό ασφαλείας.  

128.2.1 Μη υφαντά γαιοϋφάσµατα  
Χρησιµοποιούνται κυρίως ως διαχωριστικές στρώσεις και φίλτρα. Σε περίπτωση ακανόνιστα διατεταγµένων ινών, 
τα µηχανικά χαρακτηριστικά τους είναι ανεξάρτητα της διεύθυνσης, αυτό όµως µπορεί να αλλάξει, µε τοποθέτηση 
των ινών τµηµατικά, προς ορισµένη κατεύθυνση. 
Τα µη υφαντά γαιοϋφάσµατα, σε σχέση µε την ελατότητά τους, εφαρµόζονται σε ικανοποιητικό βαθµό σε µη επίπε-
δες επιφάνειες υποστρωµάτων. Ακολουθούν µία ακανόνιστη διαχωριστική επιφάνεια µεταξύ υπεδάφους και επι-
χώµατος, ακόµη και αν αυτό περιέχει λίθους. Σε περίπτωση δηµιουργίας οπής τοπικά (π.χ. λόγω κτυπήµατος από 
λίθο), οι ίνες µε την υψηλότερη ελατότητα περιβάλλουν το λίθο, ενώ δεν καταστρέφεται η δοµή του υλικού. 
Η τριβή και συνάφεια µεταξύ εδάφους και µη υφαντού γαιοϋφάσµατος εξαρτάται κυρίως από την αλληλεπίδραση 
εδάφους / επιφανειακής υφής του υλικού και τη δυνατότητα προσαρµογής του µακροσκοπικά στις ανωµαλίες του 
επιχώµατος. 
Οι ιδιότητες του υλικού αναφορικά µε τη λειτουργία του ως φίλτρου (κατακόρυφη διήθηση) εξαρτώνται από το πλά-
τος των ανοιγµάτων και την υδατοπερατότητά του: 
• Με τη συµπίεση και την επιµήκυνση παρατηρείται ασήµαντη διαφοροποίηση του ενεργού πλάτους των α-

νοιγµάτων. 
• Κατά τη µελέτη πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η µείωση της υδατοπερατότητας λόγω επενέργειας φορτίου 

και απόθεσης εδαφών. 
Υλικά µεγαλύτερου πάχους µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποµάκρυνση του νερού από την επιφάνειά 
τους (οριζόντια αποστράγγιση). 

128.2.2 Υφαντά γαιοϋφάσµατα 
Τα υλικά αυτά εφαρµόζονται κυρίως εκεί όπου απαιτείται ενίσχυση. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των γαιοϋφασµά-
των εξαρτώνται από τη διάταξη και διεύθυνση των νηµάτων. Σε περίπτωση θραύσης ενός ή περισσοτέρων νηµά-
των, το γαιούφασµα χάνει µέρος της αντοχής του κατά την υπόψη διεύθυνση. 
Η τριβή και συνάφεια µεταξύ εδάφους και γαιοϋφάσµατος εξαρτάται κυρίως από την αλληλεπίδραση εδάφους / 
υφής του υλικού και τη δυνατότητα προσαρµογής του µακροσκοπικά στις ανωµαλίες του επιχώµατος. 
Οι ιδιότητες του υλικού αναφορικά µε τη λειτουργία του ως φίλτρου εξαρτώνται από το ενεργό πλάτος των ανοιγµά-
των και την υδατοπερατότητά του: 
• Με τη συµπίεση παρατηρείται ασήµαντη επίδραση στα χαρακτηριστικά του ως φίλτρου. 
• Με την επιµήκυνση είναι δυνατή η διαφοροποίηση των ανοιγµάτων του γαιοϋφάσµατος. 
• Κατά τη µελέτη, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η µείωση της υδατοπερατότητας λόγω επενέργειας φορτίου 

και απόθεσης εδαφών. 
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128.2.3 Γαιοϋφάσµατα µορφής διχτιού 
Από τα υπόψη υλικά, ιδιαίτερα κατάλληλα για την ανάληψη εφελκυστικών δυνάµεων είναι αυτά που αποτελούνται 
από ευθύγραµµα συστήµατα νηµάτων. Οι ιδιαιτερότητές τους είναι: 
• υψηλή δύναµη εφελκυσµού µε µικρή επιµήκυνση στη διεύθυνση των νηµάτων 
• δυνατότητα ανάληψης φορτίου σε διαγώνια κατεύθυνση από προϊόντα µε διαγώνια συστήµατα νηµάτων 
• µικρότερη επιµήκυνση σε σύγκριση µε τα  υφαντά γαιοϋφάσµατα, κατά τη διεύθυνση των νηµάτων. 
Η µεταβίβαση δυνάµεων στο έδαφος και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ως φίλτρου των υλικών αυτού του τύπου 
αντιστοιχούν κατά κανόνα στα αντίστοιχα των υφαντών γαιοϋφασµάτων. 

128.2.4 Γαιοπλέγµατα  
Εφαρµόζονται για ενίσχυση των εδαφών. Η µεταβίβαση δυνάµεων µεταξύ εδάφους και γαιοπλέγµατος γίνεται µε 
τριβή, στην οποία µπορεί να συνεισφέρει πιθανή επαρκής ευστάθεια των κόµβων. 

128.2.5 Σύνθετα (ενωµένα) υλικά 
Τα υλικά αυτά εφαρµόζονται εκεί όπου απαιτούνται συγχρόνως οι ιδιότητες των επιµέρους στοιχείων τους, από την 
αλληλεπίδραση των οποίων καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών. 
Ορισµένα υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποµάκρυνση του νερού από την επιφάνειά τους (π.χ. ορι-
ζόντια αποστράγγιση). 

