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520. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ∆ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 
Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχά-
λικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150  και 0155 του Υ∆Ε. 

522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ∆ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 

522.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Οι αντιπαγετικές στρώσεις κατασκευάζονται για την προστασία του οδοστρώµατος από βλάβες λόγω επίδρασης 
παγετού. Οι υπόψη στρώσεις αποτελούνται από συνθέσεις αδρανών, τα οποία δεν είναι ευπαθή σε παγετό και 
είναι επαρκώς υδατοπερατές ακόµη και σε συµπυκνωµένη κατάσταση. Εφαρµόζονται στην κατασκευή υποβάσεων 
οδών όλων των κατηγοριών. 
Οι αντιπαγετικές στρώσεις αποτελούνται από:  
• συνθέσεις αµµοχάλικων, µε πιθανή προσθήκη θραυστών αδρανών (π.χ. από φυσικό πέτρωµα, σκωρίες 

υψικαµίνων, ιπτάµενη τέφρα), ή 
• συνθέσεις θραυστών σκύρων - γαρµπιλίου - άµµου, ή γαρµπιλίου - άµµου (π.χ. από φυσικό πέτρωµα, 

σκωρίες υψικαµίνων, ιπτάµενη τέφρα). 

522.2 Υλικά 
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι : 
(1) Συνθέσεις χαλίκων και αµµοχάλικων µε ποσοστό ≤5% κατά βάρος κόκκων µικρότερων των 0,063 mm και 

ποσοστό >40% κατά βάρος κόκκων µεγαλύτερων των 2 mm. 
(2) Συνθέσεις άµµων και αµµοχάλικων µε ποσοστό ≤5% κατά βάρος κόκκων µικρότερων των 0,063 mm και 

ποσοστό ≤40% κατά βάρος κόκκων µεγαλύτερων των 2 mm. 
(3) Συνθέσεις από λιθοσυντρίµµατα (γαρµπίλι) και άµµο λατοµείου διαβαθµίσεων από 0/5 έως 0/32, καθώς και 

