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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή δοκιµαστηρίου κινητήρων 
RUN-UP στο Αεροδρόµιο της Λήµνου (130 Σµηναρχία Μάχης). Ειδικότερα 
περιλαµβάνονται οι εργασίες κατασκευής δαπέδου από σκυρόδεµα µε το τοιχίο 
ανάκλασης των καυσαερίων καθώς και η τοποθέτηση αγκυρίου πρόσδεσης 
αεροσκαφών (α/φών) ικανότητας 100.000,00 lb.  

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Όλες οι κατωτέρω περιγραφόµενες στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
εργασίες θα εκτελεσθούν µε ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ. 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Περιλαµβάνονται συνοπτικά οι κάτωθι εργασίες 

Α. Κατασκευή δαπέδου από σκυρόδεµα επιφάνειας περίπου 
1400m2 µε το τοιχίο ανάκλασης καυσαερίων: 

• Οριοθέτηση περιοχής 

• Αποµάκρυνση χαλαρών εδαφών 

• Εκσκαφή εδάφους αναλόγως της τοπογραφικής αποτύπωσης 

• Χωµατουργικές εργασίες 

• Κατασκευή δαπέδων από σκυρόδεµα 

• Κατασκευή τοιχίου ανάκλασης καυσαερίων 

Β. Κατασκευή και τοποθέτηση αγκυρίου πρόσδεσης 
αεροσκαφών. 

• Κατασκευή θεµελίωσης-τοποθέτηση-κατασκευή δαπέδου 
αγκυρίου, σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Α» «APPENDIX B SECTION 15 ARMY AND 
AIR FORCE AIRCRAFT TRIM PAD AND THRUST ANCHOR FOR 267 
KILONEWTONS (60,000 POUNDS) AND 445 KILONEWTONS (100,000 POUNDS) 
THRUST» του UFC 3-260-01 «Airfield and Heliport Planning and Design» & ETL 01-
10 «Design and Construction of High-Capacity Trim Pad Anchoring Systems» της 
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 
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• ∆οκιµή της αντοχής του µεταλλικού αγκυρίου για να επιβεβαιωθεί 
η συµµόρφωση του αγκυρίου µε τις απαιτήσεις φόρτισης του Παραρτήµατος «Β» 
«TSPWG M 3-260-03_00-2 Inspection of Trim Pad Anchor   Systems» της παρούσας 
Τεχνικής Περιγραφής. 

Γ. Ανακατασκευή – συντήρηση οδικού δικτύου  

• Προετοιµασία επιφανειών  

• Εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής-συντήρησης επιφανειών 
ασφαλτικού  

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Τιµολόγιο 
της µελέτης και στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις 
Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους 
ισχύοντες κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης, 
συµπεριλαµβανοµένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συµπληρώσεων ή 
διορθώσεων προηγούµενων διαταγµάτων, αποφάσεων ή οδηγιών. Ιδιαίτερα 
εφαρµογή έχουν οι ΕΤΕΠ: 

• 02-01-02-00  Αφαίρεση επιφανειακοί στρίµατος εδαφικοί υλικού 

• 02-07-01-00 Κατασκευί επιχωµίτων µε κατίλληλα προϊίντα 
εκσκαφίν ί δανειοθαλίµων 

• 05-03-03-00 Στρίσεις οδοστρίµατος απί ασίνδετα αδρανί υλικά 

• 06-01-01-00 ∆άπεδα αεροδροµίων από σκυρόδεµα 

• 06-02-01-00 Αρµοί δαπέδων αεροδροµίων από σκυρόδεµα 

Επίσης, ισχύουν πρόσθετα των εθνικών κανονισµών και προδιαγραφών 
τα ακόλουθα παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
µελέτης.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘’Α’’:   «APPENDIX B SECTION 15 ARMY AND AIR FORCE 
AIRCRAFT TRIM PAD AND THRUST ANCHOR FOR 267 
KILONEWTONS (60,000 POUNDS) AND 445 KILONEWTONS 
(100,000 POUNDS) THRUST» του UFC 3-260-01 «Airfield 
and Heliport Planning and Design» & ETL 01-10 «Design 
and Construction of High-Capacity Trim Pad Anchoring 
Systems». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Β’’: «TSPWG M 3-260-03_00-2 Inspection of Trim Pad An chor   
Systems» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘’Γ’’:  «Προδιαγραφή ∆Ε-7 ΓΕΑ» 

 

Σελίδα 5 από 354



5. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Η επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της έγκρισης της 
Υπηρεσίας και θα διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά.  Για αυτό πριν από την 
προµήθειά τους και την ενσωµάτως η στο έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίζει για έγκριση στην Υπηρεσία είτε δείγµατα των υλικών, είτε 
PROSPECTOUS στα οποία  θα γίνεται αναλυτική περιγραφή τους, θα φαίνεται η 
µορφή τους και θα αναγράφονται οι διαστάσεις, ο τύπος τους, οι προδιαγραφές και το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

Τα δείγµατα ή τα PROSPECTOUS που θα υποβληθούν για έγκριση θα είναι σε 
ικανό αριθµό (τουλάχιστον τρία) διαφόρων εταιριών ώστε να είναι δυνατή η επιλογή 
από την Υπηρεσία των καταλληλότερων για κάθε περίπτωση.  Τα έξοδα δειγµάτων 
δειγµατοληψίας και ελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Πριν την έναρξη των εργασιών και το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την 
υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης του έργου, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προβεί σε έλεγχο των τοπογραφικών στοιχείων της ευρύτερης 
περιοχής κατασκευής και λεπτοµερή αποτύπωση της περιοχής όπου θα γίνουν οι 
εργασίες ήτοι: 

• Φυσικό έδαφος 

• Εξαρτήσεις από σταθερά σηµεία 

• Υφιστάµενα παραπλήσια κτίρια 

• Φρεάτια και δίκτυα ευκολιών 

• ∆ιαβάσεις καλωδίων και υφιστάµενων αγωγών 

 Τα στοιχεία θα αποτυπωθούν σε σχέδια και θα υποβληθούν στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και στη συνέχεια θα προσδιορισθεί επακριβώς η 
θέση κατασκευής του δαπέδου.  Επιπλέον ο ανάδοχος θα υποβάλλει διάγραµµα 
χάραξης και εκσκαφών. 

 Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν µε δαπάνες του αναδόχου καθώς το κόστος 
έχει συµπεριληφθεί ανηγµένο στις τιµές µονάδος του τιµολογίου της µελέτης. 

7. ΣΧΕ∆ΙΑ 

ΟΙΚ_1: Χωροταξικό διάγραµµα 

ΟΙΚ_2: Κάτοψη & Τοµή δαπέδου 

ΟΙΚ_3: ∆ιάγραµµα εκσκαφών 

ΟΙΚ_4: Λεπτοµέρειες κατασκευής αγκυρίου 

ΟΙΚ_5: Λεπτοµέρειες αγκυρίου 

ΟΙΚ_6: Ξυλότυπος τοιχίου ανάκλασης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

 Α.1 Εκσκαφές – αποξηλώσεις  

Αρχικά θα γίνει αποµάκρυνση των χαλαρών εδαφών (ΑΤ. 1.1) σε βάθος µέχρι 
20εκ. και σε επιφάνεια περίπου 2000m2 σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00 (ΟΙΚ_3). 
Ακολούθως θα γίνουν εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης όπως περιγράφονται 
ανωτέρω. Με την έγκριση του τοπογραφικού διαγράµµατος θα καθοριστεί επακριβώς 
η στρωµατογραφία των υλικών.  

Στο σηµείο όπου θα κατασκευαστεί το νέο δάπεδο για λόγους συναρµογής µε τον 
υφιστάµενο τροχόδροµο, θα εκτελεστούν εργασίες αρµοκοπής (ΑΤ. 1.2) και 
ακολούθως αποµάκρυνση του υφιστάµενου ερείσµατος (ΑΤ. 1.3). 

Η στρωµατογραφία που θα ακολουθηθεί είναι 

• 30 εκ. σκυρόδεµα δαπέδων αεροδροµίων (τελική επιφάνεια) 

• 20 εκ. υλικό βάσης 

• 20 εκ. υλικό υπόβασης 

• υλικό Ε4  µεταβλητού πάχους (το υλικό Ε4 θα διαστρωθεί σε 
µεταβλητό/κυµαινόµενο πάχος ανάλογα µε την οριζοντίωση των 
στρώσεων, λαµβάνοντας υπόψη τη χάραξη και το διάγραµµα εκσκαφών). 

Μετά την αποµάκρυνση των χαλαρών εδαφών και τον καθορισµό της στάθµης 
εκσκαφής θα γίνουν εργασίες εκασκαφών (ΑΤ. 1.4) σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-04-00-
00. Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφερθούν και διαστρωθούν (ΑΤ. 1.4) σε χώρο που 
θα υποδείξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σε συνεργασία και µε τη Μονάδα. 

Α.2 Χωµατουργικές εργασίες 

Μετά τον καθορισµό του ακριβές πάχους των στρώσεων θα γίνει κατασκευή 
στρώσεων (όπου απαιτηθεί) µε δάνεια θραυστά υλικά λατοµείου κατηγορίας Ε4 
(ΑΤ.1.6, 1.7 & 1.10). Η διάστρωση του υλικού θα πληρεί τις προδιαγραφές των ΕΤΕΠ 
02-07-01-00 και 05-03-03-00.  

Ακολούθως θα κατασκευαστούν δύο στρώσεις υπόβασης 10εκ έκαστη και στη 
συνέχεια δύο στρώσεις βάσης 10εκ έκαστη (ΑΤ. 1.8, 1.9 & 1.10). Οι στρώσεις θα 
γίνουν από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά".  Η εργασία 
περιλαµβάνει την προµήθεια των αδρανών, τη µεταφορά και την διάστρωση σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη τελική επιφάνεια. Ιδιαίτερη προσοχή 
κατά τη κατασκευή των στρώσεων θα πρέπει να δοθεί στις θέσεις κατασκευής του 
αγκυρίου πρόσδεσης και του ανακλαστήρα καυσαερίων. 

Ειδικά, η συµπύκνωση του υλικού της βάσης θα συνεχίζεται µέχρι την επίτευξη 
πυκνότητας σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. Με την ίδια ΕΤΕΠ θα γίνει και ο 
έλεγχος της συµπύκνωσης και η  λήψη δοκιµίων και των λοιπών ελέγχων.  
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Τα αποτελέσματα των παραπάνω εργαστηριακών ελέγχων θα κοινοποιούνται 
με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Τα ερείσματα του δαπέδου θα είναι πλάτους 1,50μ και θα είναι κατασκευασμένα 
από ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ.  Αρχικά θα γίνουν χωματουργικές εργασίες 
υπόβασης – βάσης όπως και στην υπόλοιπη επιφάνεια του δαπέδου.  Ακολούθως θα 
γίνουν εργασίες διάστρωσης της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με 
όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα (ΑΤ. 3.6) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική 
προεπάλειψη". Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΑΤ. 
3.7) συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου κατά την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών θα γίνει διάστρωση των 
χωματουργικών υλικών πλησίον της περιοχής για την επίτευξη ομαλών κλίσεων 
περιμετρικά του έργου (δαπέδου, μίσχου, τοιχίου ανάκλασης κτλ). 

Α.3 Κατασκευή δαπέδων από σκυρόδεμα δαπέδων αεροδρομίων 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, την 
ΕΤΕΠ 1501-06-01-01-00, τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 και 
συμπληρωματικά με το Παράρτημα «Γ» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής 
(προδιαγραφή ΔΕ-7 του ΓΕΑ). 

Επιπλέον ο ανάδοχος θα φέρει, προς έγκριση στην Υπηρεσία, μελέτη σύνθεσης 
για το εν λόγω σκυρόδεμα, που θα πληρεί απαραίτητα τους όρους του Κ.Τ.Σ για 
αντοχή σε επιφανειακή φθορά. Η μελέτη θα υποβληθεί προς έγκριση στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και καμία σχετική εργασία δεν θα γίνει πριν την έγκρισή της και 
θα κοινοποιηθεί και στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Θα κατασκευαστεί δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 30εκ  (ΑΤ. 2.1) σύμφωνα με 
τα σχέδια ΟΙΚ_1 & ΟΙΚ_2. Οι εργασίες θα γίνουν από τον ανάδοχο και θα 
περιλαμβάνουν τις εργασίες μόρφωσης συναρμογής και χρήσης των μεταλλοτύπων, 
της διάστρωσης του σκυροδέματος και της μόρφωσης αρμών (συστολής – διαστολής 
– εργασίας).  

Πριν τη διάστρωση του σκυροδέματος θα γίνει έλεγχος της υποκείμενης στρώσης 
για την ακρίβεια των υψομέτρων και της επιπεδότητας της επιφάνειας έδρασης 
σύμφωνα με τις επιθυμητές στάθμες σε κάθε σημείο. Τυχόν μικροανωμαλίες μέχρι 2,5 
εκ συμπληρώνονται με άμμο. Ακολούθως θα διαστρωθεί με μέριμνα και δαπάνες του 
αναδόχου χάρτης σκάφης  από πλαστική μεβράνη πολυαιθυλενίου ελάχιστου πάχους 
125 μικρά ώστε να διαχωριστεί πλήρως η υποκείμενη στρώση από σκυρόδεμα. Πριν 
την σκυροδέτηση θα διαστρωθεί με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου χάρτης 
σκάφης ικανοποιητικής αντοχής και καλής ποιότητος ώστε να μην σχίζεται και να μην 
αφήνει το νερό του νωπού σκυροδέματος να «στραγγίζει» κατά τη διάστρωσή του. 

Θα ακολουθήσει η διάστρωση σκυροδέματος των δαπέδων πάχους 30εκ., με 
την ταυτόχρονη κατασκευή των αρμών (εργασίας–διαστολής-συστολής), μόρφωση 
αντιολισθηρότητας και συντήρηση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (ΟΙΚ_2). 

Το σύνολο του μηχανικού – μηχανολογικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για 
τις εργασίες διάστρωσης – ισοπέδωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος 
(ισοπεδωτής, διαγώνιος περαιωτής, δονητές μάζης, διάταξη μορφόσεως  
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αντιολισθηρότητας) και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών θα διατεθούν από τον ανάδοχο. 

Οι σιδερότυποι θα τοποθετούνται µε ακρίβεια πάνω σε ακλόνητο 
συµπυκνωµένο υπόστρωµα. Οι ακριβείς τους θέσεις και τα ακριβή υψόµετρα θα 
ελέγχονται σχολαστικά, µε µέριµνα του αναδόχου. Πριν τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος θα ελέγχονται και πάλι οριζοντιογραφικά και θα επαλείφονται µε 
κατάλληλο υλικό για να διευκολύνεται η αποκόλλησή τους από το σκυρόδεµα. Τυχόν 
µικροκενά ή τρύπες στην πλάγια επιφάνεια των πλακών θα γεµίζονται αµέσως µε 
τσιµεντοκονία (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση). Το σκυρόδεµα θα διαστρώνεται σε 
στάθµη κατά 2-3cm υψηλότερη από την τελική. Στη συνέχεια θα γίνει η συµπύκνωση 
µε τη χρήση των δονητών. 

Σε όσες πλάκες δεν έχουν ορθογωνικό σχήµα και στις πλάκες τύπου «Γ» 
περιµετρικά του αγκυρίου θα τοποθετηθούν δύο (2) πλέγµατα δοµικού χάλυβα Τ131 
πάνω και κάτω στη διατοµή (ΑΤ. 2.4). Κατά την τοποθέτησή τους θα ληφθεί πρόνοια 
ώστε να υπάρχουν αναβολείς, καβαλέτα και παρεµβλήµατα στην περίµετρο της 
σχάρας και στο εσωτερικό της κάθε πλάκας. Η επικάλυψη του οπλισµού θα είναι 5εκ. 
στην κάτω πλευρά και 6εκ. στην άνω. Τα πλέγµατα θα διακόπτονται στην θέση των 
αρµών και σε απόσταση 5 έως 10εκ από αυτούς. Οι επικαλύψεις των πλεγµάτων 
(όπου απαιτούνται) θα είναι 30εκ. και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

Κατά τη διάστρωση θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η λόγω 
συγκεντρώσεως υλικού σκυροδέµατος υπερύψωση στη θέση των ακµών που θα 
οδηγούσε σε ανισοσταθµίες. Η µόρφωση επιφανείας σκυροδέµατος θα γίνει µηχανικά 
µε το διαγώνιο περαιωτή, δηλ. µια διαγώνια (και όχι κάθετο) δονητική δοκό που θα 
καλύπτει όλο το πλάτος της λωρίδας διάστρωσης. Μικροανωµαλίες θα καλυφθούν 
χειρωνακτικά. 

Για την απορροή των όµβριων υδάτων τόσο οι εγκάρσιες όσο και οι διαµήκεις 
κλίσεις του δαπέδου θα είναι 1%. 

Στο σκυρόδεµα θα ενσωµατωθούν τα σηµεία πρόσδεσης αεροσκαφών 
(συνολικά 4), στις ακριβείς θέσεις οι οποίες θα υποδειχθούν από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µετά από συνεργασία µε τη Μονάδα. Με τον ίδιο τρόπο, θα 
κατασκευαστούν οι απαραίτητες γειώσεις επίσης σύµφωνα µε την προδιαγραφή ∆Ε-7. 
Η κατασκευή και τοποθέτηση των αγκυρίων πρόσδεσης καθώς και των γειώσεων 
περιλαµβάνεται στην τιµή του τιµολογίου (ΑΤ. 2.1). 

Επισηµαίνεται ότι τα οδοστρώµατα σκυροδέµατος αεροδροµίων απαιτούν 
υψηλή τεχνογνωσία, αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών και µεγάλη εργοταξιακή 
εµπειρία.  

Παραθέτουµε µερικές από τις πιο κρίσιµες παραµέτρους από τις οποίες 
συνήθως προέρχονται κακοτεχνίες: 

 α. Μη τήρηση της προβλεποµένης αναλογίας νερού προς τσιµέντο. 

 β. Υπερβολική ποσότητα τσιµέντου (πάνω από 380 kgr/m3), οποία 
προκαλεί συχνά πρόωρη ρηγµάτωση. 

 γ. Υπερβολική δόνηση του σκυροδέµατος.  
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 δ. Ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τις πρώτες µέρες διάστρωσης 
ή/και ελλιπή µέτρα συντήρησης. Ο µηχανικός του εργοταξίου είναι υπεύθυνος για την 
ενηµέρωσή του για ενδεχόµενες αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 ε. Κακή επιπέδωση της υποκείµενης βάσης. 

 στ. Παλαιός ή κακοσυντηρηµένος εξοπλισµός διάστρωσης. 

 ζ. Απόκλιση του παραγόµενου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο από το 
µίγµα της µελέτης σύνθεσης, µε δυσάρεστα αποτελέσµατα (δυσκολία διάστρωσης, 
διαχωρισµό κτλ). 

 η. Πρόωρη ή καθυστερηµένη κοπή. 

Σηµειώνονται τα κάτωθι, τα οποία για διευκόλυνση ανάγνωσης η αρίθµηση είναι 
αντίστοιχη µε αυτή της ΕΤΕΠ 06-01-01-00 . 

(4.1.3 Αδρανή υλικά)  

Η καµπύλη της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών θα βρίσκεται 
µέσα στα όρια της ∆ του πίνακα ΠΒ1-3 και του διαγράµµατος ΠΒ1-2 του ΚΤΣ 
2016. 

(4.2 Μελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος) 

Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της  συµβάσεως  εκτελέσεως  του έργου,  
και  το  ταχύτερο  δυνατόν,  θα  µεριµνήσει  για  την διενέργεια µελέτης 
συνθέσεως σκυροδέµατος. Όλες  οι δαπάνες που απαιτούνται για την 
εκπόνηση της µελέτης συνθέσεως σκυροδέµατος θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Γενικά ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΕΤΕΠ. Η απαιτούµενη καµπτική 
αντοχή ελέγχου σε ηλικία 60 ηµερών του δαπέδου ορίζεται σε 5,5 Mpa.  

Ο έλεγχος αντοχής του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο Γ.1.4 του ΚΤΣ 2016. Απαιτούνται τουλάχιστον 60 δοκίµια για τον 
έλεγχο της αντοχής.  

Οι προβλεπόµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής θα διενεργηθούν είτε 
σε Κρατικό Εργαστήριο είτε σε εποπτευόµενο και αδειοδοτηµένο -από το 
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών- ιδιωτικό εργαστήριο, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία. Οι παραπάνω έλεγχοι δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 
καθώς το κόστος είναι ανηγµένο στις τιµές Τιµολογίου του Τιµολογίου. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία το εργαστήριο που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, ενώ η έγκριση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας θα κοινοποιηθεί και στην Προϊσταµένη Αρχή. 

(4.3 Χάλυβας ελαφρού οπλισµού πλακών) 

Χρήση ελαφρού οπλισµού θα γίνει µόνο σε πλάκες σκυροδέµατος 
ακανόνιστου σχήµατος ή πλάκες επιµήκεις µε λόγο πλευρών µεγαλύτερο του 
1,25 και θα είναι ποιότητας Β500C.  

(5.1.2 Μεταφορικά µέσα έτοιµου σκυροδέµατος) 
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Η µεταφορά του σκυροδέµατος από τον αναµικτήρα στον συρµό 
διαστρώσεως θα γίνεται µε ειδικά αυτοκίνητα που θα διαθέτουν σύστηµα 
αναδεύσεως.  

(5.2 Γενικά περί διάταξης αρµών) 

Ισχύουν επίσης όσα αναφέρονται στην ΕΤΕΠ 06-01-02-00. Οι θέσεις όλων 
των αρµών και οι διαστάσεις των πλακών δίνονται στο σχήµα (ΟΙΚ_2). Οι αρµοί 
διαστολής διαµορφώνονται ως αρµοί διαχωρισµού. 

∆οκιµαστικό  ∆άπεδο 

Πριν από την έναρξη σκυροδετήσεως των συµβατικών δαπέδων ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει ένα δοκιµαστικό δάπεδο από σκυρόδεµα, ώστε 
να δοκιµαστούν το προσωπικό του, τα µηχανήµατα και τα υλικά, και να διαπιστωθεί, 
ότι έχει την δυνατότητα να καλύψει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Η θέση του 
δοκιµαστικού δαπέδου θα ορισθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα αποτελεί 
τµήµα του συµβατικού δαπέδου του Runup.  

Το δοκιµαστικό δάπεδο θα είναι µια λωρίδα από σκυρόδεµα πλάτους όσο οι 
συµβατικές λωρίδες  και πάχους όσο το προβλεπόµενο συµβατικό πάχος. Θα χωριστεί 
σε δύο τµήµατα. Κάθε τµήµα θα κατασκευαστεί σε διαφορετική µέρα και στο καθένα 
θα προβλέπεται η µόρφωση αρµών εργασίας και ενός τουλάχιστον αρµού διαστολής, 
καθώς και η κοπή αρµών συστολής. 

Για την κατασκευή του δοκιµαστικού δαπέδου θα χρησιµοποιηθούν το 
προσωπικό, τα υλικά και τα µηχανήµατα που προβλέπονται για την κατασκευή του 
συµβατικού έργου. Σε περίπτωση κακοτεχνιών-αποτυχίας στο δοκιµαστικό δάπεδο τα 
έξοδα αποξήλωσης και ανακατασκευής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η συντήρηση όλων των νέων δαπέδων, στοιχείων και επιφανειών 
σκυροδέµατος δαπέδων αεροσκαφών (δηλαδή δαπέδων, µίσχου, αγκυρίου, τοιχίου 
κτλ) που θα υλοποιηθούν στο έργο θα συντηρηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και τον ΚΤΣ 2016, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση, καθώς το σχετικό κόστος είναι ανηγµένο στις τιµές του 
παρόντος Τιµολογίου. 

 Α.3.1 Κατασκευή αρµών  

Αρµοί εργασίας, διαστολής και συστολής θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην ΕΤΕΠ 06-02-01-00 και τα σχέδια της µελέτης (ΟΙΚ_2). Η 
µόρφωση χειλέων αρµών εργασίας διαστάσεων στα κατά µήκος άκρα των λωρίδων 
διαστρώσεως θα µορφωθούν όταν το σκυρόδεµα είναι ακόµα νωπό µε χρήση του 
ειδικού εργαλείου. Ο αρµός θα είναι τελείως ευθύγραµµος µε κατακόρυφα τοιχώµατα. 
Εάν κατά την διάστρωση δηµιουργηθούν στον αρµό γεφυρώσεις από σκυρόδεµα 
αυτές θα αφαιρούνται αµέσως από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση). Η 
προµήθεια, η µόρφωση (κοπή) των πλακών πολυστερίνης ή ένωση µεταξύ τους,  η 
στήριξή τους και η αφαίρεσή τους θα γίνει από τον ανάδοχο. Πλάκες πολυστερίνης θα 
τοποθετηθούν και στα όρια της σκυροδέτησης µε τις υφιστάµενες πλάκες. 

