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580. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο∆ΩΝ 

581. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ 

581.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Περιλαµβάνονται τα κάθε είδους στηθαία ασφαλείας των οδών τα οποία διακρίνονται σε: 
• Μεταλλικά από χαλύβδινη λαµαρίνα διπλής αυλάκωσης (διατοµή W). 
• Σκυροδέµατος τύπου NJ. 
Και ανάλογα µε τη χρήση τους σε: 
• Μονόπλευρα 
• Αµφίπλευρα. 
Οι τύποι των στηθαίων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) φαίνονται στους επόµενους Πίνακες 1α και 1β. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων τύπων στηθαίων που θα 
χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης ασφάλισης. 
Ανάλογα µε την ταχύτητα µελέτης της οδού, τη σύνθεση κυκλοφοριακού φόρτου και τη θέση τοποθέτησής τους επί 
της οδού τα προς εγκατάσταση µεταλλικά στηθαία πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τις επιδόσεις τους και συγκε-
κριµένα για τη χαρακτηριστική ιδιότητα που είναι το «επίπεδο συγκράτησης» σύµφωνα µε ΕΝ-1317 όπως αυτή 
ορίζεται στον Πίνακα 1γ. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει εγκαίρως πιστοποιητικό του κατασκευαστή  των µεταλλικών 
στηθαίων για τη χαρακτηριστική ιδιότητα «επιπέδου συγκράτησης» των στηθαίων που θα χρησιµοποιήσει σύµφω-
να µε τις απαιτήσεις της µελέτης, και µόνο τότε επιτρέπεται να αρχίσει η εγκατάσταση των στηθαίων. 
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Πίνακας 1α: Μεταλλικά στηθαία 
* βλ. υπόµνηµα στην επόµενη σελίδα

πύκνωση  ορθοσ τατώ ν
1 ,3 3  m 2 ,00  m 4 ,00  m

µήκος  ορθοσ τάτη  [m ] µήκος  ορθοσ τάτη  [m ] µήκος  ορθοσ τά τη  [m ]
µ ε  πλάκα  έδρασης αφα ιρ ετό κανον ικό αφα ιρ ετό κανον ικό αφα ιρετό κανον ικό

0 ,65+ 0 ,00= 0 ,65 0 ,65+ 0 ,55= 1 ,20 0 ,65+ 1 ,10= 1 ,75 0 ,65+ 0 ,5 5= 1 ,20 0 ,65+ 1 ,10= 1 ,75 0 ,65+ 0 ,55= 1 ,20 0 ,65+ 1 ,1 0= 1 ,75
παρέµβληµα παρέµβληµα παρέµβληµα

απλό προεξέχον απ λό προεξέχον απ λό προεξέχον απ λό προεξέχον απ λό προεξέχ ον απ λό προεξέχον απ λό προεξέχον
(ΠΑ ) (ΠΠ ) (ΠΑ ) (ΠΠ ) (ΠΑ ) (ΠΠ ) (ΠΑ ) (ΠΠ ) (ΠΑ ) (ΠΠ ) (ΠΑ ) (ΠΠ ) (ΠΑ ) (ΠΠ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
Μ ονόπλευρα  Στηθα ία

ΜΜ /1 ,33 /0 ,65 /ΠΑ √
ΜΜ /1 ,33 /0 ,65 /ΠΠ √ √ √

ΜΜ /1 ,33 /1 ,75 /ΠΑ √
ΜΜ /1 ,33 /1 ,75 /ΠΠ √

ΜΜ /2 ,00 /1 ,20 /ΠΑ √
ΜΜ /2 ,00 /1 ,20 /ΠΠ √
ΜΜ /2 ,00 /1 ,75 /ΠΑ √
ΜΜ /2 ,00 /1 ,75 /ΠΠ √

ΜΜ /4 ,00 /1 ,20 /ΠΑ √
ΜΜ /4 ,00 /1 ,75 /ΠΑ √

Αµφ ίπ λευρα  Στηθα ία
ΑΜ /1 ,33 /0 ,65 /ΠΠ √
ΑΜ /1 ,33 /1 ,20 /ΠΠ √
ΑΜ /1 ,33 /1 ,75 /ΠΠ √

ΑΜ /2 ,00 /1 ,20 /ΠΠ √
ΑΜ /2 ,00 /1 ,75 /ΠΠ √

ονοµασ ία  *         
(τύπος )
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Πίνακας 1β: Στηθαία σκυροδέµατος µορφής NJ 

Υπόµνηµα: 
MΜ/1,33/0,65/ΠΑ : Μονόπλευρο Μεταλλικό στηθαίο/πύκνωση ορθοστατών [1,33 m]/µήκος ορθοστάτη [0,65 m]/Παρέµβληµα 

Απλό 
ΑΜ : Αµφίπλευρο Μεταλλικό 
ΠΠ : Παρέµβληµα Προεξέχον 
ΜΣ/0,81 : Μονόπλευρο Σκυροδέµατος/ύψος [0,81 m] 
ΑΣ/1,15 : Αµφίπλευρο Σκυροδέµατος/ύψος [1,15 m] 

Πίνακας 1γ: Εφαρµογή Επιπέδων Συγκράτησης (Containment Levels) EN-1317 στηθαίων ασφαλείας 
Επίπεδο συγκράτησης 

Θέση  τ οποθ έ τ ηση ς  σ τηθα ί ο υ  

Εξωτερική πλευρά 
οδού 

δίπλα από: 

Σύνθεση κυκλοφοριακού 
φόρτου Πλευρά δια-

χωριστικής 
νησίδας 

έδαφος νερά µε 
βάθος 
≥1m 

Επί της αιχµής 
διαχωρισµού ο-
δοστρωµάτων 

Κατηγορία Οδού 

Κλάση %Φ>3 t(1) a b c(2) d(4) 
1 2 3 4 5 6 7 

I Φ≤5% H2 H1 H2 
II 5%<Φ≤15% H3 H2 H3 

Αυτοκινητόδροµοι, 
υπεραστικές & αστι-
κές οδοί µε 
V≥70 km/h III 15%≤Φ H3-H4(3) H2-H3(3) H4 