από θραυστά σκύρα, γαρµπίλι και άµµο λατοµείου διαβαθµίσεων 0/45 και 0/56. 
Εκτός των προηγουµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνθέσεις αδρανών των περιπτώσεων (1) και (2) µε 
προσθήκη θραυστών αδρανών, καθώς και συνθέσεις αδρανών της περίπτωσης (3) µε προσθήκη συλλέκτης άµ-
µου. Στην περίπτωση προσθήκης συλλέκτης άµµου, το ποσοστό των µικρότερων των 2 mm κόκκων στο συνολικό 
ποσοστό της σύνθεσης των αδρανών πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% κατά βάρος. 
Το ποσοστό των πλέον χονδρόκοκκων αδρανών (συµπεριλαµβανόµενου του ποσοστού κόκκων εκτός διαβάθµι-
σης) πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% κατά βάρος. 
Το ποσοστό των χονδρόκοκκων κόκκων εκτός διαβάθµισης πρέπει να µην υπερβαίνει το 10% κατά βάρος. 
Στο ανώτερο τµήµα της αντιπαγετικής στρώσης και σε πάχος 20 cm, το ποσοστό των µεγαλύτερων των 2 mm 
κόκκων στο συνολικό ποσοστό της σύνθεσης των αδρανών πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% κατά βάρος. Οι άµ-
µοι και τα αµµοχάλικα που δεν ικανοποιούν αυτή την απαίτηση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται, εφόσον αποδει-
κνύεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ως προς το βαθµό συµπύκνωσης και ως προς το µέτρο παραµόρφωσης 
(ή αντίστοιχα το CBR) σύµφωνα µε την παράγραφο 522.5.2 και η στρώση είναι σε συµπυκνωµένη κατάσταση ικα-
νοποιητικά υδατοπερατή. 
Εκτός των προηγούµενων, στα ανώτερα 20 cm της αντιπαγετικής στρώσης το ποσοστό των µεγαλύτερων των 2 
mm κόκκων στις συνθέσεις της περίπτωσης (1) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% κατά βάρος και στις συνθέσεις 
της περίπτωσης (3) το 85% κατά βάρος. Επίσης το ποσοστό των µεγαλύτερων των 16 mm κόκκων στις συνθέσεις 
των περιπτώσεων (1) και (2), όπως και το ποσοστό των µεγαλύτερων των 22 mm κόκκων στις συνθέσεις της πε-
ρίπτωσης (3) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% κατά βάρος. 
Το επιτρεπόµενο ποσοστό κόκκων µικρότερων των 0,063 mm καθορίζεται (παράλληλα µε την ευπάθεια σε παγε-
τό) και από την ευπάθεια των υλικών και συνθέσεων υλικών κατασκευής σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την 
κατασκευή και προσδιορίζεται, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 522.5.1 και 522.5.2. 
Τα υλικά κατασκευής µεταφέρονται στο εργοτάξιο διαβρεγµένα. 
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Απαγορεύεται η κατασκευή όταν το έδαφος θεµελίωσης βρίσκεται κάτω από την επίδραση παγετού. 
Το ελάχιστο πάχος κάθε στρώσης ή επιµέρους στρώσης σε συµπυκνωµένη κατάσταση εξαρτάται από το µέγεθος 
του µεγίστου κόκκου της σύνθεσης των αδρανών και είναι: 
• συνθέσεις αδρανών 0/32 mm 12 cm 
• συνθέσεις αδρανών 0/45 mm 15 cm 
• συνθέσεις αδρανών 0/56 mm 18 cm 
• συνθέσεις αδρανών 0/63 mm 20 cm 
H αντιπαγετική στρώση πρέπει να κατασκευάζεται έτσι, ώστε να παρουσιάζει οµοιοµορφία ως προς την αντοχή της 
και τη συµπεριφορά της σε παραµόρφωση. Για το σκοπό αυτό, η φόρτωση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρα-
νών υλικών πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η απόµιξη. Η συµπύκνωση του διαστρωµένου 
υλικού πρέπει να γίνεται µε τη βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό, σε πολλές φάσεις εργασίας. 

522.3   Εκτέλεση Εργασιών 

522.3.1 Βασικές αρχές κατασκευής 
Η αντιπαγετική στρώση πρέπει να κατασκευάζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η αποστράγγιση τόσο 
κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της οδού. Στα ορύγµατα κατασκευάζεται µέχρι τις εγκα-
ταστάσεις απορροής των οµβρίων και στα επιχώµατα µέχρι το στραγγιστικό αγωγό, ή το πρανές. 
Αν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία, στην περιοχή της υπερυψωµένης οριογραµµής του οδοστρώ-
µατος, η κάτω επιφάνεια της στρώσης διαµορφώνεται µε κλίση ≥4% προς τα έξω. Η κλίση αυτή πρέπει να αρχίζει 
σε απόσταση 1,0 m, από την υπόψη οριογραµµή προς το µέσον του οδοστρώµατος. 
Όταν επί της αντιπαγετικής στρώσης υπάρχει σταθεροποιηµένη βάση/υπόβαση, η αντιπαγετική στρώση επεκτείνε-
ται 20 cm πέραν της υπόψη βάσης/υπόβασης και τελειώνει µε κλίση ≤1:1,5. 
Αντί της αντιπαγετικής στρώσης που περιγράφεται στο παρόν εδάφιο, µπορούν να κατασκευαστούν µη κατεργα-
σµένες βάσεις αµµοχάλικων, οι οποίες περιγράφονται στο εδάφιο 4 που ακολουθεί. 
Το πάχος της αντιπαγετικής στρώσης στο τµήµα µεταξύ της οριογραµµής της σταθεροποιηµένης επιφανείας και 
του πρανούς (ή αντίστοιχα των πλευρικών εγκαταστάσεων απορροής) µπορεί να µειωθεί, εφόσον εξασφαλίζεται η 
ανεµπόδιστη αποστράγγιση. Στα χαµηλότερα σηµεία των κοιλωµάτων της µηκοτοµής πρέπει να αυξάνεται το πά-
χος της αντιπαγετικής στρώσης και να προβλέπονται πρόσθετες εγκαταστάσεις αποστράγγισης, ώστε να αποφεύ-
γεται η συσσώρευση οµβρίων υδάτων. Το µεγαλύτερο αυτό πάχος θα εφαρµόζεται από το χαµηλότερο σηµείο του 
κοιλώµατος και σε µήκος 10 m προς κάθε µία από τις δύο πλευρές. 
Σε περίπτωση, κατά την οποία ο υδροφόρος ορίζοντας ανέρχεται έως την επιφάνεια θεµελίωσης προβλέπονται 
ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη σύνθεση των αδρανών στο κατώτερο τµήµα της στρώσης (βλ. παρ. 522.5.1). Αντί αυ-
τών όµως, µπορούν να τοποθετηθούν γαιουφάσµατα µεταξύ του εδάφους θεµελίωσης και της αντιπαγετικής 
στρώσης, µετά από έλεγχο της καταλληλότητάς τους και έγκριση της Υπηρεσίας.  
Αν είναι αναµενόµενο, ότι οι απαιτήσεις ως προς το βαθµό συµπύκνωσης που φαίνονται στον Πίνακα 522.5.2-1 
ή/και ως προς το µέτρο παραµόρφωσης (ή αντίστοιχα το CBR) δεν µπορούν να ικανοποιηθούν (βλ. παρ. 522.5.2), 
πρέπει να εφαρµόζεται µία από τις επόµενες µεθόδους: 
• Βελτίωση ή σταθεροποίηση του εδάφους θεµελίωσης (έδρασης). 
• Βελτίωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της σύνθεσης των αδρανών της αντιπαγετικής στρώσης µε προσ-