Θα τοποθετηθούν βλήτρα διαµέτρου Φ28, µήκους 500mm και ποιότητας Β500Α 
ανά 400mm και σε όλους τους αρµούς εργασίας. Επισηµαίνεται ότι δεν θα 
τοποθετηθούν συνδετήριες ράβδοι (tie bars) και το υλικό πλήρωσης θα είναι 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή US Federal Specification SS-S-200- Ε. 
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Οι πλάκες θα είναι υψηλής συµπιέσεως ώστε να µην φθείρονται κατά την χρήση 
στις ακµές. Θα κοπούν σε ύψος 30εκ. Στην ακριβή θέση που θα κατασκευασθεί ο 
αρµός διαστολής θα τοποθετηθούν οι ανωτέρω µονοκόµµατες πλάκες διογκωµένης 
πολυστερίνης. Οι πλάκες θα αντιστηρίζονται πυκνά και ακλόνητα µε µεταλλικά ή 
ξύλινα ικριώµατα (ή άλλο τρόπο που θα επιλέξει ο ανάδοχος κατόπιν εγκρίσεως της 
Επίβλεψης), ώστε να παραµένουν σταθερές τόσο κατά τη δόνηση όσο και κατά την 
ωρίµανση του σκυροδέµατος. Μετά από ικανό διάστηµα (που θα συµφωνηθεί µεταξύ 
αναδόχου και Επιβλέποντος) θα αφαιρεθούν τα στηρίγµατα των πλακών 
πολυστερίνης και θα στερεωθούν προσωρινά πάνω στο ήδη διαστρωµένο σκυρόδεµα. 
Μετά από 10 µέρες περίπου θα αφαιρεθούν (µε καύση) οι πλάκες.  

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των τελικών κλίσεων του 
δαπέδου, οι οποίες θα οδηγούν τα απορρέοντα όµβρια ύδατα προς το κανάλι 
απορροής (που θα κατασκευαστεί) και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο. Για το λόγο 
αυτό, ο ανάδοχος µε µέριµνά του θα προβαίνει σε συνεχή οριζοντιογραφικό έλεγχο 
των σταθµών. Το κόστος των ελέγχων έχει συµπεριληφθεί ανηγµένο στην τιµή 
µονάδος του τιµολογίου για το σκυρόδεµα. Ενδεχόµενες ανισοσταθµίες-κακοτεχνίες θα 
αποκαθίστανται από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Η µόρφωση αντιολισθηρότητας επιφανείας σκυροδέµατος, θα γίνει µε τη 
δηµιουργία µικροανωµαλιών της τάξεως του 1mm, µε τη χρήση συρµάτινης βούρτσας 
ή συρµάτινου κυλίνδρου.  Αρχικά ο ανάδοχος θα µορφώσει αντιολισθητικά µικρό 
τµήµα του δαπέδου (π.χ. µια πλάκα). Στη συνέχεια, η αντιολισθηρότητα θα ελεγχθεί 
και θα προεγκριθεί από την επίβλεψη και κατόπιν, θα ολοκληρωθεί η εργασία.  

∆ιαγραµµίσεις 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των δαπέδων θα γίνουν 
εργασίες διαγράµµισης σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µετά 
από συνεργασία µε τη Μονάδα (130ΣΜ) (ΑΤ 2.13), µε χρώµατα της απολύτου 
επιλογής της Υπηρεσίας. 

Α.4 Κατασκευή τοιχίου ανάκλασης καυσαερίων 

 Η κατασκευή του τοιχίου ανάκλασης καυσαερίων θα γίνει σύµφωνα µε το 
σχέδιο ΟΙΚ_6. Αρχικά θα πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες 
µέχρι και τη διάστρωση του υλικού Ε4.  

  Α.4.1 ∆ιάστρωση γαιωυφάσµατος 

 Ακολούθως θα γίνει τοποθέτηση γαιωυφάσµατος σε όλη την επιφάνεια (ΑΤ. 
1.11) καθώς και στις κατακόρυφες επιφάνειες αυτής µε κατάλληλη στερέωση. Η 
τοποθέτησή του θα εξασφαλίσει το διαχωρισµό των δύο εδαφικών στρώσεων µε 
διαφορετικές φυσικές ιδιότητες. Το γεωύφασµα θα λειτουργεί και ως φίλτρο, ώστε να 
επιτρέπεται η µετακίνηση νερού και να αποφεύγεται η δηµιουργία υπερπιέσεων κάτω 
από αυτό. Επίσης θα λειτουργεί και σαν  εφελκούµενος οπλισµός και εν γένει θα 
συµβάλει θετικά στην στατική επάρκεια της κατασκευής. 

Η διάστρωση θα γίνεται σε λωρίδες κατά την µικρότερη διάσταση της σκάφης µε 
επικάλυψη των άκρων κατά τουλάχιστον 0,30 m. Στις ενώσεις των φύλλων του 
γεωϋφάσµατος θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον 0,20 m  και θα γίνονται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής (µε συρραφή, απλή επικάλυψη 
κλπ.). Αν από τις οδηγίες απαιτούνται και κάποια µικροϋλικά αυτά θα 

Σελίδα 12 από 354



χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο, χωρίς επιπλέον αποζηµίωση. 

Το γεωύφασµα θα είναι µη υφασµένο, από συνεχείς ίνες, πολυµερές, βελονωτού 
τύπου, µε θερµική ή χηµική σύνθεση, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: βάρος ≥ 280 
gr/m2, εφελκυστική αντοχή ≥ 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιµήκυνση σε 
θραύση 50% (±20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχή σε διάτρηση ≥ 3000 N (κατά 
ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχος 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864). 

Ο ανάδοχος, πριν την τοποθέτηση του γεωυφάσµατος  θα πρέπει να 
προσκοµίσει :  

-Τεχνικά φυλλάδια του υλικού που να αποδεικνύονται τα ανωτέρω µηχανικά 
χαρακτηριστικά. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 του οίκου παραγωγής. 

Στα χαρακτηριστικά του γεωϋφάσµατος θα πρέπει να περιλαµβάνεται η 
συµπεριφορά του σε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (ULTRAVIOLET) και τα µέτρα 
που έχουν παρθεί από την βιοµηχανία παραγωγής του. Τα υφάσµατα θα έρχονται στο 
εργοτάξιο συσκευασµένα µε κατάλληλο περιτύλιγµα προστασίας από την υπεριώδη 
ακτινοβολία. 

Ανάλογα προς την ευαισθησία του υφάσµατος σε υπεριώδη ακτινοβολία, θα 
πρέπει να ρυθµίζεται ο χρόνος τοποθέτησης του υφάσµατος, σε συσχετισµό µε τις 
υπόλοιπες εργασίες του έργου, ώστε να καλυφθεί το ύφασµα κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία, µέσα σε χρονικό διάστηµα τέτοιο ώστε 
να διατηρείται τουλάχιστον ποσοστό αντοχής σε επίπεδη παραµόρφωση ίσο µε το 
90% της αντίστοιχης αρχικής αντοχής του υφάσµατος. Για το σκοπό αυτό θα 
συνοδεύουν τα δικαιολογητικά έγγραφα, που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για την 
αποδοχή του γεωϋφάσµατος, στοιχεία σε υπεριώδη ακτινοβολία για εξαιρετικά 
δυσµενείς συνθήκες έκθεσης, σε τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί η παραπάνω απαίτηση 
αντοχής του γεωυφάσµατος. Ο µέγιστος χρόνος παραµονής του γεωυφάσµατος 
εκτεθειµένου σε υπεριώδη ακτινοβολία δεν είναι δυνατόν σε καµία περίπτωση να είναι 
µεγαλύτερος από τρεις ηµερολογιακούς µήνες.  

Στην περίπτωση κατά την οποία το γεωύφασµα παραµείνει στο έργο σε 
υπεριώδη ακτινοβολία εκτεθειµένο πέραν του επιτρεποµένου (σύµφωνα µε τα 
παραπάνω) χρόνου, τότε θεωρείται άχρηστο και  πρέπει να αντικατασταθεί. Η 
επιφάνεια επί της οποίας θα απλωθεί το γεωύφασµα δεν πρέπει να έχει προεξοχές ή 
εξογκώµατα µε οξείες ακµές ή γωνίες που µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο 
γεωύφασµα κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης και επικάλυψης, ή κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του. Η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος πρέπει να γίνεται έτσι 
ώστε να βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε την επιφάνεια επί της οποίας τοποθετείται 
χωρίς να υπάρχουν κενά ή εξάρσεις.  Αµέσως µετά την τοποθέτηση θα ακολουθεί 
επικάλυψη του γεωυφάσµατος µε προστατευτική στρώση υλικού, µέχρι δε την 
αποπεράτωση της εργασίας αυτής απαγορεύεται αυστηρά η µετακίνηση πάνω από µη 
προστατευµένο γεωύφασµα οποιουδήποτε µηχανήµατος, οχήµατος κλπ. που µπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στο γεωύφασµα. 

Α.4.2 Κατασκευή Βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Α Φάση) 

Μετά την τοποθέτηση του γεωυφάσµατος θα πραγµατοποιηθεί σε πρώτη φάση 
κατασκευή βάσης πάχους 0,90 m οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά 
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αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 
"Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά 
στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m. (ΑΤ 1.9), 
σύµφωνα µε το σχέδιο ΟΙΚ_2. 

Α.4.3 Κατασκευή Ξυλοτύπου (Α Φάση) 

Μετά την ανωτέρω εργασία θα γίνει διάστρωση σκυροδέµατος καθαριότητας 
κατηγορίας C20/25 (ΑΤ 2.2) ακριβώς στα όρια κατασκευής του τοιχίου πάχους 0,10 m. 
Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί ο ξυλότυπος για την σκυροδέτηση των θεµελίων του 
τοιχίου ανάκλασης και του καναλιού απορροής οµβρίων, σύµφωνα µε τα σχέδια ΟΙΚ_2 
& ΟΙΚ_6.  Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των απαραίτητων κλίσεων 
ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή απορροή των οµβρίων δεξιά και αριστερά του 
τοιχείου.  

Α.4.4 Τοποθέτηση Σιδηρού Οπλισµού (Α Φάση) 

Στην συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού των θεµελίων του 
τοιχίου (ΑΤ 2.3), καθώς και των δοµικών πλεγµάτων του καναλιού απορροής (ΑΤ 2.4), 
σύµφωνα µε το σχέδιο ΟΙΚ_6. 

Η εκτέλεση ανωτέρων εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων".  Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού  θα γίνει 
µόνο µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του ξυλοτύπου.  

Α.4.5 ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος Κατηγορίας C20/25 (A Φάση) 

Μετά θα γίνει διάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 ταυτόχρονα στα 
θεµέλια και στο κανάλι απορροής µε τη χρήση αντλίας (ΑΤ. 2.2). Μεγάλη προσοχή να 
δοθεί και ο εγκιβωτισµός των πλαισίων έδρασης πάνω στα οποία θα εδράζονται οι 
εσχάρες απορροής. 

Οι εργασίες θα γίνουν από τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνουν τις εργασίες 
διάστρωσης του σκυροδέµατος και της µόρφωσης αρµών συστολής.  Οι απαιτήσεις 
για υλικά και µηχανήµατα, η µέθοδος κατασκευής, οι ποιοτικοί έλεγχοι, οι ανοχές και οι 
αντοχές του σκυροδέµατος θα διέπονται από το Κανονισµό Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος. 

Πριν την σκυροδέτηση θα διαστρωθεί µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου 
χάρτης σκάφης ικανοποιητικής αντοχής και καλής ποιότητος ώστε να µην σχίζεται και 
να µην αφήνει το νερό του νωπού σκυροδέµατος να «στραγγίζει» κατά τη διάστρωσή 
του. 

Θα ακολουθήσει η διάστρωση σκυροδέµατος. Το σύνολο του µηχανικού-
µηχανολογικού εξοπλισµού που θα απαιτηθεί για τις εργασίες διάστρωσης-
ισοπέδωσης και συµπύκνωσης του σκυροδέµατος  και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών θα διατεθούν από τον ανάδοχο. Ενδεχόµενες 
κακοτεχνίες θα αποκαθίστανται από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Γενικά περί του ποιοτικού ελέγχου ισχύουν τα αναφερόµενα στο  Κανονισµό 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε την Επίβλεψη 
υποχρεούται να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους. Η 
ποιότητα του τσιµέντου θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος νέου Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Ολόκληρη η ποσότητα τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθεί 
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στο έργο θα προέρχεται από το ίδιο εργοστάσιο και θα είναι της ίδιας ποιότητας. Σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
απαιτηθεί η αλλαγή του εργοστασίου παραγωγής, η σκυροδέτηση θα σταµατήσει και 
θα γίνει νέα µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος.  

Όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη των 5οC δεν θα πρέπει να 
εκτελούνται εργασίες σκυροδέτησης. ∆ιαφορετικά θα πρέπει να ληφθούν από τον 
ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση) τα κατάλληλα µέτρα ώστε η θερµοκρασία του 
σκυροδέµατος να διατηρείται στα επιτρεπτά όρια. Επίσης δεν θα πρέπει να 
εκτελούνται εργασίες σκυροδέτησης σε περιπτώσεις που η θερµοκρασία είναι αρκετά 
ψηλή και µάλιστα συνδυάζεται µε ισχυρό άνεµο και χαµηλή σχετική υγρασία. Γενικά, 
εάν η θερµοκρασία του σκυροδέµατος υπερβαίνει τους 32οC η σκυροδέτηση θα 
διακόπτεται. Για τη συντήρηση του σκυροδέµατος θα εφαρµοσθούν τα προβλεπόµενα 
στο ΚΤΣ 2016. Προσοχή θα δοθεί από την επίβλεψη στην σωστή τήρηση της 
παραπάνω προστασίας. 

Α.4.6 Κατασκευή Βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Β Φάση) 

Μετά την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης και αφού παρέλθει διάστηµα επτά (7) 
ηµερών θα γίνει αφαίρεση του ξυλότυπου και διάστρωση υλικού βάσης οδοστρωσίας 
µεταβλητού πάχους µέχρι το άνω όριο των θεµελίων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή να 
µην προκληθούν ζηµιές κατά την συµπυκνωση του υλικού. 

Α.4.7 Κατασκευή Ξυλοτύπου (Β Φάση) 

Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί ο ξυλότυπος της ανωδοµής, σύµφωνα µε το 
σχέδιο ΟΙΚ_6. 

Α. 4.8 Τοποθέτηση Σιδηρού Οπλισµού (Β Φάση) 

Στην συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού της ανωδοµής του 
τοιχίου (ΑΤ. 2.3), σύµφωνα µε το σχέδιο ΟΙΚ_6. Η εκτέλεση ανωτέρων εργασιών θα 
γίνει σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων".  Η 
τοποθέτηση του σιδηροπλισµού  θα γίνει µόνο µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή 
του ξυλοτύπου. Επίσης η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες 
ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.  

Α. 4.9 ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος Κατηγορίας C20/25 (Β Φάση) 

Έπειτα θα γίνει διάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 στην ανωδοµή µε 
τη χρήση αντλίας (ΑΤ. 2.2). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόµενα σε παρ. Α.4.5 
της παρούσας. 

Α. 4.10 ∆ιαµόρφωση Αρµών. 

Με την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης θα διαµορφωθούν αρµοί µε χρήση 
µηχανικού αρµοκόπτη (ΑΤ. 2.8). Οι αρµοί θα διαµορφωθούν σε όλο το µήκος της 
εφαπτόµενης ακµής του καναλιού απορροής µε τα υφιστάµενο δάπεδο. 

Α. 4.11 Επένδυση µε επίπεδη λαµαρίνα πάχους 4mm 

Αφού αποµακρυνθούν οι ξυλότυποι της ανωδοµής θα επενδυθεί η άνω κεκλιµένη 
επιφάνεια του τοιχίου µε επίπεδη λαµαρίνα πάχους 4mm (ΑΤ. 2.5), ακριβώς στις 
θέσεις που ορίζονται στο σχέδιο ΟΙΚ_6. 
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Στην εργασία περιλαµβάνονται η προµήθεια των επίπεδων φύλλων 
γαλβανισµένης λαµαρίνας, η τοποθέτηση τους στο τοιχείο µε τη χρήση µεταλλικών 
αγκυρίων Μ12 διαστελλόµενης κεφαλής για αγκυρώσεις βαριάς καταπόνησης, σε 
αποστάσεις που ορίζονται στην κατασκευαστική λεπτοµέρεια του σχεδίου ΟΙΚ_6. 

Α. 4.12 Τοποθέτηση Εσχάρων καναλιών υδροσυλλογής 

Τέλος θα τοποθετηθούν οι µεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο 
πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες (ΑΤ. 2.10). Ειδικότερα οι σχάρες θα είναι 
ηλεκτροπρεσσαριστές ΗΚΠ-Α µε λάµες στήριξης 30*3mm, βροχίδα 34*38 mm, 
εγάρσιες ελικοειδείς ράβδους, γαλβανισµένες εν θερµώ κατά ISO 1461, διαστάσεων 
385*1000mm. 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

 Η κατασκευή και τοποθέτηση του αγκυρίου πρόσδεσης αεροσκαφών θα γίνει 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Α» «APPENDIX B SECTION 15 ARMY AND AIR 
FORCE AIRCRAFT TRIM PAD AND THRUST ANCHOR FOR 267 KILONEWTONS 
(60,000 POUNDS) AND 445 KILONEWTONS (100,000 POUNDS) THRUST» του 
UFC 3-260-01 «Airfield and Heliport Planning and Design» & ETL 01-10 «Design and 
Construction of High-Capacity Trim Pad Anchoring Systems» της παρούσας Τεχνικής 
Περιγραφής. 

Β.1 Κατασκευή θεµελίωσης αγκυρίου 

 Η κατασκευή της θεµελίωσης του αγκυρίου θα γίνει απολύτως σύµφωνα µε τα 
κατασκευαστικά σχέδια ΟΙΚ_4 & ΟΙΚ_5. Μετά την διάστρωση τυχόν απαιτούµενης 
στρώσης υλικού Ε4 (σύµφωνα µε την στρωµατογραφία) θα γίνουν οι εργασίες 
διάστρωσης γαιουφάσµατος (ΑΤ. 1.11) ως ανωτέρω σε όλη την επιφάνεια.   

Β.1.1 Κατασκευή Βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Α Φάση) 

Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί σε πρώτη φάση κατασκευή βάσης πάχους 
0,30 m οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις 
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m. (ΑΤ. 1.9), ώστε να προκύψει 
η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Β.1.2 Κατασκευή Παραµένοντος Ξυλοτύπου 

Αφού ολοκληρωθεί η συµπύκνωση της ανωτέρω βάσης θα κατασκευαστεί 
ξυλότυπος παραµένων (Α.Τ 2.7) σύµφωνα µε σχέδιο ΟΙΚ_4 και το Παράρτηµα «Α» 
της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.  

Β. 1.3 Τοποθέτηση Σιδηρού Οπλισµού 

Στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού (ΑΤ. 2.3) σύµφωνα µε 
τα σχέδια ΟΙΚ_4 & ΟΙΚ_5 και τα τεχνικά εγχειρίδια της USAF. Η εκτέλεση των 
ανωτέρων εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισµός σκυροδεµάτων".  Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού  θα γίνει µόνο µετά την 
ολοκλήρωση και παραλαβή του ξυλοτύπου.  

Εξαιρετικά µεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε κατά την τοποθέτηση του 
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νέου µεταλλικού αγκυρίου να µην προκληθεί οποιαδήποτε παραµόρφωση του 
ξυλοτύπου ή του σιδηρού οπλισµού. Η τοποθέτηση του πρέπει να γίνει µε τη χρήση 
µεταλλικής δοκού που θα στηρίζεται σταθερά σε παρακείµενες πλάκες σκυροδέµατος, 
όπως φαίνεται στο σχέδιο ΟΙΚ_4  και στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας Τεχνικής 
Περιγραφής. Επιπλέον για την επίτευξη καλύτερης στήριξης του οπλισµού δύναται να 
χρησιµοποιηθούν αναβολείς στηρίξεως  διαµέτρου Φ12 και ύψους 0,44 µ (καβαλέττα). 
Επισηµαίνεται ότι ουδεµία απόκλιση από τα σχέδια δεν θα γίνει αποδεκτή από την 
Υπηρεσία σε ότι αφορά το ύψος και τον τρόπο τοποθέτησης του αγκυρίου. 

Β.1.4 Κατασκευή Βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Α Φάση) 

Αφού ολοκληρωθεί ο ξυλότυπος θα πραγµατοποιηθεί κατασκευή βάσης πάχους 
0,75 m οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις 
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m (ΑΤ. 1.9), σύµφωνα µε τα 
σχέδια ΟΙΚ_2 & ΟΙΚ_4, µε ιδιαίτερη προσοχή µην προκληθεί υποχώρηση του 
ξυλοτύπου. 

Β. 1.5 Κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση  µεταλλικού αγκυρίου 

Το µεταλλικό αγκύριο θα κατασκευαστεί αυστηρά σύµφωνα µε το σχέδιο ΟΙΚ_5, 
από χάλυβα υψηλής αντοχής, ο οποίος θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που 
τίθενται στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Το µεταλλικό 
αγκύριο θα αποτελείται από µια (1) µεταλλική ράβδο διαµέτρου 76,2mm δυνάµενη να 
καµφθεί κατά 180 µοίρες χωρίς να αποµειωθεί η διατοµή της και χωρίς να χάσει τις 
ιδιότητές της, τρείς (3) µεταλλικές ράβδους διαµέτρου 63,5 mm και τέσσερα (4) 
µεταλλικά φύλλα πάχους 25,4 mm. Τα εν λόγω µεταλλικά µέρη θα πρέπει να είναι 
κατασκευασµένα από χάλυβα υψηλής αντοχής, ο οποίος θα καλύπτει τις απαιτήσεις 
Παράρτηµα «Α» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής ενώ θα πρέπει να συγκολληθούν 
έτσι ώστε οι συγκολλήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Παραρτηµάτων «Α» και 
«Β» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν από πιστοποιηµένο τεχνίτη ενώ απαιτείται η ύπαρξη ειδικού 
υπεύθυνου µηχανικού συγκολλήσεων (welding coordinator), ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών. Εφόσον απαιτηθούν 
συµπληρωµατικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για τις παραπάνω συγκολλήσεις 
αυτές θα προταθούν και υλοποιηθούν από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, 
καθώς το σχετικό κόστος είναι ανηγµένο στις τιµές του Τιµολογίου. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στην τοποθέτηση του αγκυρίου στην κατάλληλη θέση εντός του 
δαπέδου, πριν τις εργασίες σκυροδετήσεων. Η τοποθέτηση του αγκυρίου στην 
κατάλληλη θέση θα πραγµατοποιηθεί µέσω ανάρτησης από κατάλληλης αντοχής 
µεταλλική δοκό ή δοκούς και τάκους, όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα «Α» της 
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Το κόστος της µεταλλικής δοκού που θα 
χρησιµοποιηθεί στην τοποθέτηση αλλα και οι τάκοι περιλαµβάνεται ανηγµένο στην 
αποζηµίωση  κατασκευής του αγκυρίου και δεν αποζηµιώνεται ξεχωριστά.  

Στη δαπάνη κατασκευής (ΑΤ 2.11) περιλαµβάνεται η προµήθεια των κατάλληλων 
υλικών, η κατασκευή του αγκυρίου, οι  κατάλληλες συγκολλήσεις από πιστοποιηµένο 
τεχνίτη, ο υπεύθυνος µηχανικός συγκολλήσεων, η µεταφορά του αγκυρίου επί τόπου 
του έργου, η τοποθέτηση του αγκυρίου στην κατάλληλη θέση εντός του δαπέδου, η 
µεταλλική δοκός ή οι δοκοί ανάρτησης, οι τάκοι, τα διάφορα µικροϋλικά που θα 
απαιτηθούν για την κατασκευή, τοποθέτηση και ανάρτηση του αγκυρίου καθώς και 
όλες οι  εργασίες για την έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση του αγκυρίου σύµφωνα 
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με στο Παράρτημα «Α» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.  

Β. 1.6 Διάστρωση Σκυροδέματος Αγκυρίου (A Φάση) 

Η κατασκευή και διάστρωση του σκυροδέματος στις επιφάνειες του αγκυρίου θα 
είναι σύμφωνα με την παράγραφο Α.3 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 

Μετά την παραλαβή του ξυλότυπου και του οπλισμού. θα γίνει διάστρωση 
σκυροδέματος δαπέδων αεροδρομίων. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 06-01-01-00 και την 
παρούσα Τεχνική Περιγραφή (ΑΤ 2.1), δίνοντας μεγάλη προσοχή να μην προκληθεί 
οποιαδήποτε μετακίνηση του αγκυρίου. Οι εργασίες θα γίνουν από τον ανάδοχο και θα 
περιλαμβάνουν τις εργασίες διάστρωσης του σκυροδέματος και της μόρφωσης αρμών.  