TC2 όταν 
V≥80 km/h 

I Φ≤5% Η1 Ν2 Η2 
II 5%<Φ≤15% Η2 Η1 Η2 

Υπεραστικές οδοί 
µε V≤60 km/h 

III 15%≤Φ Η2 Η2 Η3 
I Φ≤5% Ν2 Ν1 Η2 
II 5%<Φ≤15% Η1 Ν2 Η2 

Αστικές και τοπικές 
οδοί 
µε V≤40 km/h III 15%≤Φ Η1 Η1 Η2 

 
 

TC1 όταν 
V<80 km/h 

(1) Ποσοστό φορτηγών ωφέλιµου φορτίου µεγαλύτερου από 3 t. 
(2) Επιβάλλεται και στις πλευρές γεφυρών και τοίχων ύψους ≥ 4 m και µήκους ≥ 10 m, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρµόζεται 

η στήλη b . Η συνέχεια του στηθαίου µεταξύ δυο θέσεων µε διαφορετικό επίπεδο συγκράτησης γίνεται µε βαθµιαία αλλαγή της 
ακαµψίας του στηθαίου στο µήκος της ζώνης µετάβασης σύµφωνα µε σχετικούς κανόνες.  

(3) Η επιλογή µεταξύ των δυο επιπέδων συγκράτησης γίνεται µε βάση το διατιθέµενο πλάτος W (βέλος παραµόρφωσης). 
(4) Αφορά τις συσκευές απορρόφησης ενέργειας που τοποθετούνται π.χ. µπροστά από βάθρα γεφυρών, φυλάκια διοδίων κτλ.). 
Παράδειγµα χρήσης του Πίνακα: Σε υπεραστική οδό µε V≤60 km/h και µε συµµετοχή 5% φορτηγών στη σύνθεση κυκλοφορίας δηλαδή 
οδό κλάσης Ι στην εξωτερική πλευρά της οδού, στην περίπτωση συνθήκης της στήλης b, επιβάλλεται τοποθέτηση στηθαίου πιστοποιη-
µένου για επίπεδο συγκράτησης Ν2. 

ύψ ο ς  απ ο  επ ιφά ν ε ια  κυ κλοφορ ία ς [m ]
Η = 0 ,8 1  Η = 0 ,8 1  Η = 1 ,1 5

1 2 3 4
Μ Σ /0 ,8 1 √ √

Α Σ /0 ,8 1 √ √
Α Σ /1 ,1 5 √ √

Μ ονόπ λ ευ ρα Αµφ ίπ λ ευ ρα
ο νοµ ασ ία
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581.2 Υλικά 
Για την κατασκευή των στηθαίων τα υλικά που χρησιµοποιούνται για κάθε µέρος αυτών είναι: 

581.2.1 Γενικές απαιτήσεις µεταλλικών στηθαίων 
Όλα τα χαλύβδινα υλικά, λαµαρίνες, δοµικός χάλυβας, κοχλίες, περικόχλια κτλ. θα είναι σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές που ακολουθούν: 
• ∆ιατοµές δοµικού χάλυβα : EN 10025-S235 JR. 
• Χαλύβδινες πλάκες ≤30 mm : EN 10025-S235 JR. 
• Χαλύβδινες πλάκες >30 mm : EN 10025-S235 JO. 
• Κοχλίες διαµ. ≥ 20 mm 

- Κοχλίες : GD 10.9 DIN 6914 

- Περικόχλια : GD 10.9 DIN 6915 

- Ροδέλες : GD 10.9 DIN 6916 (ROUND. FLAT) 
: GD 10.9 DIN 6917 (TAPERED – ∆ΙΑΤΟΜΕΣ Ι) 
: GD 10.9 DIN 6918 (TAPERED – ∆ΙΑΤΟΜΕΣ U) 

• Κοχλίες διαµ. ≤16 mm 

- Κοχλίες διαµ. : GD 8.8 DIN 931 

- Περικόχλια : GD 8.8 DIN 934 

- Ροδέλες : GD 8.8 DIN 125 
: GD 8.8 DIN 434 (TAPERED – ∆ΙΑΤΟΜΕΣ U) 
: GD 8.8 DIN 435 (TAPERED – ∆ΙΑΤΟΜΕΣ Ι) 

• Ηλεκτροσυγκόλληση : ANSI/AWS DI.I 
• Γαλβάνισµα : DIN 50976 

Το γαλβάνισµα γίνεται απαραίτητα µετά την εξέλαση, κοπή, διάνοιξη οπών και την κατά οποιοδήποτε τρόπο 
επεξεργασία όλων των χαλύβδινων υλικών που θα τα καταστήσει έτοιµα για την τελική συναρµολόγηση. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό βεβαίωσης περί της ποιότη-
τας του χάλυβα και του γαλβανίσµατος.  

581.2.2 Μέρη κατασκευής µεταλλικού στηθαίου 
• Ορθοστάτης χαλύβδινος διατοµής που καθορίζεται  από τον κατασκευαστή του πιστοποιηµένου στηθαίου. Η 

διατοµή U 120x55x5 mm µε µήκος ανάλογο του τύπου στηθαίου είναι ενδεικτική. 
Ο ορθοστάτης αποτελείται από ενιαίο τεµάχιο, εκτός από την περίπτωση προσθήκης χειρολισθήρα οπότε 
επιτρέπεται η ηλεκτροσυγκόλληση του τµήµατος επιµήκυνσης σύµφωνα µε τα τυπικά σχέδια. 