θήκη αδρανών συγκεκριµένης διαβάθµισης. 
• Αύξηση του πάχους της αντιπαγετικής στρώσης, ή αντίστοιχα της υπερκείµενης σταθεροποιηµένης βάσης. 
• Αντικατάσταση της αντιπαγετικής στρώσης µε αντιστοίχου πάχους µη κατεργασµένες βάσεις αµµοχάλικων 

(περιγράφονται στο εδάφιο 4). 
Η εκλογή της κατά περίπτωση καταλληλότερης µεθόδου θα γίνεται από τον ανάδοχο και θα ζητείται έγκριση από 
την Υπηρεσία. 

522.3.2 Κοκκοµετρική ∆ιαβάθµιση  
Για την τελειωµένη στρώση ισχύουν οι οριακές τιµές της παραγράφου 522.2. Το ποσοστό κόκκων µικρότερων των 
0,063 mm δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% κατά βάρος. 
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Σε περίπτωση, κατά την οποία ο υδροφόρος ορίζοντας ανέρχεται έως την επιφάνεια θεµελίωσης, το κατώτερο 
τµήµα της στρώσης ελάχιστου πάχους 20 cm κατασκευάζεται έτσι ώστε το ποσοστό κόκκων µικρότερων των 
0,063 mm να µη υπερβαίνει το 5% κατά βάρος. 
Ποσοστό µεγαλύτερο του 7% κατά βάρος κόκκων µικρότερων των 0,063 mm γίνεται δεκτό, µόνον όταν αποδεικνύ-
εται η καταλληλότητα της σύνθεσης των αδρανών αναφορικά µε την υδατοπερατότητα, τη µη ευπάθεια σε παγετό 
και την ικανοποίηση των απαιτήσεων ως προς το βαθµό συµπύκνωσης. 

522.3.3 Συµπύκνωση 
Η αντιπαγετική στρώση πρέπει να συµπυκνώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος βαθµός 
συµπύκνωσης DPr που φαίνεται στον Πίνακα 522.3.3-1. 