Οι απαιτήσεις για υλικά και μηχανήματα, η μέθοδος κατασκευής, οι ποιοτικοί 
έλεγχοι, οι ανοχές και οι αντοχές του σκυροδέματος θα διέπονται από την παρούσα 
Τεχνική Περιγραφή, τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, την ΕΤΕΠ 06-
01-01-00 και το Παράρτημα «Γ» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής (προδιαγραφή 
ΔΕ-7 ΓΕΑ). Επιπλέον ο ανάδοχος θα φέρει, προς έγκριση στην Υπηρεσία, μελέτη 
σύνθεσης για το εν λόγω σκυρόδεμα, που θα πληρεί απαραίτητα τους όρους του Κ.Τ.Σ 
για αντοχή σε επιφανειακή φθορά. Η μελέτη θα υποβληθεί προς έγκριση στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και καμία σχετική εργασία δεν θα γίνει πριν την έγκρισή της και 
θα κοινοποιηθεί και στην Προϊσταμένη Αρχή. 

Πριν την σκυροδέτηση θα διαστρωθεί με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου 
χάρτης σκάφης ικανοποιητικής αντοχής και καλής ποιότητος ώστε να μην σχίζεται και 
να μην αφήνει το νερό του νωπού σκυροδέματος να «στραγγίζει» κατά τη διάστρωσή 
του. 

Το σύνολο του μηχανικού-μηχανολογικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για τις 
εργασίες διάστρωσης-ισοπέδωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος (ισοπεδωτής, 
ο διαγώνιος περαιωτής (πήχης), δονητές μάζας, η διάταξη μορφώσεως 
αντιολισθηρότητας (συρμάτινη βούρτσα ή συρμάτινος κύλινδρος) και οτιδήποτε άλλο 
απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών θα διατεθούν από τον ανάδοχο.  

Κατά τη διάστρωση θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η λόγω 
συγκεντρώσεως υλικού σκυροδέματος υπερύψωση στη θέση των ακμών που θα 
οδηγούσε σε ανισοσταθμίες. Η μόρφωση επιφανείας σκυροδέματος θα γίνει μηχανικά 
με το διαγώνιο περαιωτή, δηλ. μια διαγώνια (και όχι κάθετο) δονητική δοκό που θα 
καλύπτει όλο το πλάτος της λωρίδας διάστρωσης. Μικροανωμαλίες θα καλυφθούν 
χειρωνακτικά. 

Ενδεχόμενες ανισοσταθμίες-κακοτεχνίες θα αποκαθίστανται από τον ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Η μόρφωση αντιολισθηρότητας επιφανείας σκυροδέματος θα γίνει με τη 
δημιουργία μικροανωμαλιών της τάξεως του 1mm, με τη χρήση συρμάτινης βούρτσας 
ή συρμάτινου κυλίνδρου.   

Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την Επίβλεψη υποχρεούται να προβαίνει σε όλους 
τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους. Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των 
κανονισμών για τις επιτρεπόμενες συνθήκες σκυροδέτησης.  Μετά την ολοκλήρωση 
της σκυροδέτησης και την παρέλευση 24 ωρών θα γίνει η αποκοπή του πλεονάζοντα 
ξυλότυπου. 
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Β. 1.7 Τοποθέτηση Βλήτρων 

Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθούν αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός 
των υφιστάµενων πλακών δαπέδου µε βλήτρα από ράβδους Φ28 mm (ΑΤ 2.9), 
σύµφωνα µε το σχέδιο ΟΙΚ_4. 

Β. 1.8 ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος ∆απέδων Αεροδροµίων (Β Φάση) 

Μετά την τοποθέτηση των βλήτρων  θα γίνει διάστρωση σκυροδέµατος δαπέδων 
αεροδροµίων στο υπόλοιπο τµήµα του αγκυρίου, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 06-01-01-00  
(ΑΤ 2.1). 

Β. 1.9 ∆ιαµόρφωση Αρµών 

 Με την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης θα διαµορφωθούν αρµοί συστολής µε 
χρήση µηχανικού αρµοκόπτη για την επίτευξη αρµού πλάτους 1 cm και βάθους 4 cm. 
Οι αρµοί θα διαµορφωθούν σε δύο τετραγωνικά πλαίσια διαστάσεων 3,70x3,70 m και 
6,70x6,70 m. 

Οι απαιτήσεις για υλικά και µηχανήµατα, η µέθοδος κατασκευής των αρµών , οι 
ποιοτικοί έλεγχοι, θα διέπονται από την ΕΤΕΠ 06-02-01-00  και συµπληρωµατικά από 
το Παράρτηµα «Γ» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Το primer ασταρώµατος 
αρµών θα είναι απολύτως αντίστοιχο µε το υλικό σφράγισης, δηλαδή το συνιστώµενο 
από τον κατασκευαστή. Η ποσότητα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι 
ανάλογη µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας και περίπου στο 6% της 
ποσότητας του υλικού σφράγισης. 

Το ελαστικό κορδόνι που θα χρησιµοποιηθεί για την πλήρωση των αρµών 
συστολής, θα είναι από πολυαιθυλενικό αφρό 15mm για τους αρµούς συστολής. 
Επιπλέον το κορδόνι θα πληρεί τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:  

α. απορρόφηση νερού <  0.5  vol   %  

β. θερµοκρασιακές εφαρµογές από -400C έως 1000C  

γ. συµπεριφορά στη φωτιά  Β2 

Επισηµαίνεται ότι τα υλικά σφράγισης αρµών που θα χρησιµοποιηθούν θα 
είναι σύµφωνα µε την U.S. FEDERAL SPECIFICATION SS-S-200Ε (τύπου Μ). Θα 
είναι ελαστοµερές υλικό δύο συστατικών, εφαρµοζόµενο εν ψυχρώ κατόπιν ανάµιξης 
των συστατικών του µε µηχανικά µέσα, µε προσοχή ώστε να τηρούνται οι οδηγίες του 
κατασκευαστή ως προς τον χρόνο και τρόπο ανάµιξης και µε αντοχή στις εξαγωγές 
καυσαερίων αεριωθουµένων αεροσκαφών. 

Ο ανάδοχος, πριν τη χρήση των υλικών σφράγισης αρµών  θα πρέπει να 
προσκοµίσει:  

- Τεχνικά φυλλάδια του υλικού  

- Πιστοποιητικό πρόσφατο εγκεκριµένου εργαστηρίου ηµεδαπής ή αλλοδαπής  
για την κάλυψη της Προδιαγραφής Federal Specification SS-S 200E 

Η ποιότητα του υλικού έχει ιδιαίτερη σηµασία και πρέπει να αποδεικνύεται τόσο 
δια προσκοµίσεως πιστοποιητικών για τη πληρότητα των προβλεπόµενων από την 
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ανωτέρω προδιαγραφή ελέγχων, όσο και δια δοκιµής επί τόπου που πρόκειται να 
ζητηθεί από την Υπηρεσία, άλλως το υλικό δεν θα γίνει δεκτό. 

Η τοποθέτηση των νέων υλικών πλήρωσης και σφράγισης θα γίνει αφού 
προηγηθεί ο πλήρης και έντεχνος καθαρισµός των αρµών. Οι αρµοί θα πρέπει να είναι 
πλήρως καθαροί και απαλλαγµένοι από κάθε υλικό πριν γίνει η εφαρµογή, ώστε να 
επιτυγχάνεται η άριστη πρόσφυση. Για το σκοπό αυτό οι αρµοί θα καθαριστούν µε 
κατάλληλα µέσα (υδροβολή από µηχάνηµα υψηλής πίεσης). Μετά τον καθαρισµό θα 
γίνει στέγνωµα των αρµών και φύσηµα µε αέρα για την αποµάκρυνση σαθρών υλικών 
και σκόνης. Τα υλικά που θα εξάγονται από τον αρµό θα καθαρίζονται µε σάρωθρα και 
θα αποµακρύνονται από τον χώρο των δαπέδων. Η επιφάνεια των αρµών θα πρέπει 
να είναι, επίσης, καθαρή και στεγνή χωρίς ακαθαρσίες ή σαθρά τµήµατα. 

Πριν την τοποθέτηση του υλικού σφράγισης των αρµών, θα τοποθετηθεί εντός 
των αρµών όπου απαιτείται ελαστικό (συµπιέσιµο) κορδόνι κλειστών κυψελών 
διαµέτρου  15 χιλ. Η τοποθέτηση του κορδονιού εµποδίζει την εισροή υδάτων, διατηρεί 
οµαλή την επιφάνεια πλήρωσης, διατηρεί σταθερή την κατανάλωση του υλικού 
πλήρωσης και συντελεί στην άριστη κατάσταση των αρµών. 

Το κορδόνι θα πρέπει να εγκιβωτισθεί καλά και ερµητικά µέσα στον αρµό και να 
µην αφήνει κενά ή ανοίγµατα που να φθάνουν µέχρι τη βάση αυτού. Για το λόγο αυτό 
η διάµετρος του κορδονιού θα είναι µεγαλύτερη από το πλάτος του αρµού.  

Μία (1) ώρα τουλάχιστον πριν την εφαρµογή του υλικού σφράγισης και όχι πέραν 
των οκτώ (8) ωρών, λόγω της εξάτµισης των διαλυτών που περιέχει, θα εφαρµοσθεί 
στους καθαρισµένους αρµούς το primer ασταρώµατος των παρειών. Η εφαρµογή του 
primer θα γίνει µε τη χρήση µπεκ χαµηλής πίεσης. 

Για την τοποθέτηση του υλικού σφράγισης των αρµών (ελαστοµερές υλικό δύο 
συστατικών) θα χρησιµοποιηθεί ειδικό µηχάνηµα πλήρωσης αρµών. Η εφαρµογή του 
υλικού θα γίνει σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη των 40C για να αποφευχθεί 
η πρόωρη πήξη. Η εφαρµογή θα γίνει µία (1) ώρα µετά από την εφαρµογή του Primer 
(P75) και όχι αργότερα από οχτώ (8) ώρες, για να επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση 
του υλικού σφράγισης. Η ανάµιξη των δύο υλικών και στη συνέχεια η πλήρωση και 
σφράγιση των αρµών, θα γίνει σύµφωνα µε τις αναλυτικές οδηγίες των 
κατασκευαστών και µε συνεχή έλεγχο της πιστής τήρησής τους από την Επίβλεψη και 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Γ» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Κατά το άνοιγµα 
των δοχείων του υλικού σφράγισης, θα ελέγχεται η κατάσταση αυτού. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης επιφανειακού στρώµατος στο υλικό, θα γίνεται απαραίτητα 
αποµάκρυνση αυτού πριν τη χρήση του. Τα ακροφύσια µίξης του µηχανήµατος 
πλήρωσης αρµών θα αντικαθίστανται κάθε δύο (2) ώρες συνεχούς εργασίας, ή µετά 
από εκτεταµένη διακοπή. 

Οι αρµοί θα καθαρίζονται από τυχόν πλεονάζον υλικό µε τρόπο που να αποκλείει 
φθορά των χειλέων. Όταν η πλήρωση γίνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες, και µε σκοπό 
την αποφυγή διαστολή του αρµού και επαφής του υλικού µε τους τροχούς των 
αεροσκαφών, η τελική στάθµη του υλικού πλήρωσης θα πρέπει να είναι κατώτερη 
κατά τρία (3) έως πέντε (5) mm από την επιφάνεια του χείλους του σκυροδέµατος για 
αρµούς πλάτους ενός (1) cm  

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος πήξεως των υλικών εξαρτάται από την θερµοκρασία 
και την υγρασία του περιβάλλοντος. Για να δοθούν τα δάπεδα στην κυκλοφορία θα 
πρέπει να έχει περάσει το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα, για να λάβει το σφραγιστικό 
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υλικό την τελική του µορφή. 

Β. 1.10 ∆οκιµή και επιθεώρηση µεταλλικού αγκυρίου 

Η δοκιµή και επιθεώρηση του µεταλλικού αγκυρίου θα γίνει όπως 
περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» «TSPWG M 3-260-03_00-2 Inspection of Trim 
Pad Anchor   Systems» της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.  

Η δοκιµή θα πραγµατοποιηθεί µέχρι την φόρτιση των 31,751kg (70,000pounds) 
ενώ σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί η προαναφερόµενη φόρτιση. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας για 
το προσωπικό και τα µέσα. Η δοκιµή θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα «Β» για την περίπτωση αγκυρίου διπλής διεύθυνσης (biodirectional 
anchor).  Η διαδικασία της δοκιµής του αγκυρίου περιγράφεται λεπτοµερώς στο 
παραπάνω Παράρτηµα ενώ γενικά οι φάσεις της δοκιµής είναι οι κάτωθι: 

- Κατασκευή βοηθητικής πλάκας φόρτισης αποτελούµενη από µεταλλική πλάκα 
διαστάσεων 1.321x813mm και πάχους 25mm µε δέκα οπές διαµέτρου 21mm, στην 
οποία θα συγκολληθεί µεταλλική πλάκα πάχους 76mm. Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν από πιστοποιηµένο τεχνίτη ενώ απαιτείται η ύπαρξη ειδικού 
υπεύθυνου µηχανικού συγκολλήσεων (welding coordinator), ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών 

- Αγκύρωση ανωτέρω βοηθητικής πλάκας σε δάπεδο σκυροδέµατος µέσω δέκα 
µεταλλικών µπουλονιών διαµέτρου 19mm και µήκους 152mm, στην προβλεπόµενη -
από το Παράρτηµα «Β»- απόσταση απέναντι από το προς δοκιµή αγκύριο.  

- Ανάπτυξη ανυψωτικής διάταξης (κλάρκ ή γερανός), κατάλληλης ανυψωτικής 
ικανότητας για την πραγµατοποίηση της δοκιµής, στην προκαθορισµένη θέση καθώς 
και σύνδεση όλων των συρµατοσχοίνων και του οργάνου καταγραφής φόρτισης. 

- Τοποθέτηση κατάλληλου οχήµατος (φορτηγό όχηµα) πάνω από την βοηθητική 
πλάκα φόρτισης. 

- Επιθεώρηση διάταξης δοκιµής αγκυρίου (έλεγχος βοηθητικής πλάκας, 
συρµατοσχοίνων, ναυτικών κλειδιών, οργάνου καταγραφής φόρτισης, ανυψωτικής 
διάταξης κτλ). 

-  Αποµάκρυνση όλου του προσωπικού από την περιοχή της δοκιµής. 

- Έναρξη δοκιµής µε σταδιακή φόρτιση ολόκληρης της διάταξης µέχρι την µέγιστη 
φόρτιση των 31,751 kg (70,000 pounds). Σε κάθε βήµα φόρτισης θα πρέπει η φόρτιση 
να διατηρηθεί για τουλάχιστον δύο (2) λεπτά ενώ η µέγιστη φόρτιση θα πρέπει να 
διατηρηθεί για τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά. 

-  Αποφόρτιση της διάταξης µε την αντίστροφη διαδικασία. 

Στη δαπάνη της υπόψη δοκιµής (ΑΤ. 2.12) περιλαµβάνεται η προµήθεια των 
κατάλληλων υλικών για την κατασκευή και η κατασκευή της βοηθητικής πλάκας 
φόρτισης, οι  κατάλληλες συγκολλήσεις από πιστοποιηµένο τεχνίτη, ο υπεύθυνος 
µηχανικός συγκολλήσεων, η αγκύρωση της βοηθητικής πλάκας επί του δαπέδου 
σκυροδέµατος µέσω κατάλληλών µπουλονιών, τα µπουλόνια αγκύρωσης, η 
εξασφάλιση κατάλληλου οργάνου καταγραφής φόρτισης, η προµήθεια κατάλληλης 
αντοχής συρµατόσχοινου, η προµήθεια κατάλληλης ικανότητας ναυτικών κλειδιών 
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σύνδεσης των συρµατοσχοίνων, η εξασφάλιση γερανού κατάλληλης ανυψωτικής 
ικανότητας, η εξασφάλιση κατάλληλου οχήµατος (φορτηγού) και όλες οι υπόλοιπες 
εργασίες και τα διάφορα υλικά και µικροϋλικά που θα απαιτηθούν για έντεχνη και 
ασφαλή διενέργεια της δοκιµής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα «Β» της 
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και η επακόλουθη σύνταξη τεχνικής έκθεσης µε τα 
αποτελέσµατα της εν λόγω δοκιµής. 

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας 
δοκιµής και επιθεώρησης του µεταλλικού αγκυρίου υποχρεούται θα 
χρησιµοποιήσει πιστοποιηµένα και διακριβωµένα όργανα µετρήσεων, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και δοκιµής του 
αγκυρίου αεροσκαφών, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα 
Παραρτήµατα «Α» και «Β» αυτής, θα συνταχθούν αντίστοιχα πρακτικά, µε 
µέριµνα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Τα σχετικά πρακτικά θα αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του 
έργου. 

 Γ. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Run – up θα γίνουν 
εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

Γ.1 Συντήρηση οδικού δικτύου 

 Σε επιφάνεις οι οποίες θα καθοριστούν από τη Μονάδα σε συνεννόηση µε τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής – συντήρησης του οδικού 
δικτύου.  

        Αναλόγως των επιφάνειες εφαρµογής που θα καθοριστούν, θα ακολουθήσουν 
εργασίες ανακατασκευής – συντήρησης αυτών σύµφωνα µε τις εργασίες της Οµάδας 
«Γ» του προυπολογισµού (ΑΤ. 3.1 – 3.8).  

 
 

                                             Ο ΤΜΧΗΣ 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                            ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ (Γ2/4)                          Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ2 
 

       Επγός (ΜΕ)  
Αβραάµ Χαρακόπουλος 

           Σµχος (ΜΕ) 
   Απόστολος ∆ιγγελίδης 

    Σµχος (ΜΕ) 
  Αθανάσιος Βαλάσης 
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OIKO∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει 
το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. 
Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών 
υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
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καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή 
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων 
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 
το ∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί 
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τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά 
αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή 
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση 
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των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση 
αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου 
(π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων 
κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής 
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του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες 
οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα 
οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
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(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του 
προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που 
µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από 
µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από 
ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  
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(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών 
που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως 
µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 
παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής 
πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση 
το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της 
χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το 
λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου. 
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Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει 
αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί 
την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και 
ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος 
Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που 
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, 
τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται 
στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

• 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 αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή 
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως 
τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 
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• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 
κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία 
του "βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 
0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες 
κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η 
εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το 
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών 
είναι µειωµένη) 

 

2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό 
σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης 
χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 
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- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, 
µε Master Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική 
µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος 
µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.  

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των 
χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
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στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το 
γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης 
από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α 1 Είδος 2 Συντελεστή

ς 
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα :  
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α/α 1 Είδος 2 Συντελεστή
ς 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερµαντικών σωµάτων 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώµατος µαρµάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα 
κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως 
προς το χρώµα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι 
τιµές διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 
µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε 
µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που 
επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις 
µε µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα 
χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα 
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει 
την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' αυτήν να 
προσθέσει την τιµή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  
Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει στην περιγραφή του άρθρου και να 
εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του µαρµάρου. 

Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπµο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair 
- Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

Σελίδα 35 από 354



10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό 
τσιµέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται 
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
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Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο 
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 
78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση 
χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα 
παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις 
τιµές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του 
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν 
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 

µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη 
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής 
κλίµακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του 
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι 
εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που 
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο 
άρθρο. 
 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 
τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που 
επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση 
[**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και 
τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται 
στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει 
ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών 
πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

 
 
 
 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει 
το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. 
Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών 
υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 

Σελίδα 40 από 354



καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή 
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων 
κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 
το ∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί 
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τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά 
αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή 
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση 
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των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση 
αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου 
(π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων 
κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής 
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του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες 
οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα 
οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(15) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

(16) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
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(17) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(18) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

(19) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(20) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του 
προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(21) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(22) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(23) Για φόρους. 

(24) Για εγγυητικές. 

(25) Ασφάλισης του έργου. 

(26) Προσυµβατικού σταδίου. 

(27) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(28) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που 
µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από 
µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από 
ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(11) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(12) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(13) Νοµικής υποστήριξης  

(14) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(15) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(16) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  
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(17) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς 
αυτούς 

(18) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(19) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(20) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών 
που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως 
µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 
παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής 
πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση 
το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της 
χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το 
λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου. 
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Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 

 
Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 
 
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη 
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής 
κλίµακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου 
[*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες 
επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο 
άρθρο.  

 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο 
(ΝΕΤ Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε 
[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό 
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού 
έργου). 
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ΟΜΑ∆Α ‘’Α’’ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

  A.T: 1.1 

ΑΡΘΡΟ: Α-1 ΣΧΕΤ Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-1110 100% 

 
Εκσκαφή, µε την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ή την διάστρωση 
των υλικών σε περιοχή πλησίον του έργου, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη, 
είτε για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό τους από τα 
υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, και η εκσκαφή µε κάθε µέσον,  

• η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου 
(πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση),  

• η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης,  

• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

• οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις, διαστρώσεις  και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως 
φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν 
ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

• οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 
απαιτούµενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων 
εργασιών, καθώς και διαµόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι ν 
χρησιµοποιηθούν στο έργο.  

 
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη 
µεταφορά τους, και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και 
των περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 
ΕΥΡΩ 0,45 
 
 

A.T: 1.2                  

ΑΡΘΡΟ: ∆-1 ΣΧΕΤ Κοπή ασφαλτοσκυροδέµατος ή σκυροδέµατος. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 2269.Α   100% 

 
Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,40 µ σε οδόστρωµα οποιουδήποτε 
πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, η 
οποία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό τροχό (π.χ. 
τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγµένα 
όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωµα ή τα δάπεδα από φθορές κατά τη 
διάρκεια των εργασιών. Στην τιµή περιλαµβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες 
θέσεις. 
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Στην τιµή επίσης περιλαµβάνεται η αφαίρεση τυχόν υλικού σφραγίσµατος αρµών µε 
πεπιεσµένο αέρα ή µε κατάλληλο καλέµι ή ειδικό εργαλείο σε µορφή γάντζου. Αν παραµένει 
κάποια ποσότητα στις παρειές αυτή θα αφαιρείται µε καµινέτο ή µε µηχανικό τριβείο ή µε 
αµµοβολή.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 0,40µ σε οδόστρωµα ή δάπεδα αόπλου ή 
ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος. 
 
ΕΥΡΩ   3,00  
 
 
A.T: 1.3                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο ∆-2.3 ΣΧΕΤ Αποξήλωση υφιστάµενου ασφαλτικού   

οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικών µέσων. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-1132   100% 
 
Αποξήλωση στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικών µέσων, 
οπουδήποτε πάχους, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων 
ασφαλτοσκυροδέµατος και ο κατακερµατισµός σε µικρούς όγκους, η συγκέντρωση των 
προϊόντων καθαίρεσης, οι φορτοεκφορτώσεις, οι σταλίες των αυτοκινήτων και η µεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης 
- η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση των µηχανικών µέσων 
- η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η απόθεσή και διάστρωση τους 
στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 
- οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  
- οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 
 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας αποξήλωσης 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
 
ΕΥΡΩ 2,50 
 
 

 A.T: 1.4 

ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο Α-2 ΣΧΕΤ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο-1123   100% 
 
Γενική εκσκαφή, φορτοεκφόρτωση-προσωρινή απόθεση-µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
απόσταση µέχρι 100,0m και διάστρωση περιµετρικά του έργου, εδαφών γαιωδών και 
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως ή παλαιών στρώσεων οδοστρωσίας, ανεξαρτήτως 
βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή 
διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί 
(κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-
00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
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-     Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, ανεξαρτήτου πλάτους βάσεως 
και βάθους  εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους, µε την αναπέταση των προϊόντων, την 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων 
τεχνικών έργων" 

 
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης 

των πρανών και του πυθµένα τους,  
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των 

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της 
σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο 
(π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση 
κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" 
µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας 
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συµπύκνωσης 

• H διάστρωση των υλικών εκσκαφής περιµετρικά του έργου ή στο γενικότερο χώρο µετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής. 

 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της εργασίας 
σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισµούς. Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των 
εκτελεσµένων γενικών εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 
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εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι 
ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων 
από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους 
λόγους.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου. 
 