128.2.6 Ανθεκτικότητα σε γήρανση 
Θεωρείται γενικά, ότι τα έως τώρα χρησιµοποιούµενα προϊόντα έχουν υψηλή ανθεκτικότητα σε γήρανση, εφόσον 
κατά τη φάση της τοποθέτησης δεν έχουν υποστεί βλάβες και έχουν κατάλληλα προστατευθεί από την απευθείας 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ευπάθεια των πολυεστέρων στην επίδραση ισχυρών αλκαλικών. 

128.2.7 Εργαστηριακοί έλεγχοι 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων δίδονται µεµονωµένα, σε περίπτωση κατά την οποία είναι λιγότερα από πέντε (5). 
Αλλιως δίδεται ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής µεταβλητότητας. 
Οι απαιτούµενοι έλεγχοι φαίνονται, για κάθε περίπτωση εφαρµογής στον Πίνακα 128.2.7-1. 
Οι δοκιµές µε ένδειξη *) είναι ακόµη υπό εξέλιξη και υπό συζήτηση στις υπεύθυνες επιτροπές πανευρωπαϊκά και 
έτσι δεν είναι δυνατή η παρουσίαση κριτηρίων εφαρµογής βάσει των αποτελεσµάτων αυτών των δοκιµών.  
Πίνακας 128.2.7-1:  Εργαστηριακές δοκιµές ελέγχου 

 
# 

 
∆οκιµή 

 
Προδιαγραφή 

 
Μέγεθος 
∆οκιµίου 

Αρ
. ∆

οκ
ιµ
ώ
ν 

Ποιοτικός 
Ελεγχος 
 
∆ Π Φ Ε 

Ελεγχος  
Αυτεπι- 
στασίας 
∆ Π Φ Ε 

Τελικός 
Ελεγχος 
 
∆ Π Φ Ε 

1 Βάρος ανά µονάδα 
επιφάνειας. 

DIN EN965 
ISO 9864 

100 cm2 10 + +  + +  + +  + + + +  + + 

2 Πάχος DIN EN964 T1-2 
ISO 9863 

25 cm2 10 
5 

+ +  + + 
+ +  + + 

+ +  + + 
+ +  + + 

/  /  +  / 
       / 

3 Μέγιστη αντοχή  σε 
εφελκυσµό / επιµήκυν-
ση 
Σταθερότητα ραφών 

DIN 53857 T1 
ISO 5081 
DIN EN29073 
ISO 10319 
ISO 10321 

b/l = 
50/200 mm 

 
b/l = 

200/100 mm 

2x5 
 
 

2x5 
5 

+ +  + + 
 
 
v v   /  v 
/  /   /  / 

+ +  + + 
 
 
x x  x  x 

g g  g g 
 
 
          v 
/  /   /  / 

4 Μόνιµη φόρτιση 
Αλλαγή µήκους 
Αλλαγή πάχους 

BS 6906, p.5 
DIN 53444 
DIN -pr. EN 

b/l= 
50/200 mm 
d=100 mm 

 
3 
3 

 
          + 
       + 

  

5 ∆ιάτρηση E DIN 54307 
DIN EN776 

d=150 mm 10 v v  v  v v  v  v  v v  v  v  v 
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# 

 
∆οκιµή 

 
Προδιαγραφή 

 
Μέγεθος 
∆οκιµίου 

Αρ
. ∆

οκ
ιµ
ώ
ν 

Ποιοτικός 
Ελεγχος 
 
∆ Π Φ Ε 

Ελεγχος  
Αυτεπι- 
στασίας 
∆ Π Φ Ε 

Τελικός 
Ελεγχος 
 
∆ Π Φ Ε 

6 ∆ιείσδυση κώνου  *) E DIN 60500 T1 d=150 mm 10 ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ 
7 Βλάβη κατά την το-

ποθέτηση  *) 
E DIN 60500 T 
E DIN 60500 T 

1-5 m2 
30/50 cm 

1 
5 

+ +  + +    

8 Βλάβη από την κυ-
κλοφορία  *) 

E DIN 60500 T 700/700 mm 1 +        x   

9 Βλάβη από χηµικά *) E DIN 60500 T b/l= 
50/200 mm 

10 x x   x x   

10 Ανθεκτικότητα σε 
επίδραση κλιµατολογι-
κών 
συνθηκών 

E DIN 60500 T 
+ DIN 53384 

b/l = 
50/200 mm 

10 + +  + +   

11 Συντ. τριβής µε το 
έδαφος  *) 

E DIN 60500 T 
E DIN 60500 T 

300/300 mm 
100/100 cm 

3 
3 

          + 
x x   x  

  

12 Συντ. τριβής µεταξύ 
υλικών 

E DIN 60500 T 300/300 mm 
 

3           x   

13 ∆ιάτµηση  *) E DIN 60500 T ≥300/300 m
m 

3           x   

14 Ενεργό πλάτος  α-
νοιγµάτων 

E DIN 60500 T6 d=165 mm 3 + +  + x        +  

15 Κατακόρυφη  
υδατοπερατότητα 

E DIN 60500 T4 
E DIN 60500 T3 

d=145 mm 1 + +  + x        +  

16 Οριζόντια  
αποστράγγιση 

E DIN 60500 T7 
E DIN 60500 T8 

165/100mm 
ή d=145mm 

1           x   

Επεξηγήσεις: Περιοχές εφαρµογής:  ∆=διαχωρισµός, Π=προστασία, Φ=φίλτρο, Ε=ενίσχυση 
+     ο έλεγχος είναι απαραίτητος 
♣   ο έλεγχος είναι απαραίτητος, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει για όλα τα προϊόντα 
x ο έλεγχος γίνεται κατόπιν κοινής απόφασης Υπηρεσίας και αναδόχου, όχι όµως για κάθε εφαρµογή και µόνο σε 