Σε περίπτωση, κατά την οποία ο έλεγχος του βαθµού συµπύκνωσης γίνεται έµµεσα (λόγω των δυσκολιών, που 
µπορεί να προέρχονται από τα χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής) µε τη δοκιµή φόρτισης πλάκας, η σχέση 
των µέτρων παραµόρφωσης (2η προς 1η φόρτιση) Ev2/Ev1 δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή 2,2 όταν προδια-
γράφεται βαθµός συµπύκνωσης DPr≥103% (ή 98% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor) και Ev2/Ev1 ≤2,5 όταν 
προδιαγράφεται DPr < 103%. 

Εκτός από την απαίτηση για το µέτρο παραµόρφωσης του εδάφους θεµελίωσης: Εv2 ≥45 MN/m2 (ή αντίστοιχα 
CBR ≥9%), ισχύει η απαίτηση για την αντιπαγετική στρώση: Εv2 ≥120 MN/m2 (CBR ≥24%). 
Σε περίπτωση, κατά την οποία υπάρχει στρώση βάσης πάνω από την αντιπαγετική στρώση, η οποία ικανοποιεί τις 
προαναφερόµενες απαιτήσεις, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, η απαίτηση για την αντιπαγετική στρώση µπορεί 
να είναι: Εv2 ≥100 MN/m2 (CBR ≥20%). 
Κατά τον προσδιορισµό του µέτρου παραµόρφωσης (ή του CBR) και της πυκνότητας ξηρού υλικού ρd στα πλαίσια 
των ελέγχων, επιτρέπονται οι αποκλίσεις: 
• Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι µικρότερος από πέντε (5), όλα τα 

επιµέρους αποτελέσµατα θα πρέπει να βρίσκονται εντός των επιτρεπόµενων ορίων. 
• Αν οι δοκιµές ελέγχου είναι πέντε ή περισσότερες, επιτρέπεται κάθε φορά ένα (1) επιµέρους αποτέλεσµα να 

αποκλίνει από το απαιτούµενο µέτρο παραµόρφωσης (ή αντίστοιχα το CBR) όχι περισσότερο από 10%, 
ενώ για τον προσδιορισµό του βαθµού συµπύκνωσης όχι περισσότερο από 3% από την πυκνότητα ξηρού 
υλικού. 

Σε περίπτωση, κατά την οποία αιτιολογούνται µη δεκτά αποτελέσµατα (π.χ. σύνθεση πολύ ανοµοιόµορφων υλι-
κών), µπορούν να προσδιορίζονται και να δίδονται οι µέγιστες τιµές που επιτυγχάνονται µε συµπυκνώσεις δειγµά-
των. 
Πίνακας 522.3.3-1: Ελάχιστες απαιτήσεις για το βαθµό συµπύκνωσης DPr µιγµάτων υλικών κατασκευής 

αντιπαγετικών στρώσεων 
DPr  (%) (δοκιµή Proctor)  

Νο. 
 

Περιοχή 
 

Συνθέσεις υλικών τροποποιηµένη πρότυπη 
1 2 3 4 5 

1 Επιφάνεια αντι-
παγ. στρώσης 
µέχρι βάθος 0,2 
m  

Συνθέσεις αµµοχάλικων κλιµακωτής ή ανοικτής (συ-
νεχούς) διαβάθµισης (περίπτωση (1) παρ. 522.2), 
καθώς και συνθέσεις υλικών από θραυστή άµµο, 
γαρµπίλι και πιθανόν θραυστά σκύρα διαβαθµίσεων 
από 0/5 έως 0/56  (περίπτ. (3) παράγρ. 522.3) 

98 103 

  Χάλικες στενής διαβάθµισης (ένα κλάσµα)  (περίπτ. 
(1) παρ. 522.3), καθώς και συνθέσεις άµµων και 
αµµοχάλικων (περίπτ. (2) παράγρ. 522.2) 

95 100 

2 Εκτός της πε-
ριοχής Νο. 1 

Όλες οι συνθέσεις υλικών της περιοχής Νο. 1 95 100 
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522.3.4 Ποιοτικοί έλεγχοι  
Τελική στάθµη 
Η τελική στάθµη της επιφανείας της αντιπαγετικής στρώσης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 2,0 cm 
από αυτή που καθορίζεται. 
Οµαλότητα  
Οι ανωµαλίες της επιφανείας της αντιπαγετικής στρώσης δεν πρέπει να  είναι µεγαλύτερες των 2,0 cm, µετρούµε-
νες µε 4µετρο πήχη. Η µέτρηση γίνεται κατά κανόνα στο µέσον κάθε λωρίδας κυκλοφορίας. 