• Τα παρεµβλήµατα: 
Απλό, χαλύβδινο ενδεικτικής διατοµής U 50x65x3 mm και µήκους 306 mm. Η διατοµή και οι λοιπές λεπτο-
µέρειες καθορίζονται από τον κατασκευαστή του πιστοποιηµένου στηθαίου. 
Προεξέχον, από χαλύβδινο έλασµα πάχους 3 mm µε πλάτος ανεπτυγµένης επιφάνειας (πριν από την κάµ-
ψη του ελάσµατος για τη διαµόρφωση της διατοµής) ίσο προς 435 mm κατά τα λοιπά σύµφωνα µε RPS 
Ausgabe 1989 (Berichtigter Nachtruck Oct.1992). Οι ανοχές των διαστάσεων θα είναι σύµφωνες µε 
DIN 1016. 

• Αυλακωτή χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 3 mm 
Το χρησιµοποιούµενο έλασµα µετά την εξέλαση (διαµόρφωση διπλής αυλάκωσης) θα έχει πλάτος 80 mm 
και ύψος 306 mm. Οι ανοχές στις διαστάσεις θα είναι σύµφωνες µε DIN 1016. 
Η αυλακωτή λαµαρίνα κατασκευάζεται σε τυποποιηµένα τεµάχια µήκους 4310 mm (ωφέλιµο µήκος 
4000 mm και µήκος επικάλυψης 310 mm), από έλασµα βιοµηχανικής παραγωγής αποκλειόµενης της χρή-
σης χάλυβα από επανάτηξη. 



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 – Ασφάλιση Οδών 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-580.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO-EP9/TD/TD-D-580.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 5 από 12 Έκδοση : 0 

 

Το έλασµα θα είναι ενιαίο τεµάχιο, θα φέρει οπές σύνδεσης και οπές στερέωσης (ανάλογα µε την πύκνωση 
των ορθοστατών) που θα έχουν διανοιχτεί µε βιοµηχανικό τρόπο, σύµφωνα µε τα σχέδια. 

• Μικροϋλικά σύνδεσης στοιχείων στηθαίου 
Περιλαµβάνονται κοχλίες και περικόχλια για τη σύνδεση των στοιχείων του στηθαίου καθώς και η τυχόν α-
παιτούµενη πλάκα έδρασης του ορθοστάτη διαστάσεων 400x400x10 mm, καθώς και τα ειδικά τεµάχια που 
τοποθετούνται στο πέρας της αυλακωτής λαµαρίνας. 

• Χειρολισθήρας 
Ο προβλεπόµενος σε διαφόρους τύπους στηθαίων χειρολισθήρας θα είναι γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας 
ISO MEDIUM (βαρύς-πράσινη ετικέτα) µε διάµετρο Φ 63,5 (2½").  

• Σιδηροσωλήνας τοποθέτησης ορθοστάτη «αφαιρετού» στηθαίου σύµφωνα µε DIN 2458 και εσωτερική διά-
µετρο ίση µε τη µέγιστη διάσταση της διατοµής του ορθοστάτη +3 mm. 

• Υλικά επανεπίχωσης από άµµο λατοµείου 
Για την επανεπίχωση της οπής που δηµιουργείται από την τοποθέτηση του ορθοστάτη χρησιµοποιείται άµ-
µος λατοµείου εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 20 cm που θα συµπληρωθεί µε υλικό ίδιο προς το 
υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου. 

• Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 εγκιβωτισµού ορθοστάτη µεταλλικού στηθαίου. 

581.2.3 Υλικά στηθαίου σκυροδέµατος 
• Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 για το σώµα στηθαίου σκυροδέµατος π.χ. τύπου NJ. 
• Σιδηρός οπλισµός S400 KTX για τον οπλισµό στηθαίου σκυροδέµατος. 

581.2.4 Αντανακλαστικά στοιχεία 
Τα αντανακλαστικά στοιχεία, χρώµατος λευκού, κόκκινου, κίτρινου, µε ελάχιστη επιφάνεια 60 cm2 αποτελούνται 
από: 
• Χαλύβδινο έλασµα σύµφωνα µε «Τεχνική Οδηγία» ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆3γ/Ο/5/13-Ω/18-2-92 µε επικολληµένη στις 

δυο όψεις του ελάσµατος, είτε µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ, είτε πλαστικού φύλ-
λου µε υάλινα σφαιρίδια ισοδύναµης αντανακλαστικότητας. 

• Αντανακλαστικά στοιχεία γραµµικής οριοσήµανσης, διαστάσεων 0,84x0,10 ή 0,15 m  από λεπτό φύλλο α-
λουµινίου µε κυµατιστή επιφάνεια που φέρουν αντανακλαστική µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας 
τύπου ΙΙΙ. 

• Άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τα σχέδια που θα φέρει αντανακλαστική µεµβράνη όπως τα προηγούµενα. 