ορισµένα προϊόντα 
v ο έλεγχος γίνεται σε µη υφαντά γαιοϋφάσµατα ή άλλα προϊόντα υψηλής εγκάρσιας επιµήκυνσης 
g ο έλεγχος γίνεται σε υφαντά γαιοϋφάσµατα, γαιοπλέγµατα ή προϊόντα µορφής γαιοπλέγµατος 
/ ο έλεγχος είναι δυνιτικός αλλά, απαραίτητος σε ειδικές περιπτώσεις κατόπιν απόφασης Υπηρεσίας. 
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128.2.8 Οδηγίες για την επιλογή των υλικών 
Κατά την επιλογή του κατάλληλου, για συγκεκριµένη εφαρµογή, γαιοϋφάσµατος ή γαιοπλέγµατος, πρέπει να 
προσδιορισθούν οι αναµενόµενες καταπονήσεις του υλικού και να υπολογισθεί η βαρύτητά τους. Η βαρύτητα των 
παραµέτρων επιλογής, µε βάση την κλίµακα αξιολόγησης, των παραδειγµάτων εφαρµογής της παραγρ. 128.1.1 
φαίνεται στον Πίνακα 128.2.8-1. 
Πίνακας 128.2.8-1:  Βαρύτητα παραµέτρων επιλογής γαιοϋφάσµατος ή γαιοπλέγµατος 

Εφαρµογή παράγρ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδιότητα υλικού ∆ι
αχ
ω
ρ.

 σ
τρ
ώ
ση

 

Π
ρο
στ
ασ

ία
 π
ρα

 ν
ώ
ν 

Απ
οκ
ατ

. β
λα
βώ

ν 
π
ρα
νώ

ν 

Φ
ίλ
τρ
ο&

 α
π
οχ
έτ
ευ
ση

 

Απ
οχ
έτ
ευ
ση

 έ
ργ
ου

 

Εν
ίσ
χ.

 ε
π
ιχ
ώ

µα
το
ς 

- 

Μ
η 
επ
ισ
τρ
ω

µ.
 ο
δό
ς 

Επ
ισ
τρ
ω

µέ
νη

 
οδ
ός

 

Εν
ίσ
χυ
ση

 
π
ρα
νώ

ν 
γα
ιώ
ν 

Αντοχή σε 
εφελκυσµό  

 
3 

 
2 

 
2, (1) 

 
4,(2,3) 

 
3, (4) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Επιµήκυνση   1 1 1 3-4,(2) 4, (2) 1 1 1 1 
Αντοχή σε διάτρηση    

1 
 
1 

 
1, (2) 

 
1-2, 
(3) 

 
2, (1) 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

Αντοχή σε διείσδυση κώνου   
1 
 

 
1 

 
1, (2) 

 
1-3 

 
2, (1) 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

Αντοχή σε µόνιµη φόρτιση   
4 

 
3 

 
3, (1) 

 
4 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Συντ. τριβής εδά-φους/υλικού   
3 

 
2, (1) 

 
1 

 
1, 3-4 

 
4 

 
1 (4) 

 
1 

 
1 

 
1 

Ανθεκτικότητα 
(γενικά) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Ανθεκτικότητα σε κλιµατολογικές 
συνθήκες  

 
3-2 

 
1, (2) 

 
2, (1) 

 
4 (2) 

 
4 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4, (1) 

Μηχαν. ενεργητικότ. φίλτρου  
 2, 
(1) 

 
 2, 
(1) 

 
 1, 
(2) 

 
1 

 
 1, 
(4) 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

Υδατοπερατότητα 2, (1) 2, (1) 1, (2) 1 1, (4) 2 2 2 2 
Επεξηγήσεις (Κλίµακες αξιολόγησης) 
1 αποφασιστικής σηµασίας για την επιλογή 
2 σηµαντικό για την επιλογή 
3 λιγότερο σηµαντικό για την επιλογή 
4 χωρίς επίδραση στην επιλογή 
( ) κατ΄εξαίρεση (όχι τόσο συνήθεις) περιπτώσεις 
Οι προαναφερόµενες ιδιότητες των υλικών προσδιορίζονται µε τις αντίστοιχες δοκιµές που αναφέρονται στην πα-
ράγρ. 128.2.7. 
(1) Αντοχή σε εφελκυσµό 

γίνεται µελέτη υπολογισµού της. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου είναι σηµαντική αλλά όχι αποφασιστικής ση-
µασίας, ή όταν είναι αδύνατος ο υπολογισµός της, η µηχανική αντοχή των προϊόντων προσδιορίζεται µε κα-
τηγοριοποίηση. 
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(2) Επιµήκυνση 
Σε περίπτωση εφαρµογής για ενίσχυση, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επιµήκυνση λόγω εφελκυσµού  
(µελέτη υπολογισµού). 