ΕΥΡΩ 1,40  

 

A.T: 1.5                  
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Α-10.07.01  Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής 

βατότητας. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-1136   100% 
 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως επί οδού 
επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
 
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 
ΕΥΡΩ 0,35  

 

 A.T: 1.6 

ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο Α-18.3 ΣΧΕΤ Προµήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατοµείου Κατηγ. Ε4 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 1510   100% 

 

Προµήθεια επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων είτε για την 
κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώµατος είτε 
για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,  

• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η 
αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων στον τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων  
Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 
αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
ΕΥΡΩ 6,00 

 

 

 A.T: 1.7 
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ΑΡΘΡΟ: Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 1530   100% 

 
Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό 
του εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων" 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 
συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα 
οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που 
προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα.  

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό 
συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% της 
ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους 
κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 

• Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώµατος . 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής 
του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου: 

 
• Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut 

and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα   

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ  1,05 

   

 

 

 A.T: 1.8 

ΑΡΘΡΟ: Γ-1.1 ΣΧΕΤ Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 3221.Β   100% 
 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους  

 

ΕΥΡΩ 11,50 

 

  A.T: 1.9 

ΑΡΘΡΟ: Γ-2.1 ΣΧΕΤ Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 3211.Β   100% 

 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,   

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους  

 

ΕΥΡΩ 11,50 

 

 

 

A.T: 1. 10 
                  

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Α-10.07.01 
ΣΧΕΤ 

Καθαρά µεταφορά υλικού υπόβασης-βάσης-Ε4  δι' 
αυτοκινήτου (ανά κυβοχιλιόµετρο συµπιεσµένου 
όγκου). 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-1136   100% 
 
Καθαρά µεταφορά υλικού υπόβασης-βάσης – υλικού Ε4 δι' αυτοκινήτου. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η καθαρά µεταφορά υλικού υπόβασης-βάσης-Ε4 από οποιαδήποτε 
απόσταση, εντός του αεροδροµίου στη θέση της οριστικής ενσωµάτωσης στην κατασκευή 
(ανεξάρτητα από τον αριθµό των φορτοεκφορτώσεων και των ενδιάµεσων αποθέσεων και 
από το είδος του µεταφορικού µέσου). 
  
Τιµή για ένα τονοχιλιόµετρο µεταφοράς (tn.km), σε όγκο συµπιεσµένης στρώσης.  
 
ΕΥΡΩ 0,35 
 

 

A.T: 1.11                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο ∆\Β-64.2 

ΣΧΕΤ  
Γεωύφασµα διαχωρισµού. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-7914   100% 
 
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπροπυλενίου 
για τον διαχωρισµό εδαφικών στρώσεων προκειµένου να αποφευχθεί η ανάµιξη των υλικών, 
βάρους ≥280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής ≥15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), 
επιµήκυνσης σε θραύση 50% (±20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση ≥3000 
N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864). 
  
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου και οι πλάγιες µεταφορές του 
• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

εργασιών 
• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσµατος 
• η επικάλυψη των παρακειµένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή 

  
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και µέσων, ώστε να αποφευχθούν 
τυχόν φθορές στο γεωύφασµα. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας διαχωρισµού µε γεωύφασµα. 
 
ΕΥΡΩ 1,80 
 

ΟΜΑ∆Α ‘’Β’’ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 
A.T: 2.1 
                  

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Α-32.01.07 
ΣΧΕΤ 

Προµήθεια, µεταφορά,διάστρωση,συµπύκνωση  
σκυροδέµατος δαπέδων αεροδροµίων 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3215   100% 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος δαπέδων αεροδροµίων, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 06-01-01-00 και συµπληρωµατικά την Τεχνική Προδιαγραφή ∆Ε-7 της 
Υπηρεσίας, τους ισχύοντες Κανονισµούς, τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016, 
την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας (ΦΕΚ Β΄ 1556/2005), τα 
λοιπά συµβατικά στοιχεία (τεύχη και σχέδια) του έργου, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, 
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οποιουδήποτε σχήµατος, διαστάσεων, εµβαδού επιφάνειας και πάχους, σύνθεσης και αντοχής 
όπως θα καθοριστεί µετά από την έγκριση, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης 
κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου (καµπύλη της κοκκοµετρικής διαβάθµισης 
των αδρανών θα βρίσκεται µέσα στα όρια της ∆ του πίνακα ΠΒ1-3 και του διαγράµµατος ΠΒ1-
2 του ΚΤΣ 2016), µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής (απαιτούµενη 
καµπτική αντοχή ελέγχου σε ηλικία 60 ηµερών του δαπέδου ορίζεται σε 5,5 Mpa) και 
ποσότητας, καθώς και των τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, 
υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ υλικών, µεταφερόµενο από 
οποιαδήποτε απόσταση ή µε εγκατάσταση συγκροτήµατος παραγωγής επί τόπου του έργου 
(της εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού µη πληρωνόµενης χωριστά). 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού και κάθε εργασίας που απαιτούνται, 
εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, η δαπάνη προσκόµισης, τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης 
µετά το τέλος των εργασιών του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, 
ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ, η δαπάνη διαµόρφωσης των ικριωµάτων, 
των ξυλότυπων, η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, 
χηµικό υγρό κλπ) µέχρι τη σκλήρυνσή του και η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών 
αρµών. 

Επίσης, περιλαµβάνονται η διάστρωση του σκυροδέµατος µε χρήση σιδηρότυπων, µε 
µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια όπου απαιτείται, η συµπύκνωση αυτού, η µόρφωση των 
προβλεπόµενων κλίσεων, η µόρφωση και κοπή των προβλεπόµενων αρµών, ο χάρτης 
σκάφης και η άµµος πάχους έως 2 cm, η προµήθεια και η εργασία κατασκευής των αγκυρίων 
πρόσδεσης α/φ, γειώσεις κλπ (όπου προβλέπονται) και γενικά κάθε εργασία και υλικό επί 
τόπου του έργου, όπως προβλέπεται από τα συµβατικά στοιχεία (τεύχη και σχέδια) της 
εργολαβίας, εκτός από τον χαλύβδινο οπλισµό (πλέγµατα, καβίλιες, αναβολείς), όπου 
προβλέπεται, που πληρώνεται χωριστά. 

Ανηγµένα, περιλαµβάνονται στην τιµή οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης 
σκυροδέµατος, οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων  καθώς και οι δαπάνες 
δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε 
κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ) µη 
αφαιρούµενων των οπλισµών. Η τιµή σκυροδέµατος του παρόντος άρθρου είναι γενικής 
εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν 
πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση 
εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών 
περιορισµών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ) ή 
για οποιονδήποτε άλλο λόγο.  
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα συµβατικά τεύχη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) πλήρως κατασκευασµένου σκυροδέµατος. 

 

ΕΥΡΩ  150,00 

 

 
A.T: 2.2                  

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Α\32.01.05 
ΣΧΕΤ  

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα 
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κατηγορίας C20/25.  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3215  100% 
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και 
την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση και χάρτης σκάφης ικανοποιητικής αντοχής. 
 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
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Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ  95,00 
 
 
A.T: 2.3                  
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Α\38.20.02  Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος B500 C. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3873  100% 
 

 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500C) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε 
τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου 
θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 
 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί 
µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέ
να προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500 B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
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Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέ
να προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500 B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ  
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη 
του έργου προβλέπετε ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε 
την µελέτη.  
 
ΕΥΡΩ 1,07 
 

 

A.T: 2.4                  
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Α\38.20.03  ∆οµικά πλέγµατα B500C. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3873  100% 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (δοµικά πλέγµατα B500C) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε 
τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου 
θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
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Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί 
µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ  
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη 
του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε 
την µελέτη.  
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ΕΥΡΩ 1,01 
  
 
 
A.T: 2.5                  
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Α\72.31.02 

ΣΧΕΤ  
Επένδυση µε επίπεδη λαµαρίνα πάχους 4mm 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-7231  100% 
 
Επένδυση µε επίπεδη γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 4 mm επί υπάρχοντος τοιχείου από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, ως σχέδιο OIK-6 και σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια των επίπεδων φύλλων γαλβανισµένης 
λαµαρίνας, η τοποθέτηση τους στο τοιχείο µε τη χρήση µεταλλικών αγκυρίων Μ12 
διαστελλόµενης κεφαλής για αγκυρώσεις βαριάς καταπόνησης, σε αποστάσεις που ορίζονται 
στην κατασκευαστική λεπτοµέρεια του σχεδίου OIK-6  
 
Επίσης περιλαµβάνονται πάσης φύσεως υλικά & µικρουλικά που θα απαιτηθούν για την 
τοποθετηση των φύλλων επί του τοιχίου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης λαµαρίνας 
 
ΕΥΡΩ 70,00 

 

        

A.T: 2.6                  
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Α\38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3816  100% 
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πέδιλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 
του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ 15,70 
 
 
A.T: 2.7                  

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Α\38.03 
ΣΧΕΤ  

Παραµένων ξυλότυπος στοιχείου αγκυρίου. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-3816  100% 
 
Παραµένων ξυλότυπος για τη σκυροδέτηση στοιχείου αγκυρίου από οπλισµένο σκυρόδεµα σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 
m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
 

Σελίδα 60 από 354



Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και η φθορά των χρησιµοποιουµένων 
υλικών για την κατασκευή του ξυλοτύπου, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης, η εργασία 
αποκοπής τµήµατος αυτού µετά τη σκυροδέτηση και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του, σύµφωνα µε τη µελέτη. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ 25,00 
 
   
A.T: 2.8                  
ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ Γ\10.15 ΣΧΕΤ  ∆ιαµόρφωση, στεγάνωση και σφράγιση αρµών  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ-6370  100% 
 
∆ιαµόρφωση αρµών σκυροδέµατος µε χρήση µηχανικού αρµοκόπτη για την επίτευξη αρµού 
όλων των τύπων (εργασίας-συστολής-διαστολής κτλ). Θα ακολουθήσει επιµελής καθαρισµός 
µε χρήση υδροβολής υψηλής πιέσεως. Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί στεγάνωση αρµών 
κατασκευών σκυροδέµατος µε κορδόνι από αφρώδες εξηλασµένο πολυαιθυλένιο, όπου 
απαιτείται, και σφράγισή τους µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό της Προδιαγραφής US Federal 
Specification SS-S-200-Ε. 
 
Η εφαρµογή των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους και την 
τεχνική περιγραφή. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται ο επιµελής καθαρισµός των αρµών, η προετοιµασία της 
επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά µέρη και η προεπάλειψη µε 
κατάλληλο υλικό (ενισχυτικό πρόσφυσης), η προµήθεια των υλικών σφράγισης και 
στεγάνωσης και η εργασία εφαρµογής αυτών. 
 
Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο αρµού (µ). 
 
ΕΥΡΩ  22,00 

 

 

A.T: 2.9                  
ΑΡΘΡΟ: ΝΑΟ∆Ο ∆\Β-92.6 

ΣΧΕΤ  
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός 
υφισταµενων στοιχείων από άοπλο ή ελαφρά 
οπλισµένο σκυρόδεµα µε βλήτρα από ράβδους Φ28 
mm 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ-7025  100% 
 
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός υφισταµένων/διατηρουµένων στοιχείων/µελών 
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (βλήτρα από χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος). 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
Η διάτρηση οπής µε διάµετρο µεγαλύτερη αυτής του συνδέσµου για να υπάρξει το απαραίτητο 
διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαµα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη η 
διάµετρος της οπής θα είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατµητικούς συνδέσµους (βλήτρα) το 
βάθος της οπής θα είναι 35mm. 
Η εκτράχυνση των παρειών της οπής µε συρµατόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης 
διαµέτρου ώστε "να βρίσκει" στα τοιχώµατα της οπής. 
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Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών µέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισµού. 
Ο επιµελής καθαρισµός του εσωτερικού της οπής αµέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου 
οπλισµού: 
µε πεπιεσµένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρµοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
µε πλύση µε νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρµοσθεί κονίαµα πάκτωσης. 
Η προετοιµασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάµατος), σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 
Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να 
αποφευχθεί η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιµοποιούνται κόλλες ή κονιάµατα 
υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over head). Απαγορεύεται να 
επαλείφεται το βλήτρο µε συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. Με 
τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεµίσει πλήρως το διάκενο µεταξύ συνδέσµου και 
παρειών (άντυγος) οπής. 
Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών 
οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύµφωνα µε την µελέτη και 
ότι το προεξέχον τµήµα είναι του προβλεποµένου µήκους 
δοκιµή µε το χέρι της ακαµψίας όλων των βλήτρων, µετά από παρέλευση 29h εάν εφαρµοσθεί 
εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ηµερών εάν έχει εφαρµοσθεί κονίαµα 
δοκιµή πλευρικής µετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: µε πλευρικές κρούσεις 
κάµπτονται τα προεξέχοντα τµήµατα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό 
υλικό (εάν η δοκιµή είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). 
Εαν διαπιστωθούν µή συµµορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιµές, θα αποκαθίστανται µε 
διορθωτικά µέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιµετρώνται 
προς πληρωµή. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώµατα που θα απαιτηθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση 
προσωπικού και µέσων εκτέλεσης των εργασιών. 
∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισµού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα 
διαµορφωθούν τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιµετρηθεί µαζί µε τον λοιπό εξοπλισµό των 
σκυροδεµάτων (θα συµπεριληφθεί στους πίνακες οπλισµών). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο βλήτρου τοποθετηµένου και αποδεκτού σύµφωνα µε τα ανωτέρω (τεµ.). 
 
ΕΥΡΩ 10,50 
 
 
A.T: 2.10                  
ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ 

Α/11.02.03ΣΧΕΤ 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 
γαλβανισµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ 6752 100% 
 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής γαλβανισµένες εν θερµώ κατά ISO 1461, µε το αντίστοιχο 
πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες ηλεκτροπρεσσαριστές, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές" 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο 
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταµένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
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Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους 
πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες µε βάση 
αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
 
ΕΥΡΩ 4,60 
 

 

A.T: 2.11                  
ΑΡΘΡΟ: ΝΑΟΙΚ 61.06.01 

ΣΧΕΤ  
Κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση  µεταλλικού 
αγκυρίου  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6104 100% 
 
Προµήθεια των υλικών, κατασκευή, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση µεταλλικού 
αγκυρίου, ως σχέδιο ΟΙΚ-3, από χάλυβα υψηλής αντοχής, ο οποίος θα πρέπει να 
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που τίθενται στο Παράρτηµα «Α» της Τεχνικής Περιγραφής. Το 
µεταλλικό αγκύριο θα αποτελείται από µια (1) µεταλλική ράβδο διαµέτρου 76,2mm δυνάµενη 
να καµφθεί 180ο χωρίς να αποµειωθεί η διατοµή της και χωρίς να χάσει τις ιδιότητές της, 
τρείς (3) µεταλλικές ράβδους διαµέτρου 63,5mm και τέσσερα (4) µεταλλικά φύλλα πάχους 
25,4mm. Τα εν λόγω µεταλλικά µέρη θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από χάλυβα 
υψηλής αντοχής, ο οποίος θα καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου Β.15-4 του 
Παραρτήµατος «Α», ενώ θα πρέπει να συγκολληθούν έτσι ώστε η συγκόλληση να ικανοποιεί 
την αντοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του ETL 01-10. Οι συγκολλήσεις θα πρέπει 
να πραγµατοποιηθούν από πιστοποιηµένο τεχνίτη ενώ απαιτείται η ύπαρξη ειδικού 
υπεύθυνου µηχανικού συγκολλήσεων (welding coordinator), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος 
για την επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 
τοποθέτηση του αγκυρίου στην κατάλληλη θέση εντός του δαπέδου, πριν τις εργασίες 
σκυροδετήσεων. Η τοποθέτηση του αγκυρίου στην κατάλληλη θέση θα πραγµατοποιηθεί 
µέσω ανάρτησης από κατάλληλης αντοχής µεταλλική δοκό ή δοκούς και τάκους, όπως 
προβλέπεται 7.2.3 του ETL 01-10. Το κόστος της µεταλλικής δοκού και οι τάκοι 
περιλαµβάνεται ανηγµένο στην αποζηµίωση του παρόντος άρθρου και δεν αποζηµιώνεται 
ξεχωριστά.  

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται η προµήθεια των κατάλληλων υλικών, η κατασκευή του 
αγκυρίου, οι  κατάλληλες συγκολλήσεις από πιστοποιηµένο τεχνίτη, ο υπεύθυνος µηχανικός 
συγκολλήσεων, το πιστοποιητικό κατασκευής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, η µεταφορά 
του αγκυρίου επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση του αγκυρίου στην κατάλληλη θέση εντός 
του δαπέδου, η µεταλλική δοκός ή δοκοί ανάρτησης, οι τάκοι, τα διάφορα µικροϋλικά που θα 
απαιτηθούν για την κατασκευή, τοποθέτηση και ανάρτηση του αγκυρίου καθώς και όλες οι  
εργασίες για την έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση του αγκυρίου σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα «Α» και την Τεχνική Περιγραφή. 

Τιµή ενός τεµαχίου κατ’ αποκοπή, τοποθετηµένου σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Α» και την 
Τεχνική Περιγραφή.  

 
ΕΥΡΩ  6.000,00 
 
 
 
 
A.T: 2.12                  
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ 61.06.02 ∆οκιµή και επιθεώρηση µεταλλικού αγκυρίου 
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ΣΧΕΤ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6104 100% 
 
∆οκιµή και επιθεώρηση µεταλλικού αγκυρίου, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» 
«TSPWG M 3-260-03_00-2 Inspection of Trim Pad Anchor   Systems» της παρούσας 
Τεχνικής Περιγραφής. Η δοκιµή θα πραγµατοποιηθεί µέχρι την φόρτιση των 31,751kg 
(70,000 pounds) ενώ σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί η προαναφερόµενη 
φόρτιση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας 
για το προσωπικό και τα µέσα. Η δοκιµή θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 
3.2 & 3.3 (inspection and testing) του Παραρτήµατος «Β». Η διαδικασία της δοκιµής του 
αγκυρίου περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στην παράγραφο 3.3.3 του Παραρτήµατος «Β» ενώ 
γενικά οι φάσεις της δοκιµής είναι οι κάτωθι: 

      - Κατασκευή βοηθητικής πλάκας φόρτισης. Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν από πιστοποιηµένο τεχνίτη ενώ απαιτείται η ύπαρξη ειδικού υπεύθυνου 
µηχανικού συγκολλήσεων (welding coordinator), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την 
επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών 

      - Αγκύρωση ανωτέρω βοηθητικής πλάκας σε δάπεδο σκυροδέµατος στην 
προβλεπόµενη απόσταση απέναντι από το προς δοκιµή αγκύριο.  

     - Ανάπτυξη ανυψωτικής διάταξης (κλάρκ ή γερανός), κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας 
για την πραγµατοποίηση της δοκιµής, στην προκαθορισµένη θέση καθώς και σύνδεση όλων 
των συρµατοσχοίνων και του οργάνου καταγραφής φόρτισης. 

     - Τοποθέτηση κατάλληλου οχήµατος (φορτηγό όχηµα) πάνω από την βοηθητική πλάκα 
φόρτισης. 

     - Επιθεώρηση διάταξης δοκιµής αγκυρίου (έλεγχος βοηθητικής πλάκας, 
συρµατοσχοίνων, ναυτικών κλειδιών, οργάνου καταγραφής φόρτισης, ανυψωτικής διάταξης 
κτλ). 

     -  Αποµάκρυνση όλου του προσωπικού από την περιοχή της δοκιµής. 

     - Έναρξη δοκιµής µε σταδιακή φόρτιση ολόκληρης της διάταξης. 

    -  Αποφόρτιση της διάταξης µε την αντίστροφη διαδικασία. 

    -  Πλήρη αποκατάσταση των  επιφανειών, ειδικά στη θέση της βοηθητικής πλάκας. 

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και 
µικροϋλικών για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας δοκιµής και η εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών δοκιµών σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β». Ειδικότερα περιλαµβάνεται η κατασκευή 
της βοηθητικής πλάκας φόρτισης, οι  κατάλληλες συγκολλήσεις από πιστοποιηµένο τεχνίτη, 
ο υπεύθυνος µηχανικός συγκολλήσεων, η αγκύρωση της βοηθητικής πλάκας επί του 
δαπέδου σκυροδέµατος µέσω κατάλληλών µπουλονιών, τα µπουλόνια αγκύρωσης, η 
εξασφάλιση κατάλληλου οργάνου καταγραφής φόρτισης, η προµήθεια κατάλληλης αντοχής 
συρµατόσχοινου, η προµήθεια κατάλληλης ικανότητας ναυτικών κλειδιών σύνδεσης των 
συρµατοσχοίνων, η εξασφάλιση γερανού κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας, η εξασφάλιση 
κατάλληλου οχήµατος (φορτηγού) και όλες οι υπόλοιπες εργασίες και τα διάφορα υλικά και 
µικροϋλικά που θα απαιτηθούν για έντεχνη και ασφαλή διενέργεια της δοκιµής σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα «Β» και την Τεχνική Περιγραφή και η επακόλουθη σύνταξη 
τεχνικής έκθεσης – πιστοποιητικό  µε τα αποτελέσµατα της εν λόγω δοκιµής όπου ενδεικτικά 
θα περιλαµβάνει το σκοπό (περιγραφή, συµβαλλόµενα µέρη, κ.α), τη διαδικασία δοκιµής 
(πρότυπα, κ.α), στάδιο προετοιµασίας (υλικά, µέσα χρησιµοποίησης), σταδιακά 
αποτελέσµατα (µετρήσει), στάδιο αποφόρτισης, συµπεράσµατα δοκιµής, φωτογραφικό υλικό 
και βίντεο δοκιµής.  

Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
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Τιµή ενός τεµαχίου κατ’ αποκοπή, σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β» και την Τεχνική 
Περιγραφή.  

 
ΕΥΡΩ 7.000,00 
 
 
 
A.T: 2.13                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο Ε-

17.1ΣΧΕΤ 
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7788 100% 
 
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος σκυροδέµατος,  οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και 
διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό υλικό υλικό 
υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε 
πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και 
φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 
‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ και τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µε χρώµατα της 
απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. 

 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 
• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 

 
ΕΥΡΩ 4,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΜΑ∆Α ‘’Γ’’ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 

 

A.T: 3.1                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο Α-2.1ΣΧΕΤ Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
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οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός 
του ορίου των γενικών εκσκαφών  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 1123Α 100% 
 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση 
ή επιφανειών από σκυρόδεµα εντός του ορίου των επεµβάσεων µε προσοχή ώστε να µην 
διαταραχθεί η επιφάνεια της βάσης οδοστρωσίας, µε χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή 
εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε χώρους καθοριζόµενους από 
την υπηρεσία σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο 

ΕΥΡΩ 1,95 

 

 

A.T: 3.2                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο Γ. 2.2 Βάση πάχους 0,10 m 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 3211Β 100% 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  

 
ΕΥΡΩ 1,30 

 

 

A.T: 3.3                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο ∆.1 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 2269Α 100% 

 

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα, οποιουδήποτε πάχους, µε 
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 
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Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

 

ΕΥΡΩ 1,00 

 

 

A.T: 3.4                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο ∆.2.1ΣΧΕΤ Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα)  

σε βάθος έως 5 cm 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 1132 100% 

 

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση 
(φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

• Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήµανσης 

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος. 

 

ΕΥΡΩ 1,25 

 

 

A.T: 3.5                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο ∆.4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 4120 100% 

 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  
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• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 

ΕΥΡΩ 0,45 

 

 

A.T: 3.6                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο ∆.3 Ασφαλτική επάλειψη 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 4110 100% 

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια 
και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 

ΕΥΡΩ 1,20 

 

 

A.T: 3.7                  
ΑΡΘΡΟ: Ο∆Ο ∆.8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 

πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο 4521Β 100% 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 
µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε 
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την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος 

 

ΕΥΡΩ 8,10 

 

 

A.T: 3.8                  
ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ. 1627ΣΧΕΤ Ανύψωση – Καταβιβασµός Φρεατίων Επίσκεψης 

δικτύων 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 2226 100% 

 

Ανύψωση ή καταβιβασµό φρεατίων επίσκεψης διαφόρων  ειδών, διαστάσεων ως 0,6m µε τρόπο 
ώστε η τελική επιφάνεια να βρίσκεται επί του ίδιου επιπέδου (ευθυγράµµιση) µε το νέο τελικό 
δάπεδο οδοστρωσίας. Η τιµή περιλαµβάνει την πλήρη περαιωµένη εργασία πάσης φύσεως 
(υλικά και εργασία) δηλ. αποξήλωση του καλύµµατος και του πλαισίου έδρασης και υποδοχής, 
καθαίρεση ή προέκταση των τοιχωµάτων των φρεατίων, το επίχρισµα εσωτερικά του φρεατίου µε 
τσιµεντοκονία, η κατασκευή εάν απαιτείται µικρής πλάκας επικαλύψεως, επανατοποθέτηση του 
πλαισίου και του καλύµµατος ή της σχάρας και λοιπές µικροεργασίες καθώς και καθαρισµός και 
αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών. Στην τιµή επίσης περιλαµβάνεται η προσωρινή 
κάλυψη του φρεατίου όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ 65,00 

 

 
                                             Ο ΤΜΧΗΣ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                            ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ (Γ2/4)                          Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ2 
 

       Επγός (ΜΕ)  
Αβραάµ Χαρακόπουλος 

           Σµχος (ΜΕ) 
   Απόστολος ∆ιγγελίδης 

    Σµχος (ΜΕ) 
  Αθανάσιος Βαλάσης 
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΡΓΟ:
 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γ2)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου
 Κωδικός 

Αναθεώρησ
ης

 Μ.Μ.  Ποσότητα
Τιµή 

Μονάδας
 Μερική 
∆απάνη

 Ολική ∆απάνη

1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 1.1 Ο∆Ο Α-1 ΣΧ Ο∆Ο-1110 m3 600,00 0,45 270,00

2 Κοπή ασφαλτοσκυροδέµατος ή σκυροδέµατος. 1.2 ∆-1 ΣΧΕΤ ΟΙΚ 2269.Α  τµ 30,00 3,00 90,00

3
Αποξήλωση υφιστάµενου ασφαλτικού

οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικών µέσων.
1.3 Ο∆Ο ∆- 2.3 ΣΧΕΤ Ο∆Ο-1132 m2 90,0 2,50  225,00

4 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες. 1.4 ΟΙΚ Α-2 ΣΧΕΤ Ο∆Ο-1123Α m3 900,00 1,40 1.260,00

5
Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών 
καλής βατότητας.