522.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του Έργου, από οποιαδήποτε απόστα-
ση, του κατάλληλου υλικού, καθώς και οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στην παρ.522.2. 

522.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες κατασκευής αντιπαγετικής στρώσης (υπόβασης) θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³), πλή-

ρως περαιωµένων, ανά οριζόµενη σύνθεση αδρανών που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνε-
ται 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) ανά οριζόµενη σύν-
θεση αδρανών σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 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». 

 
 

523. ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ 

523.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί  
Η κατασκευή βάσεων/υποβάσεων από αµµοχάλικο µη ευπαθών στην επίδραση παγετού µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί µετά από έγκριση της Υπηρεσίας σε αντικατάσταση των υλικών που προδιαγράφονται στις ΠΤΠ Ο150 ή/και 
Ο155. 
Οι υπόψη βάσεις αποτελούνται από:  
• συνθέσεις αµµοχάλικων µε πιθανή προσθήκη θραυστών αδρανών, ή 
• συνθέσεις θραυστών σκύρων - γαρµπιλίου - άµµου, ή γαρµπιλίου - άµµου. 

523.2 Υλικά  
Χρησιµοποιούµενα υλικά είναι: 
(1) Συνθέσεις αµµοχάλικων διαβαθµίσεων 0/32, 0/45 ή 0/56, µε πιθανή προσθήκη θραυστών αδρανών. 
(2) Συνθέσεις από λιθοσυντρίµµατα (γαρµπίλι) και άµµο διαβάθµισης 0/32, ή από θραυστά σκύρα, γαρµπίλι και 

άµµο διαβαθµίσεων 0/45 ή 0/56. 
Η κοκκοµετρική καµπύλη των συνθέσεων των αδρανών πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που φαίνονται στους 
πίνακες που ακολουθούν: 
• για συνθέσεις αµµοχάλικων αντιστοιχεί ο Πίνακας 523.2-1.  
• για συνθέσεις από λιθοσυντρίµµατα (γαρµπίλι) και άµµο ή από θραυστά σκύρα, γαρµπίλι και άµµο αντιστοι-

χεί ο Πίνακας 523.2-2.  
Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να ικανοποιούνται ακόµη και στην τελειωµένη στρώση.  
Τα υλικά κατασκευής µεταφέρονται στο εργοτάξιο οµοιόµορφα αναµιγµένα και διαβρεγµένα. 



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 – Οδοστρωσία 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-520.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/PE1/TD-D-520.0.DOC Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 5 από 8 Έκδοση : 0 

 

Πίνακας 523.2-1: Επιτρεπόµενα όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης για βάσεις/υποβάσεις αµµοχάλικων 
Άνοιγµα βροχίδας ∆ιερχόµενο ποσοστό  (% κατά βάρος) 

[mm] 0/32 mm 0/45 mm 0/56 mm 
0,063 0 - 7 0 - 7 0 - 7 
0,25 3 - 27 2 - 25 2 - 25 
0,5 8 - 32 5 - 30 5 - 30 
1,0 13 - 36 11 - 35 11 - 35 
2,0 20 - 40 18 - 40 18 - 40 
4,0 27 - 51 26 - 48 24 - 47 
8,0 39 - 67 37 - 61 33 - 57 

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

Πίνακας 523.2-2: Επιτρεπόµενα όρια κοκκοµετρικής διαβάθµιση για βάσεις/υποβάσεις θραυστών σκύρων 
Άνοιγµα βροχίδας  ∆ιερχόµενο ποσοστό  (% κατά βάρος) 