(3) Ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις κατά την τοποθέτηση/κατασκευή και λειτουργία του εργοταξίου: 
- Υλικά επίχωσης και εργοταξιακή κυκλοφορία 

(Κατηγορίες Ανθεκτικότητας Γαιοϋφασµάτων: ΚΑΓ) 
Οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται από το βάρος ανά µονάδα επιφανείας (µέσος όρος: Μ.Ο.) και για 
µεν τα µη υφαντά γαιοϋφάσµατα από τη δύναµη διάτρησης (Μ.Ο. - τυπική απόκλιση) (βλ. Πίνακα 
128.2.8-2), για δε τα υπόλοιπα από τη µέγιστη εφελκυστική δύναµη (Μ.Ο. - τυπική απόκλιση) (βλ. Πί-
νακες 128.2.8-3, 128.2.8-4). 
Η κατηγοριοποίηση ισχύει για περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπολογίζονται τα µηχανικά χαρακτηρι-
στικά των υλικών (διαχωριστική στρώση, στρώση προστασίας, φίλτρο) και όχι για ενισχύσεις. Σε περι-
πτώσεις ενίσχυσης η µείωση της αντοχής σε εφελκυσµό λόγω του υλικού επίχωσης προσδιορίζεται µε 
δοκιµή προσοµοίωσης. 
Πίνακας 128.2.8-2: Κατηγορίες ανθεκτικότητας µη υφαντών γαιοϋφασµάτων (ΚΑΓ)  

Κατηγορία (ΚΑΓ) ∆ύναµη ∆ιείσδυσης 
(Μ.Ο.-τυπική απόκλιση) 

Βάρος ανά µονάδα επιφανεί-
ας  (Μ.Ο.) 

1 
2 
3 
4 
5 

≥0,5 kN 
≥1,0 kN 
≥1,5 kN 
≥2,5 kN 
≥3,5 kN 

≥80 g/m2  
≥100 g/m2  
≥150 g/m2 
≥250 g/m2  
≥300 g/m2 

Πίνακας 128.2.8-3: Κατηγορίες στερεότητας υφαντών γαιοϋφασµάτων και υλικών µορφής   δι-
χτιού. Προϊόντα από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο 

Κατηγορία (ΚΑΓ) Μέγιστη εφελκ. δύναµη*) 
(Μ.Ο.-τυπική απόκλιση) 

Βάρος ανά µονάδα επιφανείας  
(Μ.Ο.) 

1 
2 
3 
4 
5 

≥20 kN/m 
≥30 kN/m 
≥35 kN/m 
≥45 kN/m 
≥50 kN/m 

≥100 g/m2  
≥160 g/m2  
≥180 g/m2 
≥220 g/m2  
≥250 g/m2 

*)  Ισχύει το µικρότερο αποτέλεσµα από την κατά µήκος και εγκάρσια διεύθυνση 
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Πίνακας 128.2.8-4: Κατηγορίες στερεότητας υφαντών γαιοϋφασµάτων και µορφής διχτιού. 
Προϊόντα πολλαπλών νηµάτων (multifilament), κυρίως πολυεστερικά 

Κατηγορία (ΚΑΓ) Μέγιστη εφελκ. δύναµη 
(Μ.Ο.-τυπική απόκλιση) 

Βάρος ανά µονάδα επιφανείας  
(Μ.Ο.) 

1 
2 
3 
4 
5 

≥60 kN/m 
≥90 kN/m 

≥150 kN/m 
≥180 kN/m 
≥250 kN/m 

≥230 g/m2  
≥280 g/m2  
≥320 g/m2 
≥400 g/m2  
≥550 g/m2 

Ο πίνακας 128.2.8-4 ισχύει για προϊόντα µε ενιαία µέγιστη εφελκυστική δύναµη 50 kN/m κατά την ε-
γκάρσια διεύθυνση. Για εφαρµογή προϊόντων µε διαφορετική σχέση µεταξύ κατά µήκους και εγκάρσιας 
διεύθυνσης, πρέπει να αποδεικνύεται η κατάταξή τους σε κάποια ΚΑΓ. 
Αναφορικά µε την κατάταξη σε ΚΑΓ σύνθετων (συνενωµένων) προϊόντων από υφαντά γαιοϋφάσµατα 
και υλικά µορφής διχτιού ή γαιοπλέγµατα µε µη υφαντά γαιοϋφάσµατα, τα οποία ενεργούν ως στρώση 
προστασίας ή φίλτρo, προτείνονται τα παρακάτω: 

- Σε περίπτωση σύνθετων προϊόντων από γαιοπλέγµατα µε µη υφαντά γαιοϋφάσµατα, αυτά µπο-
ρούν να καταταγούν σε ΚΑΓ κατά µία µονάδα ανώτερη από την αντίστοιχη του µη υφαντού γαιοϋ-
φάσµατος, εφόσον ο σταθεροποιηµένος πυρήνας έχει αντοχή σε εφελκυσµό τουλάχιστον 25 
kN/m.  

- Σε περίπτωση σύνθετων προϊόντων από υφαντά γαιοϋφάσµατα ή υλικά µορφής διχτιού µε µη 
υφαντά γαιοϋφάσµατα, µπορεί η ΚΑΓ του  υφαντού γαιοϋφάσµατος ή αντίστοιχα του διχτιού να 
αυξηθεί κατά την ΚΑΓ του µη υφαντού γαιοϋφάσµατος, λαµβάνοντας υπόψη και τα βάρη τους ανά 
µονάδα επιφανείας. 

Σε περίπτωση χρήσης σύνθετων προϊόντων ως στραγγιστηρίων, σηµασία έχει για την ΚΑΓ µόνον το 
φίλτρο. 
Προσδιορισµός της καταπόνησης των γαιοϋφασµάτων αναφορικά µε την κατηγορία εδάφους 
του υλικού επίχωσης και της λειτουργίας του εργοταξίου 
∆ιαφοροποίηση λόγω καταπόνησης από το υλικό επίχωσης (ΑΥ) 
ΑΥ1: Γαιοΰφασµα σε περίπτωση ασήµαντης µηχανικής καταπόνησης.  
ΑΥ2: Γαιοΰφασµα ανάµεσα σε λεπτόκοκκο έδαφος και σε µικτό ή χονδρόκοκκο έδαφος 
ΑΥ3: Γαιοΰφασµα ανάµεσα σε λεπτόκοκκο έδαφος και σε µικτό ή χονδρόκοκκο έδαφος µε έως 40% 

λίθους, καθώς και θραυστό υλικό µε κοφτερές ακµές διαβάθµισης όπως στην περίπτωση ΑΥ2.
  