1.5 ΟΙΚ 10.07.01 ΟΙΚ-1136 ton.km 4.200,00 0,35 1.470,00

6
Προµήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων 
υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε4

1.6 Ο∆Ο Α-18.3 Ο∆Ο-1510 m3 1.400,00 6,00 8.400,00

7 Κατασκευή επιχωµάτων 1.7 Ο∆Ο Α-20 Ο∆Ο-1530 m3 1.400,00 1,05 1.470,00
8 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 1.8 Ο∆Ο Γ-1.1 Ο∆Ο-3121.Β m3 400,00 11,50 4.600,00
9 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 1.9 Ο∆Ο Γ-2.1 Ο∆Ο 3211Β m3 560,00 11,50 6.440,00

10
Καθαρά µεταφορά υλικού υπόβασης-βάσης-Ε4  
δι' αυτοκινήτου (ανά κυβοχιλιόµετρο 
συµπιεσµένου όγκου).

1.10 ΟΙΚ 10.07.01 ΣΧΕΤ ΟΙΚ-1136 tn.km 34.700,00 0,35 12.145,00

11 Γεωύφασµα διαχωρισµού. 1.11
Ο∆Ο ∆\Β-64.2 

ΣΧΕΤ
ΟΙΚ-7914 m2 240,00 1,80 432,00

36.802,00

12
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συµπύκνωση σκυροδέµατος δαπέδων 
αεροδροµίων

2.1
ΟΙΚ Α-32.01.07 

ΣΧΕΤ
ΟΙΚ-3216  m3 441,00 150,00 66.150,00

13

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 

2.2
ΟΙΚ Α\32.01.05 

ΣΧΕΤ
ΟΙΚ-3215 m3 90,00 95,00 8.550,00

14 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος B500C. 2.3 ΟΙΚ Α\38.20.02 ΟΙΚ-3873 kg 10.600,00 1,07 11.342,00

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN UP ΣΤO ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ» 
(130ΣΜ-19-01)  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑ∆Α ''Α'' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΟΜΑ∆Α ''Β'' ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ
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15 ∆οµικά πλέγµατα B500C. 2.4 ΟΙΚ Α\38.20.03 ΟΙΚ-3873 kg 230,00 1,01 232,30

16 Επένδυση µε επίπεδη λαµαρίνα πάχους 4mm 2.5
ΟΙΚ Α\72.31.02

ΣΧΕΤ ΟΙΚ-7231 m2 65,00 70,00 4.550,00

17 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 2.6 ΟΙΚ Α\38.03 ΟΙΚ-3816 m2 440,00 15,70 6.908,00

18 Παραµένων ξυλότυπος στοιχείου αγκυρίου. 2.7
ΟΙΚ Α\38.03

ΣΧΕΤ
ΟΙΚ-3816 m2 20,00 25,00 500,00

19 ∆ιαµόρφωση, στεγάνωση και σφράγιση αρµών 2.8 Υ∆Ρ Γ\10.15 ΣΧΕΤ Υ∆Ρ-6370 m 550,00 22,00 12.100,00

20

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός 
υφισταµενων στοιχείων από άοπλο ή ελαφρά 
οπλισµένο σκυρόδεµα µε βλήτρα από ράβδους 
Φ28 mm

2.9
Ο∆Ο ∆\Β-92.6 

ΣΧΕΤ 
Υ∆Ρ-7025 τεµ. 60,00 10,50 630,00

21
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 
γαλβανισµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές. 

2.10
Υ∆Ρ Α/11.02.03 

ΣΧΕΤ
Υ∆Ρ 6752 kg 312,00 4,60 1.435,20

22
Κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση  
µεταλλικού αγκυρίου 

2.11 ΟΙΚ 61.06.01 ΣΧΕΤ ΟΙΚ 6104 τεµ. 1,00 6.000,00 6.000,00

23 ∆οκιµή και επιθεώρηση µεταλλικού αγκυρίου 2.12 ΟΙΚ 61.06.02 ΣΧΕΤ ΟΙΚ 6104 τεµ. 1,00 7.000,00 7.000,00

24
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική 
βαφή 

2.13 Ο∆Ο Ε\17.1 ΣΧΕΤ ΟΙΚ 7788 m2 80,00 4,40 352,00

125.749,50 

25
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

3.1 Ο∆Ο Α. 2.1 ΣΧΕΤ Ο∆Ο-1123Α m3 180,00 1,95 351,00

26 Βάση πάχους 0,10 m 3.2 Ο∆Ο Γ. 2.2 Ο∆Ο-3211.Β m2 1.800,00 1,30 2.340,00

27 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 3.3 Ο∆Ο ∆. 1 ΟΙΚ-2269A m 50,00 1,00 50,00

28
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος 
(φρεζάρισµα) 
σε βάθος έως 5 cm

3.4 Ο∆Ο ∆. 2.1ΣΧ Ο∆Ο-1132 m2 200,00 1,25 250,00

29 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 3.5 Ο∆Ο ∆.4 Ο∆Ο-4120 m2 200,00 0,45 90,00

30 Ασφαλτική προεπάλειψη 3.6 Ο∆Ο ∆.3 Ο∆Ο-4110 m2 1.800,00 1,20 2.160,00

31
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση 
κοινής ασφάλτου 

3.7 ∆-8.1 Ο∆Ο-4521.Β m2 2.000,00 8,10 16.200,00

32
Ανύψωση – Καταβιβασµός Φρεατίων 
Επίσκεψης δικτύων

3.8 Υ∆Ρ-1627ΣΧ ΟΙΚ-2226 τεµ. 2,00 65,00 130,00

21.571,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΟΜΑ∆Α ''Γ'' Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
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184.122,50 
184.122,50  

33.142,05
217.264,55  

32.589,68
249.854,23  

145,77  
250.000,00  

60.000,00
310.000,00  

Συντάκτης Ο ∆ντης Γ2

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)

 ΓΕ & ΟΕ 18,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΣΣ)

ΦΠΑ(24%)
ΣΥΝΟΛΟ 

Ο Τµχης Γ2/4

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
ΣΥΝΟΛΟ Σ1

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ Σ2
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. ΣΧΕ∆ΙΑ 
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Σελίδα 77 από 354



Σελίδα 78 από 354



Σελίδα 79 από 354



Σελίδα 80 από 354



 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. ΦΑΥ-ΣΑΥ 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ  
 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή δοκιµαστήριο κινητήρων RUN-UP 
στο Αεροδρόµιο της Λήµνου (130 Σµηναρχία Μάχης). Ειδικότερα περιλαµβάνονται οι 
εργασίες κατασκευής δαπέδου από σκυρόδεµα µε το τοιχίο ανάκλασης των καυσαερίων 
καθώς και η τοποθέτηση αγκυρίου πρόσδεσης αεροσκαφών (α/φών) ικανότητας 
100.000,00 lb. 

 

2. Μονάδα Πολεµικής Αεροπορίας:  130ΣΜ  
 
 
3. Αριθµός Εγκριτικής ∆ιαταγής Έργου: Φ.916/Α∆.          /Σ.       /     -    -2020 /ΑΤΑ/Γ2/4 
 
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: Πολεµική Αεροπορία 
 
5. Σύνταξη ΦΑΥ : ΑΤΑ/Γ2 
 
6. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης/ αναπροσαρµογής του ΦΑΥ: 
 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Μονάδα Ηµεροµηνία 
αναπροσαρµογής 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 
Ως Τεχνική Περιγραφή του τεύχους Μελέτης. 
 
2. Παραδοχές µελέτης: 
 
Α. ΥΛΙΚΑ 
 
 
Β. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
130 ΣΜ (ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΛΗΜΝΟΥ) 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 Ι. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
Θέση του έργου:  
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην 130 ΣΜ (ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΛΗΜΝΟΥ) 
 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 
 

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

2 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Φάσεις 
Εργ. 

3 Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στην 130 ΣΜ (ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΛΗΜΝΟΥ) 
 
 
• Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν µε µέριµνα του Αναδόχου όλα 

τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για την 
αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήµατος του εργατικού προσωπικού και του προσωπικού 
της Μονάδας. 

• Βάσει των ανωτέρω ο Ανάδοχος να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν την 
έναρξη των εργασιών, πλήρες αναµορφωµένα ΣΑΥ και ΦΑΥ, στους οποίους θα 
λαµβάνονται υπόψη όλα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται και θα επισηµαίνονται 
όλοι οι κίνδυνοι. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών 
για την προστασία όλων των παρακείµενων κατασκευών.   
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆’ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά την διάρκεια των 
εργασιών για την προστασία όλων των κατασκευών που έχουν προηγηθεί . 

 
• Οπωσδήποτε θα γίνει αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών ή ζηµιών, που θα 

προκληθούν στις κατασκευές µε δαπάνη του Εργολήπτη. 
 

• Εργασίες σε ύψος στο έργο (µέγιστο µέχρι 10m περίπου)  
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Η υπόψη εγκατάσταση πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
 
 
 

 
                                             Ο ΤΜΧΗΣ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                            ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ (Γ2/4)                          Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ2 
 

       Επγός (ΜΕ)  
Αβραάµ Χαρακόπουλος 

           Σµχος (ΜΕ) 
   Απόστολος ∆ιγγελίδης 

    Σµχος (ΜΕ) 
  Αθανάσιος Βαλάσης 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                           
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή δοκιµαστήριο κινητήρων RUN-
UP στο Αεροδρόµιο της Λήµνου (130 Σµηναρχία Μάχης). Ειδικότερα περιλαµβάνονται οι 
εργασίες κατασκευής δαπέδου από σκυρόδεµα µε το τοιχίο ανάκλασης των καυσαερίων 
καθώς και η τοποθέτηση αγκυρίου πρόσδεσης αεροσκαφών (α/φών) ικανότητας 100.000,00 
lb. 

 
2. Σύντοµη περιγραφή του έργου: Ως παρ. 6 παρόντος τµήµατος και Τεχνική Περιγραφή του 
τεύχους Μελέτης. 

 

3. Μονάδα Πολεµικής Αεροπορίας: 130 ΣΜ (ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΛΗΜΝΟΥ) 
 
 
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: Πολεµική Αεροπορία. 
 
 
5. Σύνταξη ΦΑΥ : ΑΤΑ/Γ2 
 
 
6. Στοιχεία των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζοµένων κατά φάση µεθόδων 
εργασίας: 
 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 
 
 

1 Οικοδοµικές Εργασίες 

2 ΗΜ εργασίες 
Φάσεις 
Εργασιών 

3 ∆οκιµές 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                           
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

ΤΜΗΜΑ B’ 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Προκειµένου να ληφθούν πλήρως υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες σε θέµατα ασφαλείας 
και υγείας µε βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες του έργου και µε στόχο τη µέγιστη δυνατή 
ασφάλεια του προσωπικού να συµπληρωθούν οι επισυναπτόµενοι πίνακες τµήµα Β΄, Γ΄ 
καθώς και το τµήµα Ε΄ που αφορά την εφαρµοστέα νοµοθεσία για λήψη µέτρων προστασίας 
από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα του Έργου πριν την συγκρότηση του 
εργοταξίου το οποίο θα υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. Οι πίνακες 
συντίθενται οριζόντια µεν από προκαταγεγγραµµένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από 
µη προκαθορισµένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας». 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 
 
1. Να αντιστοιχηθούν οι φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του έργου, 

σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους 
πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να 
γίνει αντίστοιχη προσαρµογή του πινακιδίου). 
 

2. Για κάθε επιµέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, να επισηµανθούν 
οι  κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των 
αριθµών 1, 2 ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή 
κινδύνου. Η χρήση των αριθµών είναι υποκειµενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη 
για την ένταση των κινδύνων. 

 
α. Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:  

(1) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση/ 
υποφάση εργασίας. 

(2) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα 
επικινδύνων καταστάσεων,  

(3) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί 
είναι περιορισµένη  
 

β. Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
(1) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο  
(2) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων  
(3) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί 

είναι µεγάλη  
 

γ. Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει  τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» των 1 και 3 
περιπτώσεις. 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                           
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Να συµπληρωθούν οι επισυναπτόµενοι πίνακες από τον Επιβλέποντα µε τη 

συνεργασία του Εργολήπτη. 
 
 Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 
 

Για κάθε πηγή κινδύνου (κατηγορίας 07ΧΧΧ) που έχει ήδη επισηµανθεί στους 
πίνακες του Τµήµατος Β’, καθώς και για άλλους κινδύνους µε εκτίµηση του Επιβλέποντα και 
του Εργολήπτη, να καταγραφούν οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης 
(στήλη 2), να αναγραφούν οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν τη 
λήψη µέτρων προστασίας (στήλη 3), και να συµπληρωθούν τυχόν πρόσθετα ή ειδικά µέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).     
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                           
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆’ 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Θα πρέπει να καθοριστούν από τον Επιβλέποντα του Έργου και τον Εργολήπτη τα 
παρακάτω: 
 

1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
 
2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου. 
 
3. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών. 
 
4. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
 
5. Στο εργοτάξιο να διαµορφωθεί µικρό φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων 

βοηθειών.  
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                           
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 
(130ΣΜ-19-01) 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
Α. ΝΟΜΟΙ   

Ν. 495/76  ΦΕΚ 337/Α/76 Π.∆. 174/97  ΦΕΚ 150/Α/97 
Ν. 1430/84  ΦΕΚ 49/Α/84 Π.∆. 175/97  ΦΕΚ 150/Α/97 
Ν. 1568/85  ΦΕΚ 177/Α/85 Π.∆. 62/98  ΦΕΚ 67/Α/98 
Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ) ΦΕΚ 57/Α/99 Π.∆. 88/99  ΦΕΚ 94/Α/99 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π.∆. 90/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Π.∆. της 22-12-33 ΦΕΚ 406/Α/33 Π.∆. 127/00  ΦΕΚ 111/Α/00 
Π.∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π.∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 
Π.∆. 17/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.∆. 338/01 ΦΕΚ 227/Α/01 
Π.∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.∆. 339/01  ΦΕΚ 227/Α/01 
Π.∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π.∆. 43/03  ΦΕΚ 44/Α/03  
Π.∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Π.∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 
Π.∆. 1073/81  ΦΕΚ 260/Α/81 Π.∆. 176/05  ΦΕΚ 227/Α/05 
Π.∆. 307/86  ΦΕΚ 135/Α/86 Π.∆. 149/06  ΦΕΚ 159/Α/06 
Π.∆. 94/87  ΦΕΚ 54/Α/87 Π.∆. 186/95  ΦΕΚ 97/Α/95 
Π.∆. 70α/88  ΦΕΚ 31/Α/88 Π.∆. 17/96 ΦΕΚ 11/Α/96 

Π.∆. 225/89  ΦΕΚ 106/Α/89 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π.∆. 31/90  ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 
Π.∆. 70/90  ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 
Π.∆. 85/91  ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 
Π.∆. 499/91  ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 
Π.∆. 77/93  ΦΕΚ 34/Α/93 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 
Π.∆. 377/93  ΦΕΚ 160/Α/93 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 
Π.∆. 395/94  ΦΕΚ 220/Α/94 ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 
Π.∆. 396/94  ΦΕΚ 220/Α/94 ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 
Π.∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89 
Π.∆. 399/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 
Π.∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Π.∆. 18/96  ΦΕΚ 12/Α/96 
Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφαση 
7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Π.∆. 305/96  ΦΕΚ 212/Α/96 ΥΑ αρ.πρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/03 ΦΕΚ 946/Β/03 
 

 
 

 
                                             Ο ΤΜΧΗΣ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                            ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ (Γ2/4)                          Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ2 
 
       Επγός (ΜΕ)  
Αβραάµ Χαρακόπουλος 

           Σµχος (ΜΕ) 
   Απόστολος ∆ιγγελίδης 

    Σµχος (ΜΕ) 
  Αθανάσιος Βαλάσης 
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Κίνδυνοι 1 2 3

01101 Κατολίσθηση Απουσία/ ανεπάρκια υποστήριξης
01102 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια
01103 Στατική επιφόρτηση Εγκαταστάσεις εξοπλησµός
01104 ∆υναµική επιφόρτηση Φυσική αιτία

01105 ∆υναµική επιφόρτηση Ανατινάξεις

01106 ∆υναµική επιφόρτηση Κινητός εξοπλισµός

01201 Κατάρευση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης
01202 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας

01203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση
01204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός
01205 ∆υναµική επιφόρτιση Φυσική αιτία
01206 ∆υναµική επιφόρτιση Ανατινάξεις
01207 ∆υναµική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισµός
01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τµήµατα
01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση
01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερηµένη υποστήλωση
01304 Κατάρευση µετώπου προσβολής
01401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές
01402 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
01403 ∆ιάνοιξη υπογείου κατασκευή
01404 Ερπυσµός

01405 Γεωλογικές/γεωχηµικές µεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
01407 Υποσκαφή/απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση
01409 ∆υναµική καταπόνηση-φυσική αιτία
01410 ∆υναµική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία
01501
01502
01503

01400. Καθιζήσεις

01100. Φυσικά πρανή

01200. Τεχνιτά πρανή & Εκσκαφές

01300. Υπόγειες εκσκαφές

Πήγες κινδύνων
ΦΑΣΗ

01000. Αστοχίες εδάφους

01500.Άλλη πηγή
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Κίνδυνοι 1 2 3

02101 Συγκρούσεις οχήµατος-οχήµατος
02102 Συγκρούσεις οχήµατος-προσώπων
02103 Συγκρούσεις οχήµατος-σταθερού εµποδίου
02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-οχήµατος
02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-σταθερού εµποδίου
02106 Ανεξέλεκτη κίνηση Βλάβες συστηµάτων
02107 Ανεξέλεκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς Ανεπαρκής προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς-Ετροχιασµός
02201 Ασταθής έδραση
02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου
02203 Εκκεντρη φόρτωση
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση

02206 Μεγάλες ταχύτητες
02301 Στενότητα χώρου
02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων  τµηµάτων-πτώσεις
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων  τµηµάτων-παγιδεύσης µελών
02305 Τηλεχειριζόµενα  µηχανήµατα & τµήµατά τους
02401 Ηλεκτροσυγκόλληση

02402
02403
02501
02502
02503

02300. Μηχανήµατα µε κινητά 
µέρη

02400. Εργαλεία χειρός

02500. Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων

02100. Κίνηση οχηµάτων και 
µηχανηµάτων

02200. Ανατροπή οχηµάτων και 
µηχανηµάτων

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξολισµό

ΦΑΣΗ
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Κίνδυνοι 1 2 3

03101 Κατεδαφίσεις

03102 Κενά τοίχων
03103 Κληµακοστάσια

03104 Εργασία σε στέγες
03201 Κενά δαπάδων
03202 Πέρατα δαπέδων
03203 Επικλινή δάπεδα
03204 Ολισθηρά δάπεδα
03205 Ανώµαλα δάπεδα
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου
03207 Υπερυψωµένες διόδοι και πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες
03209 Αναρτηµένα  δάπεδα Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία µηχανισµού
03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση
03301 Κενά ικριωµάτων
03302 Ανατροπή Αστοχία συναρµολόγησης
03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης
03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώµατος
03305 Κατάρρευση Ανεµοπίεση
03401 Φρέαρ Ανελκυστήρων
03402
03501
03502
03503

ΦΑΣΗ

Πήγες κινδύνων

03200. ∆άπεδα εργασίας-
προσπελάσεις

03300. Ικριώµατα

03400. Τάφροι/φρέατα

03000 Πτώσεις από ύψος
03100. Οικοδοµές-κτίσµατα

03500.Άλλη πηγή
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Κίνδυνοι 1 2 3

04101 Ανατινάξεις  βράχων
04102 Ανατινάξεις  κατασκευών
04103 Ατελής Ανατίναξη  υπονόµων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών
04106 ∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων
04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου
04202 Υγραέριο

04203 Υγρό Άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσµένος αέρας
04206 ∆ίκτυα ύδρευσης
04207 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήµατα
04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
04302 Προεντάσεις οπλισµού/αγκυρίων
04303 Κατεδάφιση προεντεταµένων  στοιχείων
04304 Συρµατόσχοινα

04305 Εξολκεύσεις

04306 Λαξεύσεις/τεµαχισµός
04401 Εκτοξευµένο σκυρόδεµα
04402 Αµµοβολές

04403 Τροχίνσεις/λειάνσεις
04501 Κάπνισµα (Λόγω της γειτνίασης µε πρατήριο καυσίµων)
04502
04503

ΦΑΣΗ

04300. Αστοχία υλικών υπο 
ένταση

04100. Εκρηκτικά-Ανατινάξεις

Πήγες κινδύνων

04400. Εκτοξευµένα υλικά

04000. Εκρήξεις, Εκτοξευόµενα υλικά Θραύσµατα

04500.Άλλη πηγή

04200. ∆οχεία και δίκτυα υπο 
πίεση
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Κίνδυνοι 1 2 3

05101 Αστοχία Γήρανση
05102 Αστοχία Στατική Επιφόρτιση
05103 Αστοχία Φυσική δυναµική καταπόνηση
05104 Αστοχία Ανθρωπογενείς  δυναµική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση

05106 Κατεδάφιση παρακειµένων
05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
05202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών
05203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων
05204 Αναρτηµένα  στοιχεία και εξαρτήµατα
05205 Φυσική δυναµική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενείς  δυναµική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση

05208 Αρµολόγηση/απαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων
05301 Μεταφ. µηχάνηµα Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια
05302 Μεταφορικό µηχάνηµα Βλάβη
05303 Μεταφορικό µηχάνηµα Υπερφόρτωση
05304 Απόκλιση µηχανήµτατος Ανεπαρκής έδραση
05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου
05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων  µεγάλου µήκους
05309 Χειρωνανκτική  µεταφορά βαρέων φορτίων
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
05311 Εργασία κάτω από σιλό
05401 Υπερστοίβαση

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού
05403 Ανορθολογική απόληψη
05501
05502
05503

05100. Κτίσµατα     - φέρων 
οργανισµός 

05200. Οικοδοµικά στοιχεία

05300. Μεταφερόµενα υλικκά              
- Εκφορτώσεις

05400. Στοιβασµένα υλικά

05500.Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων
0 5000. Πτώσεις-µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων

ΦΑΣΗ
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Κίνδυνοι 1 2 3

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων
06102 ∆εξαµενές/αντλίες καυσίµων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα
06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίµµατα
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία
06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
06203 Εντοιχισµένοι  αγωγοί υπό τάση
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα
06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις

06305 Πυρακτώσεις υλικών
06401
06402
06403

06300. Υψηλές θερµοκρασίες

06400. Άλλη πηγή

06200. Σπινθήρες και 
βραχυκυκλώµατα

06100. Εύφλεκτα υλικά
0 6000. Πυρκαϊες

ΦΑΣΗ

Πήγες κινδύνων
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Κίνδυνοι 1 2 3

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα  δίκτυα
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική  προστασία
07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία
07301
07302
07303

ΦΑΣΗ

Πήγες κινδύνων

07100. ∆ίκτυα-Εγκαταστάσεις
07000. Ηλεκτροπλήξια

07200. Εργαλεία-Μηχανήµατα

07300. Άλλη πηγή
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Κίνδυνοι 1 2 3

08101 Υποβρύχιες εργασίες
08102 Εργασίες εν πλω - πτώση
08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού µέσου
08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση
08105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχαν.
08106 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές. Πτώση
08107 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές. Ανατροπή µηχαν.
08108 Πληµµύρα/Κατάκληση έργου
08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες  άµµοι
08202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί
08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη κλπ.
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου
08301
08302
08303

ΦΑΣΗ

08200. Ασφυκτικό   περιβάλλον

08300. Άλλη πηγή

08100. Νερό
08000. Πνιγµός-Ασφυξία

Πήγες κινδύνων

272
Σελίδα 100 από 354



Κίνδυνοι 1 2 3

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις
09102 Υπέρθερµα ρευστά
09103 Πυρακτωµένα στερεά
09104 Τήγµατα µετάλλων
09105 Άσφαλτος πίσσα
09106 Καυστήρες

09107 Υπερθερµαινόµενα  τµήµατα µηχανών.
09201 Ασβέστης

09202 Οξέα

09203
09301
09302
09303

 

ΦΑΣΗ 

09100. Υψηλές θερµοκρασίες

09200. Καυστικά υλικά

09300. Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων
09000. Εγκαύµατα
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Κίνδυνοι 1 2 3
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 

10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος/δονήσεις
10103 Σκόνη

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση/υποπίεση
10110
10111
10201 ∆ηλητηριώδη αέρια
10202 Χρήση τοξικών υλικών
10203 Αµίαντος

10204 Ατµοί τηγµάτων
10205 Αναθυµιάσεις υγρών/βερνίκια,κόλλες,µονωτικά,διαλύτες
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτερικής καύσης
10208 Συγκολλήσεις

10209 Καρκινογόνοι  πάραγοντες
10210
10211
10212
10301 Μολυσµένα εδάφη
10302 Μολυσµένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόµους,βόθρους,βιολογικούς καθαρισµούς
10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306
10307

ΦΑΣΗ

10300. Βιολογικοί παράγοντες

10100. Φυσικοί παράγοντες

10200. Χηµικοί παράγοντες

Πήγες κινδύνων
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Σελίδα 102 από 354



(1)             
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

1 2 3
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01301
01302
01303
01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501
01502
01503

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

275
Σελίδα 103 από 354



(1)             
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02301
02302
02303
02304
02305
02401
02402
02403
02501
02502
02503
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Σελίδα 104 από 354



(1)             
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
03101
03102
03103
03104
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03301
03302
03303
03304
03305
03401
03402
03501
03502
03503

277
Σελίδα 105 από 354



(1)             
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
04101
04102
04103
04104
04105
04106
04201
04202
04203
04204
04205
04206
04207
04301
04302
04303
04304
04305
04306
04401
04402
04403
04501
04502
04503

278
Σελίδα 106 από 354



(1)             
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 2
05101
05102
05103
05104
05105
05106
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
05301
05302
05303
05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05401
05402
05403
05501
05502
05503

279
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(1)             
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06201
06202
06203
06204
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403
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(1)             
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202
07301
07302
07303

08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08201
08202
08203
08204
08301
08302
08303

281
Σελίδα 109 από 354



(1)             
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09202
09203
09301
09302
09303

282
Σελίδα 110 από 354



(1)             
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             
ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Σελίδα 112 από 354



  
 

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
∆ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (130ΣΜ-19-
01) 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο 

 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς 
συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους που περιέχονται 
στα λοιπά τεύχη δηµοπρατήσεως και στα στοιχεία της µελέτης, θα εκτελεστούν από τον 
ανάδοχο που θα αναδειχτεί τα Στρατιωτικά Έργα κάθε φύσεως που εκτελούνται από το 
ΥΕΘΑ και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) που εποπτεύονται από αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 
 
1. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου 
και έχουν λάβει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, 
κυρίως σε ότι αφορά: 

α. Τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και την 
αποθήκευση υλικών. 