581.3 Εκτέλεση Εργασιών 

581.3.1 Μεταλλικά στηθαία 
Πριν από την τοποθέτηση των ορθοστατών του στηθαίου, θα προσδιορίζεται η θέση υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων 
ή άλλων αγωγών που µπορεί να υποστούν βλάβη κατά την έµπηξη των ορθοστατών. Εάν χρειασθεί θα γίνονται 
δοκιµαστικές τοµές για τον προσδιορισµό της θέσης αγωγών. Επιτρέπεται η αλλαγή της απόστασης µεταξύ των 
ορθοστατών κατά 30 cm. Επιτρέπεται η χρήση διπλής αυλακωτής λαµαρίνας εφόσον υπάρχει ανάγκη παράλειψης 
ενδιάµεσου ορθοστάτη, π.χ. για να αυξηθεί η απόσταση µεταξύ δυο ορθοστατών από 2 m σε 4 m. 
Ο ορθοστάτης τοποθετείται οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά στις θέσεις που ορίζονται στα σχέδια της µελέτης 
(απόσταση αυλακωτής λαµαρίνας από άκρη καταστρώµατος, µήκος ορθοστάτη από επιφάνεια στερέωσης, βύθιση 
στηθαίου κτλ.). ∆ιατηρείται πάντα ελάχιστη απόσταση 0,50 m της όψης της αυλακωτής λαµαρίνας από την ακµή 
του άκρου του ασφαλιστικού οδοστρώµατος. Η στερέωση του θα γίνει µε διάνοιξη κατάλληλης οπής (σε διάµετρο 
και βάθος σύµφωνα µε τα σχέδια) µε περιστροφική διάτρηση (αφαίρεση εδαφικού υλικού). Επιτρέπεται η έµπηξη 
του ορθοστάτη µε κρούση εφόσον δεν συνεπάγεται αποδιοργάνωση του παράπλευρου οδοστρώµατος. Η διανοιγ-
µένη οπή επανεπιχώνεται µε άµµο λατοµείου και συµπυκνώνεται κατάλληλα. 
Στην περίπτωση συνάντησης µεµονωµένων κροκάλων, στη θέση των ορθοστατών, που εµποδίζουν την έµπηξη 
του ορθοστάτη, γίνεται εκσκαφή και αφαίρεση της κροκάλας, τοποθετείται ο ορθοστάτης και επανεπιχώνεται η οπή 
µε διάστρωση και συµπύκνωση άµµου λατοµείου ανά στρώσεις πάχους 150 cm. 
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Μετά την τοποθέτηση των ορθοστατών γίνεται η σύνδεση της λαµαρίνας και των παρεµβληµάτων µε τους ορθο-
στάτες µε τους κατάλληλους κοχλίες. Εφόσον η εργασία γίνεται επί οδού υπό λειτουργία, τότε ρυθµίζεται ο ρυθµός 
εργασίας ώστε µε το πέρας των εργασιών της ηµέρας να έχει τοποθετηθεί και η αυλακωτή λαµαρίνα, και ποτέ αυτή 
να µη προβάλλει, στην προσερχόµενη κυκλοφορία χωρίς προστατευτικά µέτρα. 
Η συναρµολόγηση των τεµαχίων της λαµαρίνας θα γίνεται στην περιοχή του ορθοστάτη έτσι ώστε ο ορθοστάτης να 
αποτελεί και «άξονα» του επικαλυπτόµενου τµήµατος των δυο τεµαχίων. Η τοποθέτηση των τεµαχίων της λαµαρί-
νας θα γίνεται έτσι ώστε το άκρο του επόµενου τεµαχίου (κατά τη φορά κίνησης των οχηµάτων), να επικαλύπτεται 
από το προηγούµενο τεµάχιο. 
Κατά την τοποθέτηση της λαµαρίνας γίνεται και η τοποθέτηση των ελασµάτων µε τα αντανακλαστικά τους εκτός αν 
αυτά είναι στοιχεία γραµµικής οριοσήµανσης, οπότε τοποθετούνται µετά το πέρας της εγκατάστασης των στηθαίων 
µε άγκιστρα και κόλλα. 
Στην περίπτωση που το έργο βρίσκεται σε περιοχή µε συχνές χιονοπτώσεις τα αντανακλαστικά στοιχεία θα είναι 
κατάλληλου τύπου ώστε να τοποθετούνται στη στέψη της αυλακωτής λαµαρίνας. 
Η κοχλίωση µεταξύ δυο τεµαχίων  αυλακωτής λαµαρίνας που γεφυρώνουν αρµό γέφυρας θα γίνεται έτσι ώστε να 
επιτρέπεται η ολίσθηση µεταξύ των δυο τεµαχίων κατά τις συστολές-διαστολές της γέφυρας. 
Οποιαδήποτε φθορά σε γαλβανισµένη επιφάνεια θα αποκαθίσταται µε διπλή επάλειψη από χρώµα υλικού «σκόνης 
ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή η εργασία αποκατάστασης για το πακτούµενο εντός του εδάφους 
τµήµα των ορθοστατών και τα άκρα βύθισης των στηθαίων θα γίνεται πριν από την τοποθέτησή τους εντός του 
εδάφους, ενώ για όλα τα υπόλοιπα µέρη θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του στηθαίου. 
Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται µε µια από τις τρεις µεθόδους που περιγράφονται από 
ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης που προδιαγράφεται για το συγκεκριµένο 
στοιχείο. 
Η σύνδεση των τµηµάτων του χειρολισθήρα γίνεται µε τοποθέτηση συνδετήριου τεµαχίου γαλβανισµένου σιδηρο-
σωλήνα µήκους 0,60 m διαµέτρου µικρότερης του χειρολισθήρα, ο οποίος τοποθετείται ισοµερώς µέσα στα εκατέ-
ρωθεν τεµάχια. Για την αποτροπή της ολίσθησης του συνδετήριου τεµαχίου συγκολλείται ακίδα εξωτερικά επί αυ-
τού στο µέσον του. 
Η σύνδεση των τεµαχίων του χειρολισθήρα µε µικρό τεµάχιο σωληνωτού συνδέσµου µε κοχλίωση δεν επιτρέπεται, 
γιατί κατά την πρόσκρουση οχήµατος αποδεσµεύονται τα εκατέρωθεν τεµάχια του χειρολισθήρα και αποτελούν 
ιδιαίτερο κίνδυνο για τους επιβάτες των οχηµάτων. 
Η απόληξη του στηθαίου θα είναι: 
• είτε βυθισµένη στο ακραίο τµήµα µήκους 12 m (όταν αυτό προβάλλει προς την προσερχόµενη κυκλοφορία 

οχηµάτων), ή µήκους  4,37 m όταν αυτό κατευθύνεται προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας. Το βυθισµένο 
άκρο της λαµαρίνας του στηθαίου δεν επιτρέπεται να εξέχει πάνω από τη γύρω διαµορφωµένη επιφάνεια 
περισσότερο από 5 cm. 