ΑΥ4: Γαιοΰφασµα ανάµεσα σε λεπτόκοκκο έδαφος και σε µικτό ή χονδρόκοκκο έδαφος µε άνω του 
40% λίθους και ογκόλιθους, καθώς και θραυστό υλικό µε κοπτερές ακµές διαβάθµισης όπως 
στην περίπτωση ΑΥ3. 

ΑΥ5: Γαιοΰφασµα ανάµεσα σε λεπτόκοκκο έδαφος και σε µικτό ή χονδρόκοκκο έδαφος µε άνω του 
40% λίθους και ογκόλιθους από πέτρωµα µε κοφτερές ακµές. 

Καταπόνηση λόγω κατασκευής (ΑΕ) 
Για να ληφθεί υπόψη η µηχανική καταπόνηση κατά την επίχωση και τη λειτουργία του εργοταξίου, 
προσδιορίζεται µεταξύ άλλων και το αναµενόµενο βάθος τροχοαυλάκωσης στο επίχωµα από την κίνη-
ση των οχηµάτων εργοταξίου. 
ΑΕ1: Τοποθέτηση και επίχωση χωρίς µηχανικά µέσα, χωρίς ουσιαστική καταπόνηση λόγω συµπύ-

κνωσης. 
ΑΕ2: Κατασκευή και συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα, χωρίς ουσιαστική καταπόνηση λόγω κυκλοφο-

ρίας των οχηµάτων εργοταξίου. 
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ΑΕ3: Κατασκευή και συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα, καταπόνηση λόγω εναποµενόντων τροχοαυλα-
κώσεων βάθους 5 έως 15 cm. 

ΑΕ4: Κατασκευή µε µηχανικά µέσα, εξαιρετικά µεγάλη καταπόνηση λόγω εναποµενόντων τροχοαυ-
λακώσεων βάθους άνω των 15 cm. 

Από το συνδυασµό των καταπονήσεων των προηγουµένων προκύπτει η απαιτούµενη ΚΑΓ (βλ. Πίνακα 
128.2.8-5). Επισηµαίνεται, ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η επιπρόσθετη καταπόνηση των υλικών, που 
προκύπτει από µικτά ή χονδρόκοκκα εδάφη θεµελίωσης. Με αύξηση της αντοχής του υπεδάφους, 
µπορεί επίσης να προκύψει κατά τη συµπύκνωση και κυκλοφορία των οχηµάτων εργοταξίου επιπρόσ-
θετη καταπόνηση του γαιοϋφάσµατος, η οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη στην παρούσα κατηγοριοποίη-
ση. 
Πίνακας 128.2.8-5: Απαιτούµενες κατηγορίες ανθεκτικότητας γαιοϋφασµάτων (ΚΑΓ) 

Περίπτωση εφαρµογής Περίπτωση καταπόνησης 
 ΑΕ1 ΑΕ2 ΑΕ3 ΑΕ4 

ΑΥ1 
ΑΥ2 
ΑΥ3 
ΑΥ4 
ΑΥ5 

ΚΑΓ1 
ΚΑΓ2 
ΚΑΓ3 
ΚΑΓ4 
ΚΑΓ5 

 
ΚΑΓ2 
ΚΑΓ3 
ΚΑΓ4 
ΚΑΓ5 

 
ΚΑΓ3 
ΚΑΓ4 
ΚΑΓ5 

(1) 

 
ΚΑΓ4 
ΚΑΓ5 

(1) 
(1) 

(1)  Σε αυτές τις εφαρµογές γίνονται επιτόπου δοκιµές, ή αυξάνεται το πάχος επίχωσης. 
Επειδή µε χρήση του Πίνακα 128.2.8-5 δεν αποκλείονται τοπικές βλάβες στο γαιοΰφασµα, πρέπει σε 
περίπτωση εφαρµογής ως φίλτρου να εκλέγεται ως ελάχιστη καταπόνηση η ΑΕ3, ακόµη και σε περι-
πτώσεις µικρότερης καταπόνησης ΑΕ1 ή ΑΕ2.  

(4) Αντοχή σε καταπόνηση από πτώση (διείσδυση κώνου) 
Η αντίστοιχη εργαστηριακή δοκιµή είναι κατάλληλη για όλα τα γαιοϋφάσµατα και δίνει πληροφορία για την 
ευαισθησία του υλικού σε καταπόνηση από πτώση. ∆εν υπάρχουν προς το παρόν συγκεκριµένα επιτρεπό-
µενα όρια. 

(5) Αντοχή σε µόνιµη φόρτιση 
Σε περιπτώσεις ενίσχυσης, η αντοχή σε µόνιµη φόρτιση είναι αποφασιστικής σηµασίας για την επιλογή του 
καταλλήλου γαιοϋφάσµατος.  
H αντοχή σε µόνιµη φόρτιση δίδει τη χρονική διάρκεια µέχρι αστοχίας της ενίσχυσης, υπό την επίδραση συ-
γκεκριµένης µόνιµης φόρτισης. Ο κατασκευαστής του υλικού δίνει τις τιµές ερπυσµού και αντοχής σε µόνιµη 
φόρτιση, που προκύπτουν από δοκιµές (κόπωσης) µεγάλης διάρκειας, οι οποίες µπορούν να ελεγχθούν µε 
αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιµές µικρότερης διάρκειας. 