β. Τη δυνατότητα εξασφάλισης επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, 
γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως. 

γ. Τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες 
διακυµάνσεις της στάθµης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταµών, χειµάρρων, 
παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 

δ. Τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την 
ποσότητα των κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το 
είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη 
και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προµήθειας από το εξωτερικό των µηχανηµάτων και των 
υλικών που  τυχόν απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της 
σύµβασης. 
 
2. Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί σε 
όλα τα παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση του έργου, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 
σύµβαση, µε κανένα τρόπο δε µπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για οποιαδήποτε 
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παρερµηνεία των όρων και των απαιτήσεων που περιλαµβάνονταιστη σύµβαση αυτή, ούτε 
τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του µε τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 
 
3. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή τουµε αυτά, 
τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία 
της εργολαβίας που περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη 
διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει, χωρίς 
επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
συνθήκες και όρους. 
 
4. Τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη φύση και τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις 
συνθήκες του εδάφους, όπως πχ. ο χαρακτηρισµός εδάφους, η ύπαρξη υπόγειων υδάτων, 
κλπ.,αναγράφονται στη µελέτη µε ενδεικτικόχαρακτήρα και συνεπώς ο διαγωνιζόµενος είναι 
υποχρεωµένος να σταθµίσει τη προσφορά του σύµφωνα µε τα στοιχεία που θεωρεί ο ίδιος 
ως πραγµατικά δεδοµένα. 
 
5. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος εντοπίσει ασυµφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή 
στις προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συµβάσεως ή εάν αµφιβάλλει για την έννοιά 
τους, πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία για να λάβει διευκρινίσεις, πριν 
την υποβολή της προσφοράς. Προκειµένου να ληφθεί υπόψη µια τέτοιουείδους αίτηση για 
παροχή διευκρινίσεων, πρέπει αυτή να υποβληθεί στην αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη του έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 
ανάδοχο 

 
Οι διαγωνιζόµενοι, κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη ότι στις 
συµβατικές τιµές µονάδος και στο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε βάση το συνολικό 
άθροισµα των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και επισφαλή έξοδα, 
εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ., για κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, 
περιλαµβάνονται, εκτός από τα περιγραφόµενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16,και τα 
παρακάτω: 
 
1.Η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών, γενικά, που χρειάζονται για την εκτέλεση 
του έργου, ελεύθερων στον τόπο του έργου, η µεταφορά τους, η κατεργασία και η 
τοποθέτησή τους. Γενικά, η αξία κάθε υλικού καιηδαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και, 
σύµφωνα µε τους όρους της εργολαβίας, τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές 
αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και επιµεληµένη αποπεράτωση της εργασίας 
και η αξία κάθε έµµεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στη διατύπωση κάθε µιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του 
έργου, σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συµβατικά τεύχη. 
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2. Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι 
σχετικές δαπάνες διαµονής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. 
 
3. Οι αποζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων. 

 
4. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου και υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των 
έργων. 

 
5. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα δώρα για τις 
εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις 
µισθών και ηµεροµισθίων του εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, όπως 
αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική νοµοθεσία. 

 
6. Η δαπάνη για προµήθεια και µεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και 
η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται για την εργολαβία. 

 
7. Τα ικριώµατα γενικά. 

 
8. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων, γενικά, φθορές και 
αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και µηχανηµάτων. 

 
9. Η διάνοιξη δρόµων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σηµείων του έργου. 

 
10. Οι δαπάνες για µεταφορές και γενικά µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από το 
εξωτερικό, όπως και οι κάθε φύσεως δασµοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων, όπου 
απαιτούνται. 

 
11. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 

 
12. Οι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων, όταν απαιτούνται από την Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

 
13. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύµβαση, για 
κινδύνους άµεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, µε εξαίρεση 
τους κινδύνους πολέµου, την ανωτέρα βία, κλπ. (άρθρο157 του Ν.4412/16), όποτε 
απαιτούνται από την ΕΣΥ. 

 
14. Τα τέλη χαρτοσήµου συµβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωµών, καθώς και 
των ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται 
για κατασκευή (ενσωµάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όπως κάθε φορά ορίζονται 
από το Κράτος. 

 
15. Έξοδα δηµοσιεύσεων, γενικώς, που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού του 
έργου. 
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16. Τα πάσης φύσεως έξοδα για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας που ισχύουν. 
 

17. Εκπόνηση των απαιτούµενων λεπτοµερών κατασκευαστικών σχεδίων και των σχετικών 
υπολογισµών, µε βάση τη µελέτη που χορηγείται από την Υπηρεσία, όπως και η λήψη 
πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω µελέτη. 

 
18. Σύνταξη όλων των επιµετρητικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασµών της εργολαβίας. 

 
19. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως" και των οδηγιών λειτουργίας και 
συντήρησης, µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα. 

 
20. Εργαστηριακές εξετάσεις για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες των 
υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες του 
αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε 
και στον τόπο των έργων. 

 
21. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις 
αυτών. 

 
22. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή. 

 
23. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά 
νοµοθετικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ. σε αναλυτικούς προϋπολογισµούς 
 
Σε περίπτωση που ο συµβατικός προϋπολογισµός του έργου που δηµοπρατείται µε 
συµπλήρωση τιµολογίου παρέχεται αναλυτικός, χωριστά για διάφορα κτίρια ή διάφορες 
θέσεις, χωρίς να υπάρχει και ενιαίος συγκεντρωτικός, αυτονόητο είναι ότι οι τιµές του 
συµβατικού ενιαίου τιµολογίου ισχύουν για ολόκληρο το έργο, έστω και αν σε κάποιο χωριστό 
προϋπολογισµό δεν υπάρχει αντίστοιχη ποσότητα. Ακόµα, η αναθεώρηση ή οι υπερβάσεις 
ποσοτήτων εξετάζονται πάντοτε αθροιστικά και στο σύνολο του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Έλεγχος - Προσαρµογή - Συµπλήρωση µελετών του έργου 
 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής µελέτης του έργου και να 
υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλµατααυτής ως και των 
κατασκευαστικών σχεδίων, τα οποία επιδρούν δυσµενώς στην καλή κατασκευή και ευστάθεια 
του έργου, και να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συµπληρώσεις παραµένοντας 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων που 
κατασκευάζονται από αυτόν. 
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2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε βάση τις µελέτες που θα του χορηγηθούν, τις 
έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφές 
εκπονήσεως µελετών, να προβεί στην εφαρµογή των µελετών στο έδαφος, στις 
αναπασσαλώσεις και χωροσταθµίσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των 
συµπληρωµατικών στοιχείων που απαιτούνται για συµπλήρωση και προσαρµογή των 
στοιχείων της µελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη σήµανση της ζώνης 
καταλήψεως των έργων. 

 
3.O καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των 
οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες επί µέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα µέτρα για την άρτια εκτέλεση 
και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή 
λειτουργία του έργου. 

 
4. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται 
από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - 
διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (π.χ., τοίχος, διαχώρισµα, 
κατώφλι, επίχρισµα, κιγκλίδωµα, κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άµεση 
σύνδεσή του µε τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου. 

 
5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως µηχανηµάτων και µηχανολογικού 
εξοπλισµού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και µελέτες 
συνδέσεως αυτών, επειδή οι µελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του µηχανήµατος που 
θα εκλέξει ο ανάδοχος (µέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται από τη σύµβαση) και 
εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 

 
6. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται µε 
µέριµνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Προέλευση - Έλεγχος- Έγκριση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 
 
1. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για 
την κατασκευή του έργου. Επισηµαίνεται επίσης η υποχρεωτική σήµανση CE των προϊόντων 
που χρησιµοποιούνται στο έργο και συµβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάµει των κοινοτικών διατάξεων. Η 
σήµανση CE όταντοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νοµικού 
προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν 
συµµορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες 
διαδικασίες αξιολόγησης.  

 
2. Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα 
συµβατικά τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισµού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να 
υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, από τις 
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οποίες να αποδεικνύεται το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η 
παραγγελία των υλικών θα γίνει µετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα 
έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη 
του για την εξασφάλιση, σύµφωνα µε τη σύµβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

 
3. Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύµφωνα µε κρίση της Υπηρεσίας, 
δειγµατοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιµοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές 
και να τα εξετάσει µε βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της 
Χώρας, της χώρας προέλευσης ή να προσκοµίζει βεβαίωση του Υπουργείου Βιοµηχανίας, ότι 
αυτά συµφωνούν προς τις εγκεκριµένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

 
4. Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες κάθε 
φύσεως, κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος 
έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ηµέρες πριν από τη σχετική δοκιµασία για να 
παρακολουθηθούν από αυτή οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιµασίες, εφόσον προβλέπεται 
στην ΕΣΥ, άλλως θα προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου 
κατασκευής. 

 
5. Υλικά που προβλέπονται από τη µελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, µπαταρίες, 
κρουνοί, κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, φωτιστικά σώµατα, 
κ.α.) δεν θα προσκοµίζονται στο έργο και δεν θα τοποθετούνται χωρίς προηγουµένως να 
προσκοµισθούν δείγµατα και εγκριθούν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αν προβλέπεται 
από την ΕΣΥ, από την Προϊσταµένη Αρχή. Τα παραπάνω δείγµατα θα υποβάλλονται έχοντας 
πάνω τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: ο αριθµός του έργου, ο αριθµός 
τιµολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για 
εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. κουφώµατα,  έπιπλα, κλπ.) ο 
ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενηµερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι δυνατός ο 
έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

 
6. Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του όλου έργου και 
καµία αποζηµίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεώς του να εκτελέσει 
τις δοκιµασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή 
αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

 
7. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που υπάρχουν 
στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Όπου στα συµβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός 
τύπος ορισµένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συµπλήρωση των χαρακτηριστικών και 
διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος όµως µπορεί να προτείνει υλικό 
οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναµο µε το οριζόµενο, της ισοδυναµίας υποκείµενης στην 
έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 
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1. Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται (εφ’ όσον θεωρηθεί απαραίτητο από την 
επίβλεψη του έργου) να µεριµνήσει µε δαπάνες του για την εκτέλεση των παρακάτω 
εργασιών: 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, 
υποβάσεις και σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσµενώς 
επί της αντοχής του έργου. 
 β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου 
σε εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή σε ιδιωτικό εργαστήριο µε την έγκριση της Υπηρεσίας και τα 
αποτελέσµατα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταµένη Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνά 
του και µε δαπάνες του να εξετάζει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για 
επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτης 
ανάθεσης. 

ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις 
των προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 
 
2. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να µεριµνήσει, µε δαπάνες του, για την ίδρυση στο 
εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους το οποίο θα πρέπει 
να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και το απαιτούµενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι 
παραπάνω εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης 
υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος και ότι άλλο προβλέπουν οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
3. Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να µεριµνήσει µε 
δαπάνες του, ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες να γίνονται σύµφωνα µε 
τους υφιστάµενους κανονισµούς σε ΚΕ∆Ε ή ΠΕ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ανεξάρτητα ή παράλληλα 
µε τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάµενο εργοταξιακό εργαστήριο. Επίσης, στα 
παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες, οι οποίες δεν 
µπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε µε µέριµνα και δαπάνες του 
αναδόχου.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Τιµές µονάδος νέων εργασιών 
 
1. Οι τιµές µονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο156 του Ν.4412/16, 
όπως αυτό ισχύει(καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού). 

 
2. Για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόµο ότι θα 
εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρµόζονται, 
άσχετα από τα µέσα τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για την 
εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή µεγάλου ή µικρού αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή 
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άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή µερικά, σε µικρή ή 
µεγάλη αναλογία κλπ.). 

 
3. Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια ισχύουν για τις τιµές 
µονάδας νέων εργασιών του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Προκαταβολές 
 
1. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
τουάρθρου150του Ν.4412/16 και εφόσον και µόνο, η χορήγηση αυτών έχει προβλεφθεί από 
τη ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας ή την ΕΣΥ. 

 
2. Η χορήγηση προκαταβολής γίνεται µε αίτηση του αναδόχου και επιβαρύνεται αυτή µε τόκο 
που ορίζεται κατά τα νόµιµα. 

 
3. Πρόσθετη Προκαταβολή, λόγω αύξησης της συµβατικής δαπάνης του έργου (µε έγκριση 
συγκριτικού πίνακα ή νέα σύµβαση), δεν θα χορηγείται. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ασφάλιση Προσωπικού 
 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω από 
ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόµο, οργανισµούς κοινωνικής 
ασφαλίσεως. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολεί σε 
εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της 
παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται µε την προσκόµιση στην Υπηρεσία 
των σχετικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόσει ανάλογη κράτηση από το 
λογαριασµό του και µέχρι να τα προσκοµίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των 
παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει 
στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασµό του αναδόχου 
και παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασµό του. 

 
3. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί έχει υποχρέωση µε την υπογραφή της σύµβασης, να 
υποβάλλει δήλωση στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, 
δίνοντας πλήρη στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισµό, κλπ.). 

 
4. Ο ανάδοχος που, σύµφωνα µε την εκάστοτεισχύουσα ασφαλιστική Νοµοθεσίαθεωρείται 
εργοδότης, έχει υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς τις νόµιµες εισφορές πάνω στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, 
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όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό και 
κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο 
υπόψη έργο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων, όπως και ∆ιαταγών Μονάδος 
 
1. Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόµων κλπ., όπως ορίζεται 
στοΝ.4412/16, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για 
έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

 
2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο των 
έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά 
κάθε τρίτου. Ευθύνεται απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη, που 
τυχόν επισυµβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο 
προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, 
των µέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται. Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος 
για την πληρωµή προστίµου, χρηµατικής ποινής, αποζηµιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή 
αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από την 
εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήµατα-Αστικά Αδικήµατα κλπ.). 

 
3. Οµοίως ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συµµορφώνεται µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διαταγές της Μονάδας, στην περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα ή τις αντίστοιχες 
αστυνοµικές διατάξεις όταν πρόκειται για εκτέλεση έργων εκτός Μονάδων.  

 
4. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την 
έκδοση όλων των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών (όχι αυτών που προβλέπονται για την 
ανέγερση οικοδοµών) και καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε 
παράβαση από τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης 
υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούµενων 
στοιχείων που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νοµοθεσίακαι να εφαρµόσει τα 
επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ευθύνη Αναδόχου 
 
1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 138), τόσο για την 
εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος 
είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 
 
2. Οµοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν γενικά, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, 
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σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών 
και των λοιπών συµβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και των σχεδίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών 
 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται 
εργασίες, να τοποθετεί τα σήµατα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα µε τη 
φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά, κλπ.) και να επιµελείται τη 
συντήρησή τους. Στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται 
υποχρεωτικά αυτόµατα σήµατα που αναλάµπουν (FLASHLIGHTS). Οµοίως θα 
χρησιµοποιούνται, όπου παρουσιάζεται ανάγκη, και τροχονόµοι, υπάλληλοι του αναδόχου, 
για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
στις οδούς, παρακαµπτηρίους και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, 
ηµέρα και νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνες του 
αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη 
λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 
 
1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 
υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες πρέπει να 
µετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 

 
2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες αυτές (εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όµως αυτός να διευκολύνει, χωρίς 
πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο αυτό, 
ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις 
εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

 
3. Όταν τα έργα ή µέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, 
πρέπει να ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και εγκαταστάσεις 
που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή σήµανση, καλώδια  ηλεκτρικής παροχής 
και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.). 

 
4. Ειδικά για τις περιπτώσεις αεροδροµίων απαγορεύεται κατά αρχήν η κίνηση και η 
στάθµευση των κάθε φύσεως µέσων και µηχανηµάτων του αναδόχου, όπως και η µετακίνηση 
υλικών του πάνω στις επιφάνειες των διαδρόµων και στα ερείσµατά τους.   

 
5. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν και 
θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία µε οποιοδήποτε 
τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 
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6. Η κατά τόπους Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιµα 
στοιχεία που υπάρχουν σ' αυτήν ή τη Μονάδα (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα 
δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία µε τον 
αρµόδιο µηχανικό, θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα υφιστάµενα 
δίκτυα. Η αναζήτηση και ο εντοπισµός θα γίνουν µέσω ανιχνευτή µετάλλου, ο οποίος θα 
εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού σήµατος στα δίκτυα. Με τον 
ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισµός της οδεύσεως των δικτύων και µε δοκιµαστικές τοµές, 
εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό 
καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 
 
7. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης και εντοπισµού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο 
κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, µε χαρακτηριστική γραµµογραφία, θα 
παριστάνονται και οι προτεινόµενες λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η 
προστασία επί τόπου µε εγκιβωτισµό εντός σκυροδέµατος, ή η µετατόπιση εκτός περιοχής 
εργασιών µε προσθήκη νέου τµήµατος, ή και οι δύο λύσεις, εκτελούµενες αντίστοιχα σε δύο 
φάσεις. 

 
8. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάµενη Αρχή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία το 
ταχύτερο, µετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται µε περιγραφή για 
προστασία ή µετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου 
προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται µέσα σε πλαστικό σωλήνα 
διαµέτρου 16 εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα (C12/15) τετραγωνικής διατοµής 
διαστάσεων 45Χ45εκ. 

 
9. Η εργασία προστασίας ή µετατόπισης θα εκτελεστεί µετά την έγκρισή της από την 
Προϊστάµενη Αρχή. 

 
10. Με βάση τα παραπάνω, ουδεµία ζηµία από τον ανάδοχο επί υφισταµένων δικτύων είναι 
αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου επέλθει από τον ανάδοχο βλάβη 
στα δίκτυα, η αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από αυτό 
αποτελεί η περίπτωση γενοµένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού υδρεύσεως του οποίου η 
βάση δεν υπεδείχθη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε ακρίβεια τουλάχιστον πέντε µέτρων. 
Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 
 
11. Η αποκατάσταση του βλαµµένου δικτύου, πλην πλαστικού σωλήνα, που θα επέλθει  από 
τον ανάδοχο, ανάλογα µε τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται : 

α.Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άµεσα, µε προσωρινό  τρόπο, η 
συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το καλώδιο µε νέο σε όλο το 
µήκος το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ των πλησιέστερων συνδέσµων και σε µήκος όχι 
µεγαλύτερο των σαράντα (40) µέτρων καλωδίου. 

β.Ηλεκτρικό καλώδιο µέσης ή χαµηλής τάσης: θα αντικαθίσταται µε νέο καλώδιο, το 
τµήµα του υφιστάµενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

γ.Αγωγός δικτύου ύδρευσης:  θα αντικαθίσταται µε νέο σωλήνα, το τµήµα το οποίο 
βρίσκεται δέκα (10) µέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 
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δ.Αγωγός καυσίµου: θα αντικαθίσταται, µε νέο αγωγό, το τµήµα το οποίο βρίσκεται 
δεκαπέντε (15) περίπου µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης.  
 
12. Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισµού µέσω ανιχνευτή µετάλλων δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαµβάνεται αναλογικά στις τιµές µονάδος του έργου. Η 
εργασία όµως προστασίας ή µετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα µε βάση τις συµβατικές τιµές, 
εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιµές που θα συνταχτούν κατά τα νόµιµα και η σχετική δαπάνη θα 
βαρύνει το κονδύλιο των απροβλέπτων.     
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Σχέδια από την εκτέλεση - Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 
 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την αποπεράτωση του όλου 
έργου και ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την προσωρινή παραλαβή του, να παραδώσει 
στην Υπηρεσία, διαµέσου του Επιβλέποντος µηχανικού, µία σειρά σχεδίων σε διαφανές χαρτί 
και µε την υπογραφή του, όλων των έργων που εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν 
τελικά, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως 
έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά . 

 
2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει από την 
Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτοµέρειες των σχεδίων. Ειδικότερα, 
τα σχέδια πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω : 

α. Να σηµειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων, τα 
παλιά υπόγεια δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση των 
νέων δικτύων. 

β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται από 
σταθερά σηµεία, στα δε ευθύγραµµα τµήµατα η εξάρτηση θα γίνεται στα διαστήµατα L/5, 
όπου L το ευθύγραµµο µήκος σε µέτρα (αλλά πάντως όχι µικρότερο από πενήντα µέτρα). 

γ. Ως σταθερά σηµεία εξαρτήσεως θα λαµβάνονται άκρα σταθερών και µονίµων 
κατασκευών (κτιρίων, δρόµων, αποθηκών, κλπ.) θα αποφεύγεται δε να λαµβάνονται ως 
τέτοια, σηµεία που υπάρχει η πιθανότητα να µετακινηθούν ή καταστραφούν (στύλοι 
φωτισµού, συγκεντρώσεις υλικών, µικρά δέντρα, κλπ.). Επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των 
νέων υπογείων δικτύων να σηµειώνεται η επισήµανση που έγινε στα υπόγεια δίκτυα στις 
χαρακτηριστικές θέσεις τους, όπως είναι αλλαγές κατευθύνσεων, σύνδεσµοι διακλάδωσης, 
σύνδεσµοι υψηλής τάσης, κλπ. 