• είτε αποµακρυνόµενη οριζοντιογραφικά από την οριογραµµή του ασφαλτικού οδοστρώµατος µε κλίση στο 
ακραίο τµήµα µήκους 12 m ανάλογα µε την ταχύτητα της οδού: 

V[km/h] V≥110 100 90 80 70 60 

Οριζόντια κλίση 1:20 1:18 1:16 1:14 1:12 1:10 
Εφόσον η χάραξη του στηθαίου βρίσκεται σε καµπυλότητα µε ακτίνα R<45 m τότε οι αυλακωτές λαµαρίνες πρέπει 
να «κουρµπάρονται» στην καµπυλότητα της χάραξης που απαιτείται. 

581.3.2 Στηθαία από σκυρόδεµα 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και διακρίνονται σε: 
Τα επιτόπου κατασκευαζόµενα ή προκατασκευασµένα στηθαία σκυροδέµατος ανεξαρτήτως της µεθόδου κατα-
σκευής, θα συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες ανοχές τελειώµατος: 

• Επικάλυψη οπλισµού -0+15 mm 

• Πλάτος στέψης -0+6 mm 

• Πλάτος βάσης -0+15 mm 

• Ευθύτητα επιφάνειας. Απόκλιση από το θεωρητικό άξονα ανά τµήµα µήκους 6 m 15 mm 
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• Κατακόρυφη χάραξη. Απόκλιση από µια γραµµή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθµη οδοστρώ-
µατος ανά τµήµα µήκους 6 m 

 
15 mm 

• Απόκλιση από την οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη µεταξύ των διαδοχικών κατασκευών  5 mm 

Επιπλέον τα προκατασκευασµένα στηθαία θα συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες ανοχές: 
α. Οι διαστάσεις της διατοµής δε θα µεταβάλλονται περισσότερο από 5 mm 
β. Ο κατακόρυφος άξονας δε θα αποκλίνει από την κατακόρυφο περισσότερο από  5 mm 
γ. Όταν ελέγχεται η επιφάνεια µε ευθύγραµµο κανόνα µήκους 3 m οι ανωµαλίες δε θα υπερβαίνουν τα 5 mm 
δ. Η κατά µήκος στάθµη δε θα µεταβάλλεται από τις διαστάσεις των σχεδίων, ανά τµήµα µήκους 3 m, 

περισσότερο από 
5 mm 

Η βάση οδοστρωσίας επί της οποίας θεµελιώνεται το στηθαίο σκυροδέµατος θα είναι συµπυκνωµένη τουλάχιστον 
στο 95% της µέγιστης ξηρής πυκνότητας, (µέθοδος C, AASHTO T180). 
Κατασκευαζόµενα «επί τόπου» στηθαία. Τα «επί τόπου» σκυροδετούµενα στηθαία θα κατασκευάζονται µε χρή-
ση λυόµενων τύπων. Οι τύποι θα είναι µεταλλικοί ή ξύλινοι επενδυµένοι µε πλαστικό υλικό ώστε να παράγεται λείο 
και πυκνό τελείωµα επιφάνειας. Σύνδεση των τύπων δια µέσου του σώµατος του σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται. 
Οι τύποι θα επαλείφονται µε λάδι που δεν αποχρωµατίζει ή κηλιδώνει το σκυρόδεµα. Εφόσον πρόκειται για αµφί-
πλευρα στηθαία τοποθετείται εντός του σκυροδέµατος πολύ ελαφρύς οπλισµός σύµφωνα µε τα σχέδια που έχει 
αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή θραύσης του στηθαίου σε µεγάλα τεµάχια, κατά την πρόσκρουση οχήµατος. 
Όταν η σκυροδέτηση γίνεται µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα και ολισθαίνοντα σιδηρότυπο, τότε πριν αρχίσει η κατα-
σκευή θα προηγείται κατασκευή µη λειτουργικού δοκιµαστικού τµήµατος του στηθαίου µήκους τουλάχιστον 3 m, 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα της µελέτης σύνθεσης του σκυροδέµατος, η οργάνωση της εργασί-
ας και η καταλληλότητα του µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή (τροφοδοσία µε 
σκυρόδεµα, µηχάνηµα ολισθαίνοντος σιδηροτύπου διάστρωσης – συµπύκνωσης).  
Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιµης ξήρανσης του σκυροδέµατος κατά την κατασκευή θα προστατεύ-
εται το στηθαίο σε όλη την επιφάνειά του ψεκαζόµενο µε υγρό που δηµιουργεί µεµβράνη. Η κατασκευή αρµών συ-
στολής ξήρανσης δε θεωρείται αναγκαία. 
Προκατασκευασµένα στηθαία. Τα προκατασκευασµένα τµήµατα στηθαίων από σκυρόδεµα θα έχουν µήκος 
3,00 m, θα φέρουν αγκύρια µε υποδοχές στη στέψη τους ή δυο οριζόντιες διαµπερείς οπές στην πλευρά τους για 
την ανάρτηση και µεταφορά τους µε γερανό. 
Τα προκατασκευασµένα τεµάχια που χρησιµοποιούνται για προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας, θα πρέπει να έχουν 
στη βάση τους και στο µέσο του µήκους τους εγκάρσια κοιλότητα ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων όψης 60  cm 
κατά µήκος και 8 cm στο ύψος για την απορροή των οµβρίων του οδοστρώµατος. 
Τα προκατασκευασµένα αµφίπλευρα στηθαία θα φέρουν σύστηµα οπλισµού µε κατάλληλους συνδέσµους στα ά-
κρα τους, ώστε συνδεόµενα µεταξύ τους να αποτελούν ενιαία αλυσίδα. 
Μετά την κατασκευή των στηθαίων γίνεται η τοποθέτηση των αντανακλαστικών σε ύψος 15 cm χαµηλότερα από τη 
στέψη του στηθαίου. Στην περίπτωση που η περιοχή του έργου έχει συχνές χιονοπτώσεις αυτά θα είναι κατάλλη-
λης µορφής ώστε να τοποθετούνται στη στέψη του στηθαίου. 