(6) Συντελεστής τριβής εδάφους/υλικού 
Η τριβή µεταξύ εδάφους και γαιοϋφάσµατος ή γαιοπλέγµατος είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη µεταβί-
βαση δυνάµεων στις ενισχυµένες γαίες. Οταν οι ενισχύσεις βρίσκονται η µία επί της άλλης, πρέπει να λαµ-
βάνεται υπόψη και η τριβή µεταξύ των υλικών. Οι τιµές των συντελεστών τριβής προσδιορίζονται µε αντί-
στοιχες δοκιµές. 
Η τριβή µεταξύ υλικού και εδάφους παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην κατασκευή επικλινών επιφανειών µε 
µικρά φορτία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αποφασιστικής σηµασίας είναι οι τιµές της αντοχής σε διάτµηση µε 
προσδιορισµό της γωνίας ολίσθησης. 

(7) Ανθεκτικότητα σε χηµικές επιδράσεις 
Η ανθεκτικότητα των προϊόντων πρέπει να είναι δεδοµένη για το χρόνο χρήσης τους. Στις περιπτώσεις 
στρώσεων διαχωρισµού ή ενίσχυσης σε επίχωση επί υπεδάφους µικρής φέρουσας ικανότητας, ο χρόνος 
χρήσης αντιστοιχεί στη φάση στερεοποίησης. Στις περιπτώσεις ενίσχυσης πρανών και χρήσης ως φίλτρου, 
αντιστοιχεί στο χρόνο ζωής των ενισχυµένων γαιών. Ο κατασκευαστής του υλικού δίδει τα όρια εφαρµογής, 
τα οποία µπορούν να ελεγχθούν µε αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιµές. 

(8) Ανθεκτικότητα σε κλιµατολογικές συνθήκες 
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Προσδιορίζεται εργαστηριακά η µείωση αντοχής λόγω επίδρασης κλιµατολογικών συνθηκών µε την τιµή κα-
τάταξης εναποµένουσας αντοχής (µέσος όρος εναποµένουσας αντοχής µείον τυπική απόκλιση). 
Ανθεκτικότητα σε κλιµατ. συνθήκες Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 
Τιµή κατάταξης εναποµένουσας αντοχής > 80 % 60 - 80 % < 60 % 
Για καλύτερη προστασία του υλικού συνιστάται η άµεση κάλυψη. Τα υλικά πρέπει πάντως να προστατεύο-
νται το πολύ εντός µιας εβδοµάδος, εντός δύο εβδοµάδων, ή εντός δύο µηνών εφόσον είναι αντίστοιχα χα-
µηλής, µέτριας, ή υψηλής ανθεκτικότητας. 

(9) Ενεργητικότητα φίλτρου 
Μηχανική 
Ο προσδιορισµός της µηχανικής ενεργητικότητας φίλτρου γίνεται είτε µε µελέτη (κλίµακα αξιολόγησης 1, βλ. 
Πίνακα 128.2.8-1), είτε σε περιπτώσεις µικρότερης σηµασίας µελέτη (κλίµακα αξιολόγησης 2  ή 3, βλ. Πίνα-
κα 128.2.8-1) λαµβάνοντας υπόψη  τις παρακάτω οριακές τιµές: 

- Η µηχανική ενεργητικότητα φίλτρου κρίνεται, σε απλές περιπτώσεις (µικρή ποσότητα νερού, υδροστα-
τική καταπόνηση), ως επαρκής, όταν για το ενεργό πλάτος ανοιγµάτων Ο90,w  ισχύει: 

0,06 mm ≤ Ο90,w ≤ 0,2 mm 

- Κατ΄ εξαίρεση ισχύει για τα υφαντά γαιοφάσµατα από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο (µε τον περιο-
ρισµό, ότι σε περίπτωση χονδρόκοκκης ιλύος, ή λεπτόκοκκης άµµου µε U<= 5 απαιτείται πάντα µελέ-
τη): 

0,06 mm ≤ Ο90,w ≤ 0,4 mm 
Υδραυλική (Υδατοπερατότητα)  
Σε απλές περιπτώσεις η υδατοπερατότητα είναι επαρκής, ανεξάρτητα από το φορτίο επίχωσης, όταν ο συ-
ντελεστής υδατοπερατότητας kv του γαιοϋφάσµατος-φίλτρου είναι τουλάχιστον 100 φορές µεγαλύτερος του 
αντίστοιχου του προς αποχέτευση εδάφους. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις  (κλίµακα αξιολόγησης 1, βλ. Πί-
νακα 128.2.8-1), ή σε περιπτώσεις υψηλής υδραυλικής καταπόνησης απαιτείται κατάλληλη µελέτη. 