δ. Η επισήµανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται στις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: Το ενδεικτικό σηµείο 
θα τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40-60 εκ. θα φτάνει µέχρι βάθος 70 
εκ. και στην άνω επιφάνεια του θα σηµειώνεται εγχάρακτα µε βέλος, η κατεύθυνση που 
βρίσκεται το δίκτυο. 

ε. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις (υφιστάµενες ή 
νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και µάλιστα  εφόσον η διά-βαση των δικτύων 
είναι πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης από την οποία πέρασε. 

στ. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους οικονοµικούς, νέο 
δίκτυο τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, τότε στο σχέδιο εξ εκτελέσεως 
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θα παριστάνονται µε διαφορετική γραµµογραφία και τα δύο ή τρία δίκτυα, η δε σχετική τους 
θέση στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, µεσαίο) θα ανταποκρίνεται στην πραγµατική σχετική θέση. 

ζ. Η κλίµακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα καθορίζεται από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να 
ανταποκρίνονται στον προορισµό τους. 
 
3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις οδηγίες 
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά 
εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανηµάτων που 
τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µι θέση. 

 
4. Σε περίπτωση αµέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης η 
Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεσή της σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Υλικά έργου-Προσωρινές Εγκαταστάσεις του αναδόχου- Προστατευτικές κατασκευές 
 
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη του, τα υλικά, µηχανήµατα, 
εργαλεία που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση και είναι 
υπεύθυνος για κάθε καταστροφή ή απώλειά τους, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη. 

 
2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, 
εργαστήρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, 
θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται 
από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. 

 
3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή άλλη 
προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στις 
απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο µέτρο, για να αποφύγει την πρόκληση 
ζηµιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο, αποζηµιούµενος γι΄ αυτές µε βάση τις 
τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τιµές µονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες 
που δεν προβλέπονται από το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
 
1.O ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε τµήµα 
του έργου, όπως και µετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από 
τους γύρω από αυτό το τµήµα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή 
εγκατάσταση που απαιτήθηκε και προβλέπεται από το προηγούµενο άρθρο 16 της 
παρούσης, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά που πλεονάζουν, 
χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ., να σηκώσει 
(καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή 
επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), να ισοπεδώσει τους χώρους που 
αυτά ήταν αφηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ., να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις 
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κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι 
άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε τους 
όρους της σύµβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη 
του έργου. 
 
2. Οµοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχει 
πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκοµίσει, κλπ., κάθε προστατευτική κατασκευή 
που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) που 
επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε φύσεως ζηµιές, ατυχήµατα, 
κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και να αποµακρύνει τα περιφράγµατα των 
εργοταξίων. 

 
3. Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
δεν προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω εργασιών, 
αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την πρώτη 
πληρωµή προς αυτόν, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης για εµπρόθεσµη εκτέλεση του 
έργου ή τµήµατός του γι' αυτό το λόγο. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Πρόγραµµα κατασκευής έργων 
 
1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες, εκτός και αν 
ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, από την υπογραφή της συµβάσεως να συντάξει και 
υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα που να απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, τη 
διαδοχή και τα διάρκεια όλων των επί µέρους εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για 
την ολοκλήρωση του έργου, µέσα στην τυχόν τµηµατική και ολική προθεσµία αποπεράτωσής 
του, όπως ορίζει το άρθρο 145 του Ν.4412/16. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος, να συνεργαστεί µε 
τον επιβλέποντα µηχανικό για να εξετάσουν µαζί τα θέµατα που υπάρχουν και να επιλέξουν 
τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα εισαχθούν στο χρονοδιάγραµµα.To χρονοδιάγραµµα  
µε υπογραφή και του επιβλέποντος µηχανικού θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. 

 
3. Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή 
ύπαρξης καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίµακα που 
να επιδρά στην τήρηση του Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα 
προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, µαζί µε 
αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την ανασύνταξη. 

 
4. Ανάλογα µε την τεχνική και οικονοµική σηµασία του έργου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
θα συντάσσεται το χρονοδιάγραµµα µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης ή κατά 
απλούστερο τρόπο. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο 

Επίβλεψη κατασκευής του έργου 
 

Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής του έργου, 
άρθρο 136 του Ν.4412/16, ισχύουν τα παρακάτω : 
 
1. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι να µεταβάλλουν τις 
διατάξεις των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της 
Προϊστάµενης Αρχής γι' αυτό, η δε παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν 
απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
σύµβαση. 

 
2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή µεταφορικά µέσα για την κίνηση όλου του 
προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την πλησιέστερη 
πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και µέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι σχετικές 
δαπάνες για την κίνηση αυτού του προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο 

Επιµετρήσεις Εργασιών 
 
1. Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες 
στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

 
2. Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των 
εργασιών, ισχύουν τα Τιµολόγια της εργολαβίας. 

 
3. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος 
επιµετρήσεως, θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά θα 
εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

∆οκιµές Εγκαταστάσεων 
 
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των εργασιών 
των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις απαιτούµενες 
δοκιµές µε δικά του µέσα και όργανα και µε δικές του δαπάνες (εκτός από το απαιτούµενο για 
τις δοκιµές ηλεκτρικό ρεύµα και καύσιµο, τα οποία θα βαρύνουν την Υπηρεσία). Οι δοκιµές 
θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθούν τα απαιτητά αποτελέσµατα. οπότε θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του 
έργου. 

 
2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρµοδίων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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3. Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της 
εγκαταστάσεως να µην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

 
4. Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις οι επιτυχείς δοκιµές αποτελούν 
προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση 
 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει 
οποιοδήποτε τµήµα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει µερικά εκτελεστεί. Αυτή όµως η 
κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι  αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει 
εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη 
τµηµάτων του έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί 
υπόψη από την Υπηρεσία η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσµιών 
αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει νοµότυπα ο ανάδοχος. 
Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τµήµατος του έργου επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες στον 
ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει σ' αυτόν τις πραγµατικές δαπάνες µε βάση 
πρωτόκολλο καθορισµού νέων τιµών που θα συνταχθεί. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τµήµατος 
του όλου έργου, πλήρως αποπερατωµένου ή όχι, διατάσσει την διοικητική παραλαβή του, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 169 του Ν.4412/16.   
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 
 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δέκα πέντε 
(15) µήνες, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 
 
1. Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όµως κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο 
εκτελείται µέσα στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ µε 
πληρωµή που θα συµφωνηθεί και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί ασφαλείας. 

 
2. Τις γεννήτριες, µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που µπορεί να απαιτηθούν, 
πρέπει να προµηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε φροντίδα και δαπάνη δική του. 
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ΑΡΘΡΟ 25ο 

Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 
 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους 
υγιεινής (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα 
και θα φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Υπουργείου 
Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρµακείο µε 
επαρκή εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε 
µικροτραυµατισµούς κατά την εκτέλεση των έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

Εκρηκτικές Ύλες 
 

Ο ανάδοχος θα προµηθεύεται τις εκρηκτικές ύλες που θα απαιτηθούν, όπου 
επιτρέπεται η χρήση τους, τόσο για την όρυξη υλικών όσο και για τους εκβραχισµούς στον 
τόπο των έργων, και υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται από τις αρµόδιες 
αρχές ασφαλείας, όπως και τις ειδικότερες διαταγές της Μονάδας που ισχύουν, ως προς την 
προµήθεια, µεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και επιστροφή των ποσοτήτων που τυχόν δεν θα 
χρησιµοποιηθούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο 

Περιορισµοί Κυκλοφορίας 
 

1. Μέσα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις το προσωπικό και τα µηχανήµατα του αναδόχου θα 
κινούνται µόνο στις περιοχές εκτέλεσης των έργων, στη θέση ή θέσεις αποθήκευσης υλικών 
και συγκέντρωσης µηχανηµάτων του αναδόχου, όπως και στις οδούς προσπέλασης τους. Τα 
όρια των παραπάνω περιοχών εκτέλεσης έργων, θέσεων αποθήκευσης και συγκέντρωσης 
και οι οδοί προσπέλασης που είναι δυνατόν να διατεθούν, θα καθορισθούν από τον 
επιβλέποντα µηχανικό σε συνεργασία µε τις Στρατιωτικές Αρχές, µε τις οδηγίες του οποίου 
πρέπει να συµµορφώνεται ο ανάδοχος. 

 
2. Ο ανάδοχος πρέπει να προγραµµατίσει την εκτέλεση των εργασιών κατά τρόπο που να 
µην εµποδίζει τις προσπελάσεις αεροσκαφών προς διάδροµο, δάπεδα και λοιπές 
εγκαταστάσεις του αεροδροµίου, όταν εκτελούνται έργα µέσα σ' αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 28ο 

Καιρικές Συνθήκες 
 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται γενικά µε τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή. Κατόπιν αυτού ουδεµία παράταση δικαιολογείται εκτός αν 
επικρατήσουν ασυνήθεις για την περιοχή καιρικές συνθήκες. 
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ΑΡΘΡΟ 29ο 

Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/16, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι 
θα χρησιµοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται 
στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διευκολύνει τον κύριο του 
έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προµηθευτές και να ρυθµίζει τη σειρά εκτέλεσης των 
εργασιών µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ώστε να µην τους 
παρεµβάλλει εµπόδια. 

 
2. Σύµφωνα µε τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες του έργου και τις οδηγίες της Επίβλεψης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να µορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούµενα υπ΄ αυτόν παντός 
είδους τµήµατα του κτιρίου, τις απαιτούµενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως 
των σωλήνων ή εξαρτηµάτων των διαφόρων ηλεκτροµηχανολογικών έργων του. 

 
3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από 
οπλισµένο σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 
µηχανικού. 

 
4. Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως και 
η δαπάνη αποκαταστάσεως των  µορφουµένων ή διανοιγοµένων φωλεών, οπών ή αυλάκων 
για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 30ο 

Ειδικές διατάξεις για έργα χρηµατοδότησης ΝΑΤΟ 
 

Εφόσον το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του Ν. ∆. 45/73. 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο 

Γενικά Έξοδα - Εργολαβικό Όφελος - Κρατήσεις 
 
 Το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους, ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) 
ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης σύµφωνα µε την παρ 7(θ) του άρθρου 53 του 
Ν.4412/16. 
 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη.  
 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

Περί Φ.Π.Α 
 

Ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησης των έργων ισχύουν τα παρακάτω, σχετικά µε 
το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.): 
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1. Όταν τα έργα είναι Εθνικά (χρηµατοδοτούµενα είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, είτε 
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων) ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί Φ.Π.Α., δηλαδή 
ο Κύριος του έργου (Υπηρεσία του ΥΕΘΑ) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 
 
2. Όταν τα έργα είναι ΝΑΤΟ (µε την έννοια της παραγρ. 1γ του άρθρου 31 της παρούσας) 
δεν επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α, η εισαγωγή και η παράδοση ειδών και πάσης φύσεως υλικών 
που προορίζονται να ενσωµατωθούν στο έργο, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που 
συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση του έργου, όπως λεπτοµερώς αναφέρονται στην υπ’ 
αριθµό Π.4056/3029/17.6.87 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί "Φορολογικής 
µεταχείρισης ειδών εισαγοµένων ή παραδιδόµενων για εκτέλεση έργων του Κοινού 
Αµυντικού Προγράµµατος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)." 

 
ΑΡΘΡΟ 33ο 

Τόπος ∆ιανοµής αναδόχου 
  

Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/16, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 
να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύµβασης και όταν το έργο εκτελείται 
µακριά από την έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του 
ζητηθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει αντίκλητό του µε έδρα την περιοχή 
εκτέλεσης του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 34ο 

Τροποποίηση όρων της ΓΣΥ 
 

Η υπηρεσία µπορεί στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων να τροποποιεί άρθρα της 
ΓΣΥ, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.  

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΧΗΣ Γ2/4 ∆ΝΤΗΣ Γ2 

Επγός (ΜΕ) 

Αβραάµ Χαρακόπουλος 

Σµχος (ΜΕ) 

Απόστολος ∆ιγγελίδης 

Σµχος(ΜΕ) 

Αθανάσιος  Βαλάσης 
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ΕΡΓΟ:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP 
ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ 
ΛΗΜΝΟΥ (130ΣΜ-19-01) 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
∆ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

  

  

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αναθεώρηση τιµών 

Για την αναθεώρηση των τιµών του τιµολογίου της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 153 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 

1. Για την υπέρβαση των προθεσµιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν 
εφαρµογή τα αναφερόµενα στο άρθρο 148 του Ν.4412/16. 

2. Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή µέρους αυτού, ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς αµέσως ενηµερώσει έγγραφα τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, προκειµένου αιτιολογηθεί και τεκµηριωθεί 
αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. 

3. Επίσης εφ΄ όσον οι υπ΄ όψη καθυστερήσεις δηµιουργούν πρόσθετες δαπάνες 
στον ανάδοχο και προσαυξάνουν το κόστος εκτέλεσης εργασιών (ηµεραργίες 
προσωπικού και µηχανηµάτων) και για να ληφθεί υπ΄ όψη σχετική απαίτηση, θα 
πρέπει ο ανάδοχος ευθύς αµέσως, να γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 
πλήρως αιτιολογηµένα, τις οικονοµικές του απαιτήσεις. Παρόµοια αιτήµατα που 
τίθενται εκ των υστέρων δεν θα λαµβάνονται υπ΄ όψη, τόσο για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας όσο και των αντίστοιχων αποζηµιώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Πιστοποίηση - Εντολή πληρωµών 

Για την πιστοποίηση και τις πληρωµές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 152 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Συµφωνία υλικών µε οδηγία Ε.Ε. 

1. Τονίζεται ότι για το έργο ισχύει η Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθµόν 470 (ΦΕΚ /183 
Β/4-4-85) περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός 
ορισµένων ορίων τάσεων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
73/23/ΕΟΚ,  όπως ισχύουν σήµερα. 
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2. Επί των προηγουµένων τονίζεται ότι κάθε τροποποίηση της ανωτέρω, η οποία 
ήθελε εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει για το 
έργο υπό την προϋπόθεση της παραγρ. 4.3 και έχει εφαρµογή για τα αντίστοιχα 
υλικά του έργου που αφορά, εκτός αν αυτά, αποδεδειγµένα, είχαν παραγγελθεί προ 
της εκδόσεως της τροποποιητικής αποφάσεως. Εφ΄ όσον η εφαρµογή της 
τροποποιητικής αποφάσεως συνεπάγεται κάποια υπέρβαση οικονοµική στο έργο ή 
χρονική παράταση σ΄ αυτό, θα υποβληθεί έγκαιρα αίτηση του αναδόχου, αναλυτικά 
δικαιολογηµένη. Προ της εγκρίσεως αυτής κανένα αντίστοιχο υλικό δεν θα 
παραγγελθεί. 

3. Τονίζεται πάντως ότι Κύριος του Έργου διατηρεί στην απόλυτη έγκρισή του τη 
δυνατότητα να µην εφαρµόσει την ανωτέρω τροποποίηση. 

4. Επί της προµήθειας υλικών από την αλλοδαπή, τονίζεται ότι έχουν ισχύ νοµίµως 
τα προβλεπόµενα περί προτιµήσεως προϊόντων από χώρες µέλη της Ε.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Συµφωνία υλικών µε Εθνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, ΕΤΕΠ, Υπουργείου 
Βιοµηχανίας κλπ) 

1. Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συντάχθηκαν έτσι ώστε να συµφωνούν ή 
να υπερκαλύπτουν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιµότητας και λειτουργίας, τις 
ήδη υφιστάµενες για παρεµφερή υλικά, προδιαγραφές οιουδήποτε εθνικού φορέα 
(ΕΛΟΤ, ΕΤΕΠ, Υπουργείου Συγκοινωνιών, ∆ΕΗ, ΥΠΕΧΩ∆Ε κλπ.). Αν εκ 
παραδροµής ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η προδιαγραφή κάποιου υλικού του έργου, 
υπολείπεται αντιστοίχου ως ανωτέρω προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σ΄ εφαρµογή 
προ της ηµεροµηνίας υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς 
οικονοµική αξίωση εκ µέρους του αναδόχου. 

2. Αν αντίστοιχα τεθεί σ΄ εφαρµογή µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της µελέτης του 
έργου προδιαγραφή από κάποιο εθνικό φορέα, που αφορά υλικό του έργου και είναι 
αυστηρότερη της αντιστοίχου προδιαγραφής του έργου αυτού, τότε θα τηρηθεί η 
διαδικασία που προβλέπεται (ανάλογα) στην παράγραφο 4.2 του προηγούµενου 
άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

∆οκιµασία υλικών του έργου 

1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, για κάθε υλικό του έργου, να ζητήσει την 
εκτέλεση δοκιµών σε εργαστήριο δηµοσίας υπηρεσίας ή ανεγνωρισµένου ιδιωτικού 
φορέα, για να διαπιστώσει ότι το προσκοµιζόµενο στο έργο υλικό, συµφωνεί µε τις 
προδιαγραφές του έργου. 

2. Η ως άνω προσφυγή σε εργαστήριο ελέγχου θα ζητηθεί στην περίπτωση που από 
τα υποβληθέντα από τον ανάδοχο στοιχεία του υλικού δεν προκύπτουν µονοσήµαντα 
και αναµφισβήτητα οι τεχνικές ιδιότητες του υλικού. Η αντίστοιχη δαπάνη για τη 
δοκιµή του υλικού βαρύνει τον ανάδοχο και µόνο και πρέπει να εκτιµηθεί αντίστοιχα 
στην υποβολή της προσφοράς του.  

3. Επίσης δοκιµασία κάποιου υλικού µπορεί να γίνεται και σε διαφορετικές 
περιπτώσεις εφ΄ όσον κάτι τέτοιο σαφώς αναγράφεται και προβλέπεται στην Τεχνική 
Περιγραφή του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

Σύνταξη Φακέλου JFAI  

(Αφορά τα έργα που χρηµατοδοτούνται µερικώς ή ολικώς από πιστώσεις του 
προγράµµατος Έργων Κοινής Υποδοµής ΝΑΤΟ) 

1. Πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο 
φάκελος µε στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την “τελική αποδοχή” των 
εκτελεσµένων εργασιών από το ΝΑΤΟ (∆ικαιολογητικά 
JointFinalAcceptanceInspection - JFAI)ο οποίος θα περιέχει: 

 α. Σχέδια εξ’ εκτελέσεως του έργου σε διαφανές χαρτί τα οποία θα φέρουν 
τίτλους, υποτίτλους και υποµνήµατα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική 
γλώσσα σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην τεχνική περιγραφή του έργου και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 β. Πλήρη επιµετρητικά στοιχεία µεταφρασµένα στην αγγλική γλώσσα. 

 γ. Κατάσταση µε τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του έργου που έχει 
εγκατασταθεί στην οποία θα αναφέρονται το είδος, η ποσότητα και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των επί µέρους υλικών (κατασκευάστρια εταιρεία, χώρα προέλευσης, 
το µοντέλο και τον αριθµό σειράς παραγωγής), µεταφρασµένα στην αγγλική γλώσσα. 

 δ. Η δαπάνη για την σύνταξη του φακέλου JFAI, περιλαµβάνεται στα γενικά 
έξοδα του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Χρήση εκρηκτικών υλικών 

1.  Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών. 

2. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση εκρηκτικών αφού προηγηθεί συνεννόηση µε τον 
χρήστη του έργου και λάβει από αυτόν γραπτή άδεια προς τούτο. Τονίζεται ότι στην 
περίπτωση αυτή, κάθε ποινική και αστική ευθύνη προς οιονδήποτε τρίτο και τα 
περιουσιακά του στοιχεία βαρύνει, αποκλειστικά και µόνο, τον ανάδοχο. 

3. Η µελέτη του έργου δύναται να προβλέπει ορισµένες τροποποιήσεις στο νόηµα 
της παραγρ. 8.1. και 8.2., οι οποίες θα αναγράφονται, σε ιδιαίτερο  κεφάλαιο της 
Τεχνικής Περιγραφής το οποίο θα ονοµάζεται "Χρήση εκρηκτικών υλικών".  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Εγκατάσταση - ∆ιευθέτηση καλωδιακών δικτύων 

1. Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή 
µετακινήσεις υφισταµένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο 
µικρότερος δυνατός αριθµός συνδέσεων. 

2. Πάντως τονίζεται ότι σε κανένα καλωδιακό δίκτυο δεν αποτιµάται ιδιαίτερα ο 
σύνδεσµος, η δαπάνη του οποίου (σαν προµήθεια υλικού και εργασία) 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µονάδος που ανήκει και η προµήθεια του καλωδίου.  
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3. Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η 
ταυτόχρονη εγκατάσταση ΄΄υλικών προστασίας και καλωδίων''. Θα προηγείται η 
κατασκευή ή εγκατάσταση των βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών (άµµου, 
σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα µηχανικό η αρτιότητά 
τους  και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται  τα καλώδια. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 

1.Στην τιµή εγκαταστάσεως των πάσης φύσεως καλωδίων περιλαµβάνεται και κάθε 
δαπάνη που απαιτείται για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση των υλικών 
επιχώσεων των χαντακιών, εφ’ όσον η οδική απόσταση από της κεντρικής πύλης της 
Μονάδας µέχρι της θέσεως λήψεως των είναι όχι µεγαλύτερη των 5 ΚΜ. 

2. Το ίδιο ισχύει προκειµένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων 
εφόσον δεν τιµολογούνται ειδικότερα από το τιµολόγιο της µελέτης. 

3.Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφ΄ όσον σαφώς 
αναγράφεται στο 2ο µέρος της παρούσης ή στην Τεχνική Περιγραφή.  

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Εγκρίσεις υλικών 

 Η έγκριση που χορηγείται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια 
του έργου, για κάθε υλικό που προορίζεται για το έργο σηµαίνει ότι: ''Η Υπηρεσία 
συµφωνεί για τη χώρα προελεύσεως, τον οίκο κατασκευής και την τεχνολογία 
κατασκευής του υλικού, και παρέχει την κατ΄ αρχήν έγκρισή της για την παραγγελία 
και ενσωµάτωση του υλικού στο έργο. Η οριστική έγκριση του συγκεκριµένου υλικού 
θα χορηγηθεί µετά την επιτυχή εγκατάσταση, δοκιµή και λειτουργία του στον τόπο 
του έργου, στη θέση για την οποία προορίζεται και µετά τις δοκιµές που, κατά την 
Τεχνική Περιγραφή, απαιτούνται να γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής ή εργαστήριο 
δοκιµών κρατικού φορέα και την υποβολή στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των σχετικών 
πιστοποιητικών’’. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική µελέτη κατασκευής 

1.Στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης καθορίζεται ότι στην σειρά ισχύος των συµβατικών 
στοιχείων της µελέτης του έργου η τεχνική µελέτη κατασκευής προηγείται των 
προδιαγραφών του έργου. 

2.Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών του 
έργου καθορίζεται  ότι σ΄ όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον ανάδοχο 
''Τεχνική Μελέτη Κατασκευής'' τα εις αυτήν προβλεπόµενα υλικά και εργασίες θα είναι 
σύµφωνα απολύτως µε τις προδιαγραφές του έργου. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα αν η 
''Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής'' εγκριθεί κατά τη φάση διαδικασίας του 
διαγωνισµού ή κατά την διάρκεια της εκτελέσεως του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

Αρχαιότητες, αντικείµενα αξίας 

 Οι οποιεσδήποτε αρχαιότητες έργα τέχνης ή αντικείµενα αξίας οποιασδήποτε 
φύσης, τυχόν ανακαλυπτόµενα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανήκουν στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο. ∆εν θα καταβληθεί στον ανάδοχο κανένα αντιστάθµισµα, εκτός 
εάν υπάρχει ανάγκη, της δαπάνης εξαγωγής από το έδαφος των παραπάνω 
αντικειµένων.  

 Στην περίπτωση ανακάλυψης των παραπάνω αρχαιοτήτων, έργων τέχνης ή 
αντικειµένων αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό 
για την ανακάλυψη τους, να φυλάει αυτά µε ειδικούς φύλακες και να διακόπτει την 
εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφάλεια 
των παραπάνω αντικειµένων, σε αναµονή οδηγιών από πλευράς των αρµοδίων που 
θα πρέπει να επιληφθούν και να ενεργήσουν το συντοµότερο δυνατόν. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Υποχρέωση Εκπόνησης και Εφαρµογής ΦΑΥ ως Απαραίτητου Στοιχείου για 
την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του Π∆ 305/96 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και να ενηµερώνει 
αυτόν σύµφωνα µε την παρ. 7 του ιδίου άρθρου, όπως καθορίζεται στην απόφαση 
υπ΄ αριθµ. 433/19-9-2000 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, η οποία δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1176/22-9-2000 τεύχος Β΄.    