581.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
• Η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για τη συναρµολόγηση ή 

κατασκευή των στηθαίων. 
• Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των στηθαίων. 
• Η κατασκευή δοκιµαστικών τµηµάτων στηθαίου όταν αυτό πρόκειται να κατασκευασθεί µε αυτοκινούµενο 

µηχάνηµα της οποίας η δαπάνη θεωρείται ως ανηγµένη στην τιµή µονάδας. 
• Η δαπάνη των αντανακλαστικών στοιχείων περιλαµβάνεται στην τιµή του στηθαίου εκτός αν αυτά δεν τοπο-

θετούνται σε σταθερή απόσταση µεταξύ τους ή ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. 

581.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση των στηθαίων κάθε τύπου από χάλυβα ή σκυρόδεµα γίνεται σε µέτρα µήκους. Το µή-
κος βύθισης των µεταλλικών στηθαίων µαζί µε το ειδικό τεµάχιο που τοποθετείται στο άκρο τους επιµετράται οµοί-
ως υπαγόµενο στον ανάλογο τύπο στηθαίου. Οι τυχόν επιµηκύνσεις ορθοστατών επιµετρώνται σε µέτρα µήκους. 
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Τα επιπλέον τεµάχια αυλακωτής λαµαρίνας µήκους 4 310 mm, που απαιτούνται από τη µελέτη για ενίσχυση ενός 
τεµαχίου ή για τοποθέτηση στο κάτω µέρος των ορθοστατών, επιµετρώνται σε µέτρα µήκους. 
Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: 
Πληρωµή = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 
 

582. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

582.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί  
Περιλαµβάνονται οι συσκευές απορρόφησης της ενέργειας πρόσκρουσης οχήµατος που εκτρέπεται της κανονικής 
πορείας  του και κινδυνεύει να προσκρούσει σε σταθερό εµπόδιο π.χ. βάθρο γέφυρας, άκρο διαχωριστικής νησί-
δας από σκυρόδεµα κτλ. 
Αυτές οι συσκευές διακρίνονται σε: 
• Ανακατευθυντήριες δηλαδή επαναδιευθετούν την πορεία του οχήµατος που προσκρούει σ΄αυτές. 
• Μη ανακατευθυντήριες, οι οποίες επιτρέπουν την ελεγχόµενη διάτρηση-συµπίεση σε όλο το µήκος τους, 

από το όχηµα που προσκρούει σ΄ αυτές. 

582.2 Υλικά  
Οι υπόψη συσκευές παράγονται εξ΄ ολοκλήρου από εξειδικευµένους οίκους και αποτελούνται από σύνολο εξαρτη-
µάτων. 
Οι απαιτήσεις των επιδόσεων των συσκευών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζεται το είδος, οι διαστάσεις και τα λοι-
πά τεχνικά χαρακτηριστικά τους προδιαγράφονται από τη µελέτη. Ανάλογα µε την ταχύτητα της οδού, οι προς ε-
γκατάσταση συσκευές πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τις επιδόσεις τους ως προς τη χαρακτηριστική ιδιότητα 
που είναι το «επίπεδο συγκράτησης» σύµφωνα µε EN-1317 το οποίο ορίζεται ως TC2 για ταχύτητα V≥80 km/h και 
TC1 για V<80 km/h.  

582.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Τα εξαρτήµατα που συνθέτουν τη συσκευή συναρµολογούνται στη θέση της εγκατάστασης τους όπου γίνονται οι 
εργασίες για την εγκατάσταση της βάσης έδρασης-αγκύρωσης της συσκευής.  Η συναρµολόγηση των µερών της 
συσκευής γίνεται σύµφωνα και επακριβώς µε τις λεπτοµερείς οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση να αποκαταστήσει τα τυχόν ελαττωµατικά υλικά που 
προέκυψαν από τη µεταφορά ή εσφαλµένους χειρισµούς κατά την εγκατάσταση της συσκευής. 

582.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά του συνόλου της συσκευής και την εγκατάστα-
σή της στη θέση του έργου, ή για τη µετεγκατάστασή της από προσωρινή θέση τοποθέτησής της. 

582.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Επιµέτρηση, γίνεται σε τεµάχια ανά κατηγορία συσκευής η οποία ορίζεται στη µελέτη. 
Πληρωµή, γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα τεµάχια για κάθε κατηγορία ανάλογα µε το επίπεδο συγκράτησης 
(TC1 ή TC2) µε βάση τις τιµές του τιµολογίου για: 
• Την προµήθεια και εγκατάσταση της συσκευής. 
• Τη µετεγκατάσταση από µια θέση σε άλλη. 
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583. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 

583.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Περιλαµβάνονται οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης. Αυτοί τοποθετούνται για την υλοποίηση της ο-
ριογραµµής απαλλοτρίωσης σε αποστάσεις µεταξύ τους ≤50 m, όταν οι οριοδείκτες  βρίσκονται σε ευθυγραµµία ή 
η χάραξή τους είναι παράλληλη µε τον άξονα της οδού και επιπλέον σε κάθε σηµείο θλάσης της οριογραµµής α-
παλλοτρίωσης. 

583.2 Υλικά 
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του δείκτη είναι: 
• Σκυρόδεµα C12/15 για το προκατασκευαζόµενο δείκτη διαστάσεων 20x20x75 cm. 
• Σκυρόδεµα C8/10 για την πλήρωση του σκάµµατος και την ενσωµάτωση του δείκτη στο έδαφος.  
• Σιδηρός οπλισµός του δείκτη S400 KTX (4Φ8 και συνδετήρες Φ6/15). 