128.2.9 Ποιοτικοί έλεγχοι 
128.2.9.1 Έλεγχοι καταλληλότητας 
Γίνονται προς απόδειξη της καταλληλότητας των προϊόντων για τον προβλεπόµενο σκοπό εφαρµογής, λαµβάνο-
ντας υπόψη τη σύµβαση έργου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας 
του προς χρησιµοποίηση υλικού. Οι απαιτούµενοι έλεγχοι για τις διάφορες περιοχές εφαρµογής προσδιορίζονται 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγρ. 128.1, λαµβανοµένου υπόψη του Πίνακα 128.2.7-1.  
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας µπορεί να εκδώσει οποιοδήποτε εργαστήριο αναγνωρισµένο από την Υπηρεσία. 
∆εν πρέπει να είναι παλαιότερα των 2 ετών, µπορεί όµως το εργαστήριο που τα εξέδωσε να δώσει παράταση ι-
σχύος για άλλα 2 έτη. Τα έξοδα των δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
128.2.9.2 Έλεγχοι αυτεπιστασίας 
Γίνονται από τον ανάδοχο, για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι ιδιότητες των προϊόντων και της έτοιµης στρώσης 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.  
Οι υπόψη έλεγχοι περιλαµβάνουν κατ΄ελάχιστον: 
• απόδειξη της ταυτότητας του προϊόντος, σύµφωνα µε τον Πίνακα 128.2.7-1 
• απόδειξη της τήρησης των ειδικών απαιτήσεων εφαρµογής (παράγρ. 128.1, “Οδηγίες τοποθέτησης”) 
• απόδειξη τήρησης της σύµβασης έργου. 
Αντίστοιχα πιστοποιητικά επιδίδονται (µετά από απαίτηση) στην Υπηρεσία, πριν και κατά τη διάρκεια της τοποθέ-
τησης των προϊόντων. Τα έξοδα των δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
128.2.9.3 Τελικοί έλεγχοι 
Γίνονται από την Υπηρεσία, για να διαπιστωθεί, κατά πόσον οι ιδιότητες των προϊόντων και της έτοιµης στρώσης 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
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Οι επιτόπου έλεγχοι γίνονται από την Υπηρεσία παρουσία του αναδόχου, για να διαπιστωθεί, αν η κατασκευή έγινε 
µε τήρηση της παρούσας προδιαγραφής. 
Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας παίρνει παρουσία του αναδόχου δείγµατα του προϊόντος, εγκαίρως προ της κατα-
σκευής. Ο αριθµός των δειγµάτων καθορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα µε την επιφάνεια π.χ. δύο δείγµατα για 
τα πρώτα 2.000 έως 10.000 m2 και ένα για κάθε επιπλέον 10.000 m2. Το ελάχιστο µέγεθος κάθε δείγµατος ανέρχε-
ται σε 1,20 m  µήκους επί το πλάτος, προκύπτει πάντως από το είδος και την έκταση των ελέγχων. ∆εν επιτρέπεται 
να λαµβάνονται δείγµατα από τις δύο πρώτες περιτυλίξεις του ρολού του προϊόντος. 
Τα δείγµατα ελέγχονται από εργαστήριο αναγνωρισµένο από την Υπηρεσία. Το είδος των ελέγχων αποφασίζεται 
από την Υπηρεσία, πρέπει πάντως να γίνονται τουλάχιστον οι αναφερόµενοι στον Πίνακα 128.2.7-1. Τα έξοδα των 
δοκιµών (και η αξία των δειγµάτων)  βαρύνουν τον ανάδοχο. 

128.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Οι εκτελούµενες εργασίες περιλαµβάνουν τη διάστρωση των γαιοϋφασµάτων ή γαιοπλεγµάτων σύµφωνα µε τις 
οδηγίες τοποθέτησης που αναφέρονται στην παράγρ. 128.2. Οι εφαρµοζόµενες υποδειγµατικές διατάξεις δίνονται 
στα επόµενα Σχήµατα 128.3.-1 έως 8. 
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Σχήµα 128.3-8:Υποδειγµατικές ∆ιατάξεις 

128.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, 
των γαιοϋφασµάτων ή γαιοπλεγµάτων καθώς και οι δαπάνες των εργασιών τοποθέτησης αυτών. Οι εργασίες διά-
στρωσης και συµπύκνωσης των αδρανών υλικών που σχηµατίζουν την κατασκευή καθώς και η αξία των αδρανών 
δεν περιλαµβάνονται στις δαπάνες και αυτές πληρώνονται ως επιχώµατα και υλικά αδρανών. 

128.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες τοποθέτησης γαιοϋφασµάτων και γαιοπλεγµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) 

πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία υλικού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υλικού. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτε-
λεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

• Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε µόρφωση επιχωµάτων και στρώσεων αδρα-
νών υλικών, θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα 124, 125, 127, 521, 
522 και 523 της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 
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129. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ 

129.1 Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει  τις εργασίες κατασκευής λιθορριπών προστασίας πρα-

νών, όπου αυτό προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου 
(β) Ως «λιθορριπές προστασίας» νοούνται τα κατάλληλα επιλεγµένα (βλ. παρ. 129.2) λίθινα υλικά για την προ-

στασία των πρανών των έργων, όπου αυτό προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη. 

129.2 Υλικά 

129.2.1 Ποιότητα λίθων 
Οι αργοί λίθοι που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι καθαροί, υγιείς, σκληροί, χωρίς φλέβες, ρωγµές ή σχισµές και 
απαλλαγµένοι από κάθε ετερογενή ουσία που µπορεί να αλλοιωθεί στην ατµόσφαιρα ή στο νερό και θα προέρχο-
νται από τα υγιέστερα στρώµατα των ασβεστόλιθων της περιοχής των έργων (χωρίς ενστρώσεις αργίλου, µαρµα-
ρυγία κτλ.) απαγορευµένης της χρήσης µαρµάρων. Επισηµαίνεται ότι οι λίθοι θα είναι γωνιώδεις και απαλλαγµένοι 
από λείες ή αλλοιωµένες (λόγω της επιδράσεως των καιρικών συνθηκών) επιφάνειες, χωρίς οπές, ρωγµές από την 
επίδραση των εκρηκτικών κτλ. 
Το ειδικό βάρος των λίθων (ΑΡΡΑRΕΝΤ SPECIFIC GRAVITY) πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο των 2,60 t/m3. Η 
αντοχή των λίθων σε τριβή και κρούση πρέπει να είναι τέτοια ώστε, κατά την δοκιµή LOS ANGELES (διαβάθµιση 
Α), η απώλεια βάρους να µην υπερβαίνει το 35% µετά από 500 περιστροφές και η απώλεια βάρους κατά την δοκι-
µή υγείας (τύπος θειικού νατρίου) να µην υπερβαίνει το 10% µετά από πέντε κύκλους. Η απορροφητικότητα των 
λίθων, µετά διαβροχή 24 ωρών θα πρέπει να είναι µικρότερη από 1%. 