(mm) 0/32 mm 0/45 mm 0/56 mm 

0,063 0 - 7 0 - 7 0 - 7 

0,25 2 - 20 2 - 20 2 - 20 

0,71 9 - 30 7 - 30 7 - 30 

2,0 18 - 40 16 - 40 16 - 40 

5,0 30 - 55 27 - 51 27 - 51 

11,2 48 - 71 40 - 64 39 - 63 

22,4 70 - 90 58 - 81 54 - 77 

31,5 90 - 100 70 - 90 61 - 81 

45,0    90 - 100 70 - 90 

56,0       90 - 100 

523.3  Εκτέλεση Εργασιών 

523.3.1 Κατασκευή 
Το ελάχιστο πάχος κάθε στρώσης ή επιµέρους στρώσης σε συµπυκνωµένη κατάσταση εξαρτάται από το µέγεθος 
του µέγιστου κόκκου της σύνθεσης των αδρανών και είναι: 
• συνθέσεις αδρανών 0/32 mm 12 cm 
• συνθέσεις αδρανών 0/45 mm  15 cm 
• συνθέσεις αδρανών 0/56 mm 18 cm 
H στρώση πρέπει να κατασκευάζεται, έτσι ώστε να παρουσιάζει οµοιοµορφία ως προς την αντοχή της και τη συ-
µπεριφορά της σε παραµόρφωση. Για το σκοπό αυτό, η φόρτωση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλι-
κών πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η απόµιξη. ∆εν επιτρέπεται η προσωρινή απόθεση 
της σύνθεσης των υλικών κατασκευής στο εργοτάξιο. Η συµπύκνωση του διαστρωµένου υλικού πρέπει να γίνεται 
µε τη βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό, σε πολλές φάσεις εργασίας. 
Η βάση/υπόβαση επεκτείνεται τουλάχιστον 20 cm πέραν της ασφαλτικής βάσης και τελειώνει µε κλίση υ:β≤1:1,5. 
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523.3.2 Κοκκοµετρική διαβάθµιση  
Για την τελειωµένη στρώση ισχύουν οι οριακές τιµές της παραγράφου 523.2. 
Μεγαλύτερο του επιτρεπόµενου ποσοστό κόκκων µικρότερων των 0,063 mm γίνεται δεκτό, µόνον όταν αποδεικνύ-
εται η καταλληλότητα της σύνθεσης των αδρανών αναφορικά µε την υδατοπερατότητα, τη µη ευπάθεια σε παγετό 
και την ικανοποίηση των απαιτήσεων ως προς το βαθµό συµπύκνωσης. 

523.3.3 Βαθµός συµπύκνωσης  
Ο βαθµός συµπύκνωσης DPr πρέπει να µην είναι µικρότερος του 103% της πρότυπης δοκιµής Proctor (ή 98% της 
τροποποιηµένης δοκιµής Proctor). 
Σε περίπτωση, κατά την οποία ο έλεγχος του βαθµού συµπύκνωσης γίνεται έµµεσα (λόγω των δυσκολιών, που 
µπορεί να προέρχονται από τα χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής) µε τη δοκιµή φόρτισης πλάκας, η σχέση 
των µέτρων παραµόρφωσης (2η προς 1η φόρτιση) πρέπει να είναι Ev2/Ev1≤ 2,2. 

Όταν η απαίτηση για το µέτρο παραµόρφωσης της αντιπαγετικής στρώσης είναι: Εv2 ≥ 120 MN/m2 ή αντίστοιχα 
CBR ≥24%, ισχύει για τη βάση: 
• για βάσεις περίπτωσης (1) παρ. 523.2 

≥20 cm: Εv2  ≥150 MN/m2  (CBR ≥30%) 

≥25 cm: Εv2  ≥180 MN/m2  (CBR ≥36%) 
• για βάσεις περίπτωσης (2) παρ. 523.2.2 

≥15 cm: Εv2 ≥150 MN/m2 (CBR ≥30%) 

≥20 cm: Εv2  ≥180 MN/m2 (CBR ≥36%) 

Όταν η απαίτηση για το µέτρο παραµόρφωσης της αντιπαγετικής στρώσης είναι: Εv2 ≥ 100 MN/m2 ή αντίστοιχα 
CBR  20% (βλ. παρ. 522.3.3), ισχύει για τη βάση: 
• για βάσεις περίπτωσης (1) παρ. 523.2. 