583.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Υλοποιείται επί του εδάφους η χάραξης της οριογραµµής της απαλλοτρίωσης µε βάση τις συντεταγµένες των θέ-
σεων τοποθέτησης των δεικτών, σύµφωνα µε τα σχέδια. Επιτρέπεται η απόκλιση από την προκαθοριζόµενη θέση 
του δείκτη σε περίπτωση συνάντησης εµποδίων, χωρίς όµως η απόσταση µεταξύ των δεικτών να υπερβαίνει την 
προκαθορισµένη κατά ±5 m. 
∆ιανοίγεται σκάµµα κάτοψης 40x40 cm και βάθους 50 cm στις θέσεις τοποθέτησης των δεικτών. Στη συνέχεια το-
ποθετούνται οι προκατασκευασµένοι δείκτες και το σκάµµα πληρούται µε σκυρόδεµα σε κατηγορίας C8/10, έτσι 
ώστε ο δείκτης να εξέχει από το έδαφος κατά 40 cm. 
Οι δείκτες προκατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε διαστάσεις 20x20x75 cm. 

583.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
• Η προµήθεια και µεταφορά του δείκτη στη θέση ενσωµάτωσης του έργου. 
• Η εργασία εκσκαφής σκάµµατος τοποθέτησης του δείκτη, πλήρωσης εναποµένοντος χώρου του σκάµµατος 

µε άοπλο σκυρόδεµα, και αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από το σκάµµα. 
• Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήµανση της θέσης του δείκτη των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 

ανηγµένα στην τιµή µονάδας της παρούσας εργασίας. 

583.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση των δεικτών γίνεται σε τεµάχια. 
Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: 
Πληρωµή = τεµ. επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 
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584. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΗ Ο∆ΩΝ 

584.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Περιλαµβάνονται οι µόνιµες περιφράξεις: 
• Οδών οι οποίες εφαρµόζονται ώστε να εµποδίζουν την είσοδο οχηµάτων, πεζών και ζώων στις υπεραστικές 

οδούς για τις οποίες εφαρµόζεται έλεγχος παρόδιας πρόσβασης σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
• Παρόδιων εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου ή άλλες σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Η επιλογή του τύπου της περίφραξης και η θέση τοποθέτησης γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Οι εφαρ-
µοζόµενοι τύποι περίφραξης είναι: 
• Περίφραξη υψηλή, τύπος Υ/2,26 (ύψος 2,26 m). 

Χρησιµοποιείται αποκλειστικά για περίφραξη συγκεκριµένων ιδιοκτησιών του ∆ηµοσίου στην περιοχή των 
οδικών έργων. 

• Περίφραξη µέσου ύψους: 

- Τύπος Υ/1,46 (ύψος 1,46 m) 

- Τύπος Υ/1,62 (ύψος 1,62 m) 
Χρησιµοποιείται για την περίφραξη οδών. 

584.2 Υλικά 

584.2.1 Γενικές απαιτήσεις 
Μετά την προσκόµιση του κάθε είδους συρµατοπλέγµατος-σύρµατος στο εργοτάξιο θα γίνει δειγµατοληψία και έ-
λεγχος του γαλβανίσµατος. Η τοποθέτηση επιτρέπεται στο έργο µόνο µετά την αποδοχή του συρµατοπλέγµατος-
σύρµατος που γίνεται µε υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. 
Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασµένοι από οπλισµένο σκυρόδεµα (φυγοκεντρικό ή δονητικό) ελάχιστης κατηγορί-
ας C30/37, «στεγανό» και «υψηλής αντίστασης σε παγετό», όπως ορίζεται στο DIN1045/88 (παραγρ. 6.5.7.2 και 
6.5.7.3). Το σχήµα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό ή κόλουρου πυραµίδας διατοµής κυκλικής ή σχήµατος 
κανονικού οκταγώνου/εξαγώνου. Ο κύριος οπλισµός των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το µήκος των πασ-
σάλων και τουλάχιστον 6 Ø10 (S400 KTX) σε περίπτωση κυκλικής, οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατοµής και 4 Ø8 
(S400 KTX) σε περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατοµής. Ως οπλισµός διατοµής θα χρησιµοποιούνται 
δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατοµής) Ø4 (S400 KTX) ανά 
35 cm σε όλο το µήκος των πασσάλων. 
Πίνακας 584.2.1: ∆ιαστάσεις και χαρακτηριστικά αντοχής πασσάλων περίφραξης 

Τύποι περίφραξης 
Υψηλή Μέσου ύψους 

Χαρακτηριστικά  πασσάλων – αντηρίδων 
Υ/2,26 m Υ/1,46 m Υ/1,62 m 

• Υψος .......................................................................................... [cm] 300 120 210 

• ∆ιάµετρος κυκλικής διατοµής ή περιγεγραµµένου κύκλου οκταγωνικής διατοµής:    

στη βάση................................... [cm] 13 12 12 

στην κορυφή............................. [cm] 10 9 9 

• Πλευρά ορθογωνικής διατοµής................................................... [cm] 12 9 9 

• Πλευρά πρισµατικής ορθογωνικής διατοµής     

στη βάση................................... [cm] 13 12 12 

στην κορυφή............................. [cm] 12 9 9 

• Έλεγχος αντοχής µε εφαρµογής συγκεντρωµένου φορτίου (F) 
 κάτω από την κορυφή του πασσάλου στα ................................ [cm] 230 150 150 

• Ροπή αστοχίας (Μ)≥ .................................................................. [kNm] 3,75 3,75 3,75 
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Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε διαπιστευµένο εργαστήριο, σε αριθµό πασσάλων που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 0,5% του πλήθους αυτών και κατ΄ ελάχιστο σε 2 τεµάχια. Οι προς δοκιµασία πάσσαλοι θα λαµβάνονται τυ-
χαία από τους πασσάλους που έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο. 
Ο έλεγχος της Msd θα γίνεται µε σταδιακή εφαρµογή συγκεντρωµένου φορτίου (F) σε απόσταση 2,20 m από την 
άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m από την κορυφή) και η αστοχία, σε κάθε δοκιµαζόµενο πάσσαλο, θα πρέπει να 
συµβεί για F≥1,70 kN. Όταν ένας από τους δοκιµαζόµενους πασσάλους αστοχήσει για F<1,70 kN, τότε απορρίπτε-
ται η παρτίδα στην οποία αυτός ανήκει. 
• Αντηρίδα µήκους 3,00 m προκατασκευασµένη όπως οι πάσσαλοι.  
• Σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 πάκτωσης του πασσάλου. 
• ∆ιάφορα µικροϋλικά (σύνδεση αντηρίδων µε πασσάλους κτλ.). 