129.2.2 ∆ιαβαθµίσεις 
(α) Το υλικό της λιθορριπής πρέπει να είναι κατάλληλα διαβαθµισµένο από άποψη διαστάσεων των µεµονωµέ-

νων λίθων, ώστε, όταν τηρούνται κατά τα λοιπά οι ελάχιστες και µέγιστες διαστάσεις και βάρη που καθορί-
ζονται παρακάτω, να παρουσιάζει µετά την τοποθέτηση του κατά το δυνατόν ελάχιστα κενά. 

(β) Η διαβάθµιση των µεµονωµένων λίθων για τις λιθορριπές (τριών τύπων, Α, Β και Γ, ανάλογα προς τα πάχη 
στρώσης της λιθορριπής προστασίας), όπως αυτές προβλέπονται στα συµβατικά σχέδια και τεύχη, πρέπει 
να ακολουθεί τις παρακάτω απαιτήσεις : 

Πίνακας 129.2.1: ∆ιαβάθµιση λιθορριπών προστασίας 
Πάχη λιθορριπής  

Απαιτήσεις 
ΤΥΠΟΣ Α 

0,75 µ. 
ΤΥΠΟΣ Β 

0,90 µ. 
ΤΥΠΟΣ Γ  

1,05 µ. 
Μέγιστο βάρος λίθων (kg) 1.100 2.000  3.000 

Ελάχιστο βάρος τουλάχιστον του 25% των λίθων (kg) 450  800  1.300  

Ποσοστό 45% έως 75% των λίθων πρέπει να έχουν βάρος 
(kg) µεταξύ 

20 - 450  40 - 800  60 - 1.300  

Ελάχιστο βάρος (kg) του 75% των λίθων 20  40 60 

Ελάχιστο   βάρος (kg) τουλάχιστον   του 50% των λίθων 250 450  700  

Ελάχιστη   διάσταση (m)  του   50%   των λίθων 0,45  0,55 0,65 

Ποσοστό του λιθοσυντρίµµατος και λεπτού υλικού (άµµου) 
σε  ποσοστό (κατά βάρος) του συνολικού υλικού 

<= 5% <= 5% 
 

<=5% 
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129.3  Εκτέλεση εργασιών 
(α) Οι λιθορριπές προστασίας των πρανών γενικά θα εδράζονται πάνω σε υπόστρωµα από διαβαθµισµένο 

υλικό (φίλτρο). 
(β) Οι λιθορριπές θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στα σχετικά 

σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. 
(γ) Το υλικό που κρίθηκε ως κατάλληλο για την κατασκευή θα µεταφέρεται από τη θέση εξόρυξης/προµήθειας 

και θα εκφορτώνεται κατά το δυνατόν άµεσα στις θέσεις της τελικής χρησιµοποιήσής του. Γενικά δεν θα α-
παιτηθεί συµπίεση αυτού του υλικού, αλλά η τοποθέτηση του θα γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι λίθοι µε-
γαλύτερου βάρους να είναι κατανεµηµένοι οµοιόµορφα επί της επιφάνειας της λιθορριπής και οι λίθοι µικρό-
τερου βάρους να γεµίζουν τα κενά µεταξύ των µεγάλων λίθων, έτσι ώστε να αποτελέσουν συµπαγή και ο-
µοιόµορφη στρώση µε το απαιτούµενο πάχος. Η επιφάνεια της λιθορριπής πρέπει να είναι ανώµαλη και οι 
λίθοι καλά πλεγµένοι µεταξύ τους, ώστε να προστατεύουν αποτελεσµατικά το πρανές. Πρέπει να ληφθεί ι-
διαίτερη µέριµνα για την αποφυγή µετατόπισης του υλικού του υποστρώµατος (φίλτρου) κατά την τοποθέ-
τηση των λίθων. Μόνο η συµπλήρωση των τυχόν υφισταµένων κενών µεταξύ των λίθων θα γίνει "µε το χέ-
ρι". Με εξαίρεση τους λίθους πληρώσεως, οι υπόλοιποι λίθοι θα τοποθετηθούν έτσι ώστε η µεγαλύτερη έδρα 
τους να είναι παράλληλη προς το πρανές το αναχώµατος. 

(δ) Η τοποθέτηση της λιθορριπής θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια κατασκευής του αναχώµατος, σε ζώνες 
µέγιστου ύψους 5,00 m. 

(ε) Επισηµαίνεται ότι η τοποθέτηση της λιθορριπής θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
θραύση ή µικρορηγµάτωση των λίθων, που επηρεάζουν σηµαντικότατα τη συµπεριφορά της λιθορριπής 
προστασίας. 

(στ) Γενικά απαγορεύεται η ρίψη του υλικού των λιθορριπών εκ των άνω και η προώθηση τους προς τα κατώτε-
ρα τµήµατα των πρανών.  

129.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
• Την προµήθεια ή/και εξόρυξη και διαλογή του λίθινου υλικού 
• Την µεταφορά µέχρι τη θέση τοποθέτησης µε τις τυχόν ενδιάµεσες αποθηκεύσεις και µεταφορτώσεις 
• Τη διάστρωση, µόρφωση και τακτοποίηση της λιθορριπής προστασίας σύµφωνα µε τις διαστάσεις και κλί-

σεις που προβλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη 

129.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Οι εργασίες λιθορριπής προστασίας θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο λι-
θορριπής που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρού-
σας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπος λιθορριπών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη α-
ποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, 
καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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