≥20 cm: Εv2 ≥120 MN/m2 (CBR ≥24%) 

≥25 cm: Εv2  ≥150 MN/m2 (CBR ≥30%) 
• για βάσεις περίπτωσης (2) παρ. 523.2. 

≥15 cm: Εv2  ≥120 MN/m2 (CBR ≥24%) 

≥20 cm: Εv2  ≥150 MN/m2 (CBR ≥30%) 
Όταν οι υπόψη βάσεις κατασκευάζονται επί του εδάφους θεµελίωσης και λειτουργούν συγχρόνως και ως αντιπαγε-
τικές στρώσεις (σύµφωνα µε την παράγρ. 522.2), τότε εκτός από την απαίτηση για το µέτρο παραµόρφωσης του 
εδάφους θεµελίωσης: Εv2 ≥45 MN/m2 (CBR ≥9%), ισχύει η απαίτηση για τη βάση: Εv2 ≥150 MN/m2 (CBR ≥30%). 
Στα πλαίσια των ελέγχων, επιτρέπονται οι επόµενες αποκλίσεις: 
• Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι µικρότερος από πέντε (5), όλα τα 

επιµέρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται εντός των επιτρεπόµενων ορίων. 
• Αν οι δοκιµές ελέγχου είναι πέντε ή περισσότερες, επιτρέπεται κάθε φορά ένα (1) επιµέρους αποτέλεσµα να 

είναι µικρότερο από το απαιτούµενο µέτρο παραµόρφωσης (ή CBR), όχι όµως περισσότερο από 10%. 

523.3.4 Τελική στάθµη  
Η τελική στάθµη της επιφανείας της βάσης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 2,0 cm από αυτή που κα-
θορίζεται. 

523.3.5 Oµαλότητα  
Οι ανωµαλίες της επιφανείας της βάσης δεν πρέπει να  είναι µεγαλύτερες των 2,0 cm, µετρούµενες µε 4µετρο πή-
χη. Η µέτρηση γίνεται κατά κανόνα στο µέσον κάθε λωρίδας κυκλοφορίας. 
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523.3.6 Κατασκευαστικό πάχος και βάρος  

Το κατασκευαστικό πάχος (cm) ή το αντίστοιχο βάρος αναγόµενο στην επιφάνεια κατασκευής (kg/m2) δεν πρέπει 
να υπολείπεται από το προδιαγραφόµενο περισσότερο από 10%. 
Σαν κατασκευαστικό πάχος θεωρείται ο αριθµητικός µέσος των αποτελεσµάτων των µετρήσεων κάθε στρώσης του 
συνολικού έργου. Κατά τον προσδιορισµό του µέσου όρου δεν λαµβάνονται υπόψη αποτελέσµατα µετρήσεων που 
υπερβαίνουν το προδιαγραφόµενο στη σύµβαση του έργου πάχος περισσότερο από 3,0 cm. 
Ανεξάρτητα από το µέσο όρο, δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση το κατασκευαστικό πάχος να υπολείπεται από 
το προδιαγραφόµενο πάχος στη σύµβαση του έργου, περισσότερο από 3,5 cm. 
Ο προσδιορισµός του κατασκευαστικού βάρους γίνεται κατά κανόνα για το συνολικό έργο. Η Υπηρεσία έχει όµως 
το δικαίωµα να ζητήσει ελέγχους για επιµέρους τµήµατα. Σε αυτή την περίπτωση, τα επιµέρους τµήµατα αντιστοι-
χούν σε εργασίες τουλάχιστον µίας ηµέρας και ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις. 