584.2.2 Περίφραξη υψηλή (ύψος 2,26 m), Τύπος Υ/2,26 
• Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm, διαµέτρου σύρµατος 3 mm, βάρους 

2,36 kgr/m2, ύψους 1,94 m. Στο κάθε άκρο του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανι-
σµένο σύρµα Νο 19 διαµέτρου 3,6 mm. 

• Σύρµα Νο 13 διαµέτρου 2 mm, γαλβανισµένο, διπλό αγκαθωτό τοποθετούµενο στην ανώτατη πλευρά της 
περίφραξης. 

• Σύρµα Νο 19 διαµέτρου 3,6 mm γαλβανισµένο.  
• Σύρµα Νο 17 διαµέτρου 3 mm γαλβανισµένο για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατο-

πλέγµατος. 

584.2.3 Περίφραξη µέσου ύψους (ύψος 1,46 m), Τύπος Υ/1,46 
• To συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm, διαµέτρου σύρµατος 3 mm,  βάρους 

2,36 kgr/m2, ύψους 1,20 m. Στο κάθε άκρο του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανι-
σµένο σύρµα Νο 19 (διάµετρος σύρµατος 3,6 mm). 

• Σύρµα Νο 13 (διάµετρος 2 mm), γαλβανισµένο διπλό αγκαθωτό τοποθετούµενο στην ανώτατη πλευρά της 
περίφραξης. 

• Σύρµα Νο 19 (διάµετρος 3,6 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος. 

584.2.4 Περίφραξη µέσου ύψους (ύψους 1,62 m), Τύπος Υ/1,62 
• Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο µε ορθογωνικές οπές τύπου URSUS της BEKAERT ύψους 1,60 m τύπου 

MEDIUM 160/23/5M µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- 23 οριζόντια σύρµατα (τα δυο ακραία διαµέτρου 2,50 mm) από ατσαλόσυρµα υψηλού ποσοστού άν-
θρακα (0,45 - 0,50%) και εφελκυστικής αντοχής 1200/1400 N/mm2 [16 διαστήµατα 0,05 m στο κάτω 
τµήµα, στη συνέχεια 3 διαστήµατα 0,10 m ακολούθως δυο διαστήµατα 0,15 m και τέλος (στο ανώτερο 
τµήµα) ένα διάστηµα 0,20 m]. 

- Κατακόρυφα σύρµατα διαµέτρου 1,9 mm από χάλυβα µε περιεκτικότητα σε άνθρακα ≤ 0,10% και µε 
αντοχή σε εφεκλυσµό 400/500 N/mm2. 

- Το ελάχιστο βάρος του γαλβανίσµατος σύµφωνα µε το DIN1548, θα είναι ≥210 gr/m2 
• Σύρµα Νο 17 (διάµετρος 3 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση του συρµατοπλέγµατος 
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584.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται µε εφαρµογή των χαρακτηριστικών του επόµενου Πίνακα. 
Πίνακας 584.3-1: ∆ιαστάσεις θεµελίωσης – Αποστάσεις πασσάλων – Εγκατάσταση συρµατοπλέγµατος 

Τύπος περίφραξης 
Υψηλή Μέσου ύψους 

# Χαρακτηριστικά στοιχεία 

Υ/2,26 m Υ/1,46 m Υ/1,62 m 

1. ∆ιαστάσεις διανοιγοµένων οπών θεµελίωσης πασσάλων    

 • Κατώτερο τµήµα οπής    

 ∆ιάµετρος.......................................................... [mm] 250 200 200 

 Βάθος................................................................ [mm] 550 300 350 

 • Aνώτερο τµήµα οπής    

 ∆ιάµετρος.......................................................... [mm] 600 400 400 

 Βάθος................................................................ [mm] 150 100 100 

2. Μέγιστη απόσταση πασσάλων....................................................... [m] 3,0 2,5 2,5 

3. Μέγιστη απόσταση αντηρίδων........................................................ [m] 60 60 60 

4. Επιπλέον αντηρίδες τοποθετούνται σε κάθε οριζόντια 
ή κατακόρυφη γωνία µεγαλύτερη από  

           
15° 

            
15° 

            
15° 

5. Τοποθέτηση διπλού αγκαθωτού σύρµατος Νο 13 στην άνω  
πλευρά της περίφραξης σε 3 σειρές που δένονται στους  
πασσάλους µέσα από οπές διαµέτρου 10 mm και σε αποστάσεις 
µεταξύ σειρών και συρµατοπλέγµατος ανά.................................... [mm] 

 
 

100 

 
 

80 

 
 
- 

6. Εργασία εγκατάστασης συρµατοπλέγµατος    

 • Ενίσχυση χιαστί µε 2 σύρµατα Νο 19 √ - - 

 • Ενίσχυση στο µέσο µε 1 σύρµα Νο 19  √ √ - 

 • Πρόσδεση σε 3 σηµεία των πασσάλων µε άλλο σύρµα Νο 17 √ √ √ 

584.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
• Η προµήθεια και µεταφορά στη θέση ενσωµάτωσης του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για την 

κατασκευή της περίφραξης. 
• Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της περίφραξης. 
• Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήµανση της θέσης της περίφραξης των οποίων η δαπάνη περιλαµ-

βάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας της παρούσας εργασίας. 

584.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση γίνεται σε πραγµατικά µέτρα µήκους κατασκευασµένης περίφραξης ανάλογα µε τον 
τύπο της. 
Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: 
Πληρωµή περίφραξης ύψους 2,26 m = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας 
Πληρωµή περίφραξης ύψους 1,46 m = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 
Πληρωµή περίφραξης ύψους 1,62 m = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 
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