523.3.7 Ποιοτικοί έλεγχοι  
Οι ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τον ανάδοχο προς απόδειξη της καταλληλότητας των προβλεπόµενων υλι-
κών και συνθέσεων υλικών κατασκευής. Οι έλεγχοι αυτοί µπορούν να παραλείπονται, σε περίπτωση που είναι 
γνωστή η καταλληλότητα των υλικών. 
Οι ποιοτικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν: 
• Κοκκοµετρική διαβάθµιση της σύνθεσης των αδρανών υλικών 
• Πυκνότητα Proctor της σύνθεσης των υλικών κατασκευής (πρότυπη δοκιµή: DIN 18127, AASHTO T99, 

ASTM D698 ή τροποποιηµένη δοκιµή Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557) 
• Προέλευση των αδρανών υλικών 
• Ποσοστό νερού που απαιτείται για την κατασκευή. 

523.3.8 Έλεγχοι αυτεπιστασίας  
Οι έλεγχοι διενεργούνται από τον ανάδοχο και τα αποτελέσµατά τους πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση της Υπη-
ρεσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί. Το είδος και η έκταση των ελέγχων είναι : 
Έλεγχοι κατά την κατασκευή: 
• ∆ιατήρηση των απαιτήσεων για τις συνθέσεις των  αδρανών υλικών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις πα-

ραγράφους, 522.2 και 522.3.1, όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
Έλεγχοι στην έτοιµη στρώση: 
• Κοκκοµετρική διαβάθµιση, τουλάχιστον ανά 2500t σύνθεσης υλικών κατασκευής. 
• Βαθµός συµπύκνωσης, ο οποίος υπολογίζεται από την πυκνότητα Proctor (πρότυπη δοκιµή: DIN 18127, 

AASHTO T99, ASTM D698 ή τροποποιηµένη δοκιµή Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557) και την πυκνό-
τητα ξηρού υλικού (DIN 18125 Teil 2), ανά αποστάσεις 500 m, όµως τουλάχιστον ανά 6000 m2 κατασκευα-
ζόµενης βάσης. 

• Μέτρο παραµόρφωσης (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883, BS 1377),  όποτε κρίνεται ανα-
γκαίο. 

• Τελική στάθµη και οµαλότητα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
• Κατασκευαστικό πάχος ή βάρος. 

523.3.9 Τελικοί έλεγχοι  
Η δειγµατοληψία και οι υπόψη έλεγχοι διενεργούνται από τον ανάδοχο, παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Το 
είδος και η έκταση των ελέγχων δίδονται στα επόµενα: 
• Κοκκοµετρική διαβάθµιση, όποτε κρίνεται αναγκαίο, όµως τουλάχιστον ανά 5000 t σύνθεσης υλικών κατα-

σκευής. 
• Βαθµός συµπύκνωσης, o oποίος υπολογίζεται από την πυκνότητα Proctor (πρότυπη; δοκιµή: DIN 18127, 

AASHTO T99, ASTM D698 ή τροποποιηµένη δοκιµή Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557) και την πυκνό-
τητα ξηρού υλικού (DIN 18125 Teil 2), όποτε κρίνεται αναγκαίο, όµως τουλάχιστον ανά 6000 m2 κατασκευα-
ζόµενης βάσης. 
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• Μέτρο παραµόρφωσης (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883, BS 1377),  όποτε κρίνεται ανα-
γκαίο. 

• Τελική στάθµη, το πολύ ανά 50 m. 
• Οµαλότητα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
• Κατασκευαστικό πάχος ή βάρος. 

523.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του Έργου, από οποιαδήποτε απόστα-
ση, του κατάλληλου υλικού, καθώς και οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στην παρ. 523.3. 

523.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες κατασκευής µη κατεργασµένων βάσεων και υποβάσεων αµµοχάλικων θα επιµετρώνται σε κυβι-

κά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά οριζόµενη σύνθεση αδρανών που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 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) ανά οριζόµενη σύν-
θεση αδρανών σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 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». 
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