Οι παρακάτω παράγραφοι 2 έως και 4 του παρόντος Άρθρου τίθενται ως έχουν 
σύµφωνα µε την Αποφ-∆ΙΠΑ∆/889/02 που ισχύει από 14 Ιανουαρίου 2003 που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ-16/Β/14-1-03. 

2.Κανονιστικέςαπαιτήσεις       

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους 
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται 
µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.  

3. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ).  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ 
ορίζονται οι εξής: 

3.1∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

3.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και 
καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, 
συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, 
Π∆-305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και 
συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας 
γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο 
ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού 
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ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή 
ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού 
κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε 
εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆-95/99, Π∆-17/96 ) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 

3.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 

3.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.  

3.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
αναφορά ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της 
νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων. 

3.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της 
κατασκευής.  

3.7 ∆ιαδικασίεςΕπιθεωρήσεων  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 
εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός 
αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, 
ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων 
καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται 
γραπτά.  

3.8 Άλλες προβλέψεις.  

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 
αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης 
των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από 
όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων 
συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, 
παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

3.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφάλειας 
και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον 
αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

      Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
(ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 
ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά 
στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει 
παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική 
µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

     Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  

3.9.1Γενικά.        
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Είδος έργου και χρήση αυτού,  

Σύντοµη περιγραφή του έργου,  
Ακριβής διεύθυνση του έργου,   

Στοιχεία του κυρίου του έργου,  
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ  
 
3.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  

3.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις 
θέσεις εργασίας.  
 
3.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.  
 
3.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής 
αχρήστων.  

3.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

3.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

3.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες 
διατάξεις πχ ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή 
επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

3.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

3.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της 
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της 
εκτίµησης επικινδυνότητας πχ: 

       Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου  

       Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 

       Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

      Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

3.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να 
αποφευχθούν. 

3.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που 
ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του Αρθ-12 του Π∆-305/96).  

     Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 3.9.Α Γενικά: 

είδος έργου και χρήση αυτού, 
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ακριβή διεύθυνση του έργου, 

αριθµό αδείας, 

στοιχεία του κυρίου του έργου, 

στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

3.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου:  

τεχνική περιγραφή του έργου, 

παραδοχές µελέτης, 

τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 

3.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία 
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες 
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, 
καθαρισµού κλπ. 

      Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο 
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα 
(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ.  

 3.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.  

Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 

 Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη 
χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και 
επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα 
χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.  
 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του 
έργου πχ οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην 
συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 
έκτακτου περιστατικού κλπ. 

 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για 
την περιοδική συντήρηση του έργου.  

 Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε 
ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ.  
       Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του 
ΚτΕ.  
 
4.∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

‘Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

Σελίδα 139 από 354



 

5. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για 
τοπαραλαµβανόµενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτισθεί Φ.Α.Υ. και ότι 
αυτός είναι ενηµερωµένος. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο 
σχετικό πρωτόκολλο και η επιτροπή γεν θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν 
υφίσταται ο  Φ.Α.Υ. ή εάν δεν είναι αρκούντως ενηµερωµένος.  

6. Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναφέρεται ακόµη ότι ο Φ.Α.Υ. 
εφαρµόστηκε και ενηµερώθηκε µετά την προσωρινή παραλαβή, ή ότι συµπληρώθηκε 
µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή των παρατηρήσεων για την 
αποκατάσταση των ελαττωµάτων.   

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο. 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικήςνοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων 
στοπροσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο,ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων 
ήεπαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 
(αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 
σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, 
στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 
κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας 
των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης 
των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη 
συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι 
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 
ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 
µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο 
έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται 
νατηρεί τα ακόλουθα : 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας( ΣΑΥ ) - 
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
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α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 
προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και 
στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του 
άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν 
τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 
305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης 
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 
Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε 
την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 
εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και 
υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και το Ν.4412/16 (αρ. 138). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 
(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα 
έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 
όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) 
και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και τοΝ.4412/16 (αρ. 138). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.4), όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους 
κινδύνους:Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 
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εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή 
του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και 
υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. 
πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους 
από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει 
στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 
έως 25). 

 γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση 
ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές 
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).  

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των  τεχνικού ασφαλείας 
και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των 
ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 
εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 
υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Σελίδα 142 από 354



 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 
ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και 
να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 
καιµόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 
ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων 
ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 
ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 
(αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου 
ΜέτρωνΑσφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 
και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή 
των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
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Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων 
τωνεργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων 
τωνεργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου 
τουεργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των 
επικίνδυνωνθέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας 
τουεργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων 
εναερίωνηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται 
προστασίαστους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 
(αρ.75-79),Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών 
θερµών,υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των 
εργαζοµένωναπό τ ους κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 
95), Π∆305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτισησχεδίου 
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωσηχώρων από τους 
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών &επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : 

Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-
10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και 
υγειονοµικούεξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, 
αποχωρητηρίων,νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), 
Π∆ 305/96(αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας 
(ΜΑΠ)στους εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες 
ασφαλείας,φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον 
τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους 
προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 

Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και 
οιτροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 
305/96(αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας,φόρτωση - 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοίπαράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
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α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την 
ασφαλήδιέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του 
έργου,σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:«Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις καιµέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σεκοινόχρηστους 
χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για τηνκυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 καιαρ.52 ) 
και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσηςυλικών 
στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και 
η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας καινα 
τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των 
φορητώνηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 
τροφοδοσίας, τωνεγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-
84), Π∆ 305/96(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίεςφόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικώνκαι άλλων 
στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91(αρ.8), Π∆ 305/96 
[αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και.µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], 
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07(αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξειςτης 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆397/94, δ) 
προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες :Ν.3850/10 (άρ. 36-
41), Π∆ 82/10. 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχείααυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 

Π∆ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό 
τωνµηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των 
ανυψωτικώνµηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και 
του λοιπούεξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και 
καθόδου,κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), 
Ν1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆89/99, 
Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03,Π∆ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
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β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος 
Β’,τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από 
ταεξής στοιχεία : 

 1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

 2. Άδεια κυκλοφορίας 

 3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

 4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

 5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. 
IV,µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

 6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας 
(ορθήσυναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης 
αυτούστο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το 
Π∆89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

 7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες 
χρήσης,συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα 
µε τηνΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειαςκαι 
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µετο 
είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα 
προαναφερόµενα,πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά 
περίπτωση, ανάλογα µετο είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, 
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, 
παρ.11),ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και 
ητροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 
ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΥΑ3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : 
ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : 

Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
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5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες 

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96(αρ. 12, παραρτ.IV µέρος 
Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 
(αρ.9παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, 
ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 

δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι 
σταθµοίπαραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια 
στεγασµένατµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη 
χαµηλότερη των6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 
ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΥΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 
2/06,Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευήπροβλήτας 
κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), 
ΥΑ3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 
καιπαρ.13). 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξειςπου 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στοεργοτάξιο. 

 

Σελίδα 147 από 354



 

 

 

 

Σελίδα 148 από 354



 

 

 

Σελίδα 149 από 354



 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης 

 1.1 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναιη κατασκευή δοκιµαστηρίου 
κινητήρων RUN-UP στο Αεροδρόµιο της Λήµνου (130 Σµηναρχία Μάχης). Ειδικότερα 
περιλαµβάνονται οι εργασίες κατασκευής δαπέδου από σκυρόδεµα µε το τοιχίο 
ανάκλασης των καυσαερίων καθώς και η τοποθέτηση αγκυρίου πρόσδεσης 
αεροσκαφών (α/φών) ικανότητας 100.000,00 lb.  

1.2   Η συνολική δαπάνη του έργου,  στο οποίο περιλαµβάνεται το ποσοστό 18% 
για Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (ΓΕ + ΟΕ), καθώς και ποσό για τυχόν 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση εκτιµάται σύµφωνα µε τη µελέτη της Υπηρεσίας στο 
ποσό των 310.000,00 €.  

1.3 Το έργο χρηµατοδοτείται από Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε)  

Άρθρο 2ο 

Τιµές µονάδος 

2.1.   Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης, επί των οποίων ο Ανάδοχος 
θα έχει προσφέρει έκπτωση, αναφέρονται σε πλήρως τετελεσµένες εργασίες, όπως 
περιγράφονται και συµπληρώνονται στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας. Με τις 
τιµές αυτές θα αποζηµιωθεί ο Ανάδοχος. 

2.2    Στις τιµές µονάδος επιπλέον περιλαµβάνονται: 

2.2.1 Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση 
των διαφόρων ειδών εργασιών, υλικών και µικροϋλικών, καθώς και αξία και δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς προσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης ή 
ενσωµάτωσής τους, µετά του χρόνου για τις καθυστερήσεις των µέσων µεταφοράς, 
εκτός αν άλλως αναφέρεται ευκρινώς στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

2.2.2 Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου του 
έργου και χρησιµοποίηση κάθε είδους µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφορικών 
µέσων, µε όλα τα έξοδα κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης επισκευής, σταλίων λόγω 
κακοκαιρίας, ζηµίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας απόσβεσης, προστασίας, 
ασφαλίστρων, κλπ. και χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίµων, 
λιπαντικών, νερού και ρεύµατος για τις εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσµένες.  

2.2.3 Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των 
αναφερθέντων υλικών, καθώς και κάθε πρόσθετης εργασίας, έστω και µη ρητώς 
κατονοµαζόµενης στη διατύπωση κάθε κονδυλίου, που απαιτείται όµως κατά τα 
συµβατικά στοιχεία της δηµοπρασίας, κατά τη µελέτη και τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και 
εµπρόθεσµη αποπεράτωση του έργου. Στις δαπάνες περιλαµβάνεται και η εκτέλεση 
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ορισµένων εργασιών µε τη βοήθεια εργατικών χεριών σε όσες περιπτώσεις ή είναι 
αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα.   

2.2.4 Οι δαπάνες για τον πλήρη καθαρισµό του εργοταξίου, µετά την 
αποπεράτωση των εργασιών. 

2.2.5 Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή 
καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων µερών του έργου, µετά από εντολή της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

2.3 Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαµβάνονται εκτός αυτών που 
αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή  και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον 
βαρύνουν αποκλειστικά: 

 2.3.1 Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και 
έντεχνη αποπεράτωση του έργου, καθώς και κάθε δαπάνη που καθορίζεται από την 
ΕΣΥ ότι περιλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς του Αναδόχου. 

 2.3.2 Οι πληρωµές του εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, 
φόρους κλπ. για έργα όπως ισχύουν. 

 2.3.3 Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου έχουν γενική ισχύ και 
εφαρµόζονται συµβατικά ανεξάρτητα από τις επί µέρους ποσότητες των διαφόρων  
εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την αρχή, είτε για 
συµπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων.  

 2.3.4 Οι απαιτούµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, 
µηχανηµάτων, κλπ., που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τον κύριο του έργου, για 
χρήση ή ενσωµάτωση, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

2.4 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο 
αριθµού πρωτοκόλλου οικ. 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, όπου «ως κόστος υποδοχής 
σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από 
την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους») του έργου έχει 
ληφθεί υπόψη και περιλαµβάνεται στα αντίστοιχα άρθρα τιµολογίου.Ο ανάδοχος 
(«∆ιαχειριστής ΑΕΚΚ») είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη στα καθοριζόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010), 
όπως αυτά ισχύουν. Επισηµαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την κατάθεση, 
µετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους και το αργότερο µέχρι τη 
διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, της 
προβλεπόµενης βεβαίωσης παραλαβής των αποβλήτων του έργου από εγκεκριµένο 
«Σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης». 

2.5 Το κόστος διαχείρισης όλων των επικίνδυνων αποβλήτων από τις 
εργασίες εκτέλεσης  του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο έχει 
ληφθεί υπόψη και περιλαµβάνεται στα αντίστοιχα άρθρα τιµολογίου. Ειδικότερα έχει 
εφαρµογή ο Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε 
την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθµιση 
θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» όπως ισχύει 
µε τις τροποποιήσεις του, η Φ.2310/26 Απρ. 2013/ΓΓΠΠ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ «∆ιαχείριση αποβλήτων: Θεσµικό 
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πλαίσιο – ρόλοι και αρµοδιότητες φορέων» καθώς και η Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 
«Έγκριση Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα 
µε το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 

2.6 Η δαπάνη του Μητρώου του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του 
Ν.4412/16 και την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό ∆ΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ.466 (ΦΕΚ Β’ 
1956/7-6-2017) του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, όπως ισχύουν. 

Άρθρο 3ο 

Σχέδια - Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.1 Τα Σχέδια µελέτης που συνέταξε η Υπηρεσία, τα οποία αφορούν το παρόν 
έργο και περιέχονται στο φάκελο δηµοπρασίας είναι τα κάτωθι : 

 

ΟΙΚ_1: Χωροταξικό διάγραµµα 

ΟΙΚ_2: Κάτοψη & Τοµή δαπέδου 

ΟΙΚ_3: ∆ιάγραµµα εκσκαφών 

ΟΙΚ_4: Λεπτοµέρειες κατασκευής αγκυρίου 

ΟΙΚ_5: Λεπτοµέρειες αγκυρίου 

ΟΙΚ_6: Ξυλότυπος τοιχίου ανάκλασης 

 

3.2 Στο παρόν έργο έχουν εφαρµογή τα παρακάτω: 

  3.2.1.Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 
όπως έχουν αναπροσαρµοστεί και συµπληρωθεί (εγκύκλιος 7/12-2-2013). 

  3.2.2.  Οι Ευρωκώδικες. 

 3.2.3.Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του 
τ. Υ∆Ε). 

  3.2.4.Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

3.3 Όλες οι αναφερόµενες στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη, 
προδιαγραφές ακόµη και αν δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.   

3.4 Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς έχουν 
εφαρµογή Κανονισµοί άλλων χωρών, εφ’ όσον πρόκειται για ειδική κατασκευή και 
γίνεται επαρκής αιτιολόγηση αυτών.   

3.5 Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η 
ακριβής εφαρµογή των ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές του Τιµολογίου 
Μελέτης του έργου. 

3.6 Συντονισµός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων: 
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αναγραφόμενες διαστάσεις των σχεδίων υπερισχύουν αυτών που 
προκύπτουν από την υπό κλίμακα ανάγνωση, εκτός αν πρόκειται για προφανώς 
λανθασμένη αναγραφή.   

3.6.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει 
ασυμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων της μελέτης ή ότι ενδεχόμενα είναι 
απαραίτητες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται το ταχύτερο να ζητήσει 
γραπτές οδηγίες κλπ. από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ακόμα υποχρεούται όπως 
οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο εφαρμόσει την επί του θέματος απόφαση 
της Υπηρεσίας. 

3.6.3 Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία δικαιούται να φέρει οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει αναγκαία. 

Άρθρο 4ο  

Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες 

4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της 
εργολαβίας αυτής μέσα σε τετρακόσιες πενήντα ημέρες (450) από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

4.2 Οι μήνες νοούνται πάντοτε σύμφωνα με την ημερολογιακή διαδοχή των 
ημερών. 

4.3 Οριακή προθεσμία του έργου είναι η συνολική συμβατική προθεσμία 
προσαυξημένη κατά το 1/3 αυτής. 

4.4 Παράταση της προθεσμίας που τάσσεται, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο 
μόνο για την περίπτωση αλλαγής των απαιτήσεων από την Υπηρεσία μετά την 
εγκατάστασή του στο έργο. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 
145, 147 και 148 του Ν. 4412/16. 

4.5 Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου 
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 147 και 148 του Ν.4412/16. 

4.6 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, του άρθρου 160 του 
Ν.4412/16. 

4.7 Σε περίπτωση παραβάσεων των προδιαγραφών και κανονισμών του 
έργου, επιβάλλεται πρόστιμο στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 178 του 
Ν.4412/16.    
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Άρθρο 5ο 

Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποσοστά) – Επιβαρύνσεις 

5.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε) 

Για την πιθανή σύνταξη νέων τιµών, ισχύουν τα ποσοστά γενικών εξόδων, 
οφέλους κλπ, πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

5.2 Οι πληρωµές από τους εκδιδόµενους λογαριασµούς υπόκεινται στις 
επιβαρύνσεις που ισχύουν σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 

5.3 Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα 
πρόσθετα τέλη ή αυξηθούν τα ποσοστά αυτών που ισχύουν κατά την ηµέρα 
υποβολής της Προσφοράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα προέρχεται από 
αυτά, θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

5.4 Οι διατάξεις περί Φ.Π.Α. έχουν εφαρµογή στην παρούσα εργολαβία 
(διατάξεις για έργα Εθνικά), σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 32 της Γενικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Άρθρο 6ο 

Πληρωµή Αναδόχου 

6.1 Τα καθοριζόµενα στοιχεία από το άρθρο 151 του Ν.4412/16 και το άρθρο 
152 του Ν.4412/16, συντάσσονται µε ευθύνη του Αναδόχου και υπογραφόµενα από 
αυτόν υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίγραφα στα προβλεπόµενα 
από τις οικίες διατάξεις χρονικά διαστήµατα. 

6.2 Οι πιστοποιήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 
152 του Ν.4412/16. 

6.3 Με βάση τον Προϋπολογισµό υπολογίζονται οι τµηµατικές πληρωµές του 
Αναδόχου,  για τις ανάλογες εργασίες που έγιναν βάσει των εκάστοτε επιµετρήσεων 
και της προσφερθείσας έκπτωσης.  

6.4Ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση υποχρεούται σε συνεργασία µε 
την επίβλεψη, πριν την έναρξη των εργασιών, να ελέγξει τις υπάρχουσες οδεύσεις 
των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων και να υποβάλει στην 
διευθύνουσα υπηρεσία ποια τµήµατα των ανωτέρω δικτύων (χωνευτές σωληνώσεις, 
οπές σε τοίχους – σκυρόδεµα, διαβάσεις καλωδίων κλπ) µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν. Στη συνέχεια η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει ολικά ή µερικά 
τις προτάσεις του αναδόχου. Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να πραγµατοποιηθεί και 
σταδιακά. 

Άρθρο 7ο 

Προκαταβολή 

Στον Ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 
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Άρθρο 8ο 

∆ιάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

8.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 
από ειδικευµένο προσωπικό. 

8.2 Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
29 του Π.∆. 609/85, θα πρέπει να τεχνικός που έχει τα νόµιµα τυπικά & ουσιαστικά 
προσόντα.  

8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επί τόπου του έργου κατά την 
κατασκευή του έργου και σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών (µέχρι και 
την προσωρινή παραλαβή) τους απαιτούµενους ανάλογα µε το είδος των εργασιών 
διπλωµατούχους µηχανικούς  (υποχρεωτικά µέλη του Τ.Ε.Ε), υποµηχανικούς, 
εργοδηγούς κλπ. 

8.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν διαθέτει επί τόπου του έργου τους 
αναφερόµενους παραπάνω ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα ή να προσλάβει τους αντίστοιχους Μηχανικούς για λογαριασµό και σε 
βάρος του Αναδόχου, ή να περικόπτει µηνιαία ποσό που θα αντιστοιχεί στο µισθό 
του µηχανικού (ή των µηχανικών) που δεν θα διαθέτει και για όσο διάστηµα δεν τους 
διαθέτει. Ο µισθός αυτός θα υπολογισθεί µε βάση το διπλάσιο µισθό που προκύπτει 
από τον Πίνακα αµοιβών των Μηχανικών του ιδιωτικού τοµέα (Σ.Σ.Ε.) δεκαετούς 
τουλάχιστον πείρας. 

8.5 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
µεριµνήσει για την έκδοση όλων των απαιτουµένων από τον Νόµο αδειών (εκτός 
αυτών που προβλέπονται για την ανέγερση των οικοδοµών) και καθίσταται 
ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις ισχύουσες 
διατάξεις του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών.  

Άρθρο 9ο 

∆ιαβάθµιση έργου - Κανόνες ασφαλείας 

9.1 Το έργο από πλευράς διαβάθµισης έχει τον χαρακτηρισµό 
«Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ». 

9.2Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνήσει για την προετοιµασία των 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο του εργατοτεχνικού και άλλου 
προσωπικού του. ∆ιευκρινίζεται ότι η τυχόν καθυστέρηση διεξαγωγής του ελέγχου 
από µη έγκαιρη υποβολή τους θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

9.3 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών παραστεί ανάγκη να 
χρησιµοποιηθούν στοιχεία υψηλότερης διαβάθµισης από την καθορισθείσα στην 
παρ. 9.1, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ΑΠΟΛΥΤΑ µε τις 
οδηγίες που θα δώσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Άρθρο 10ο 

Προέλευση υλικών 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που 
υπάρχουν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και θα επιδιωχθεί κατά το 
δυνατόν να είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. 

Άρθρο 11ο 

Έγκριση υλικών 

11.1 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται, µέσα σε δέκα πέντε µέρες (15) 
µέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ή σε κάθε περίπτωση πριν την 
τοποθέτηση του υλικού στο έργο, να προτείνει στην∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για 
έγκριση τα κύρια υλικά που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα προµηθευτεί για να 
ενσωµατώσει ή εγκαταστήσει ή τοποθετήσει στο έργο, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 11 των Γενικών Όρων της παρούσας Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει για έγκριση κύρια υλικά που να 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου. Η πρόταση - 
αίτηση του Αναδόχου θα συνοδεύεται από περιγραφές στην Ελληνική, prospectus, 
σχέδια, σχεδιαγράµµατα, κλπ., όλων των υλικών. Με τα στοιχεία αυτά θα 
χαρακτηρίζεται σαφώς και λεπτοµερώς το καθένα προτεινόµενο είδος υλικού 
(εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, κλπ.) µετά επαρκών στοιχείων, ώστε να 
αποδεικνύεται σαφώς και ευχερώς ότι τούτο ικανοποιεί τις Προδιαγραφές και 
απαιτήσεις της µελέτης του έργου. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγξει τα ανωτέρω υλικά και θα εγκρίνει, κατά 
την κρίση της, τα προς ενσωµάτωση - εγκατάσταση. Καθυστέρηση στην έγκριση των 
υλικών που τυχόν προκύψει λόγω µη έγκαιρης υποβολής από τον Ανάδοχο πλήρων 
στοιχείων των υλικών, ή ακαταλληλότητας αυτών, θα βαρύνει αυτόν. 

11.2 Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αρµοδίων οργάνων της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας επί των κυρίων υλικών, τα οποία θα προσκοµίσει ο 
Ανάδοχος επί τόπου και θα ενσωµατώσει στο έργο.Αυτά πρέπει να είναι τα 
εγκριθέντα ως ανωτέρω, όπως θα αποδειχθεί και από τις κατάλληλες δοκιµασίες, 
διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο και δεν θα 
πιστοποιούνται. 

11.3 Σαν κύρια υλικά του έργου, επιπλέον αυτών που καθορίζονται στο άρθρο 
6 της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα οποία µαζί µε τα άλλα θα 
υποβληθούν για έγκριση στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, χαρακτηρίζονται και τα εξής: 

� Τα υλικά του αγκυρίου 

� Υλικά πλήρωσης αρµών 

� Υλικά επένδυσης τοιχίου µε λαµαρίνα  
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Άρθρο 12ο 

Πρόγραµµα κατασκευής του έργου 

12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το πρόγραµµα 
κατασκευής του έργου (χρονοδιάγραµµα) εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών 
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 
του Ν.4412/16. 

12.2 Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει γραµµικό προγραµµατισµό και 
έκθεση αιτιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/16. 

12.3 Ως µονάδα χρόνου θεωρείται η ηµέρα. Ως αφετηρία των χρόνων (χρόνος 
εκκίνησης) λαµβάνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στο υπό έγκριση 
χρονοδιάγραµµα θα διακρίνονται µε χαρακτηριστικούς συµβολισµούς η αφετηρία του 
χρόνου και το πέρας του συνολικού συµβατικού χρόνου. 

12.4  Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των 
εργασιών, ο καθορισµός των έργων επικάλυψης και ο προγραµµατισµός ροής των 
εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 

12.5 Στο χρονοδιάγραµµα να καθοριστεί µε ακρίβεια η σειρά εκτέλεσης των 
εργασιών σε ολοκληρωµένες ενότητες. 

12.6 Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει από τη  ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του, σύµφωνα µε το άρθρο 145 του 
Ν.4412/16. 

12.7 Επίσης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σύµφωνα µε µε το άρθρο 46 
του Ν.3669/08, να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο 
οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και 
µηχανηµάτων, που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 
έργου. 

Άρθρο 13ο 

Καθορισµός συντελεστού υπολογισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών 

Κατά την εκτέλεση του έργου και για την περίπτωση κανονισµού τιµών µονάδος νέων 
εργασιών, για τον υπολογισµό αυτών των τιµών θα υπολογίζεται ο συντελεστής «σ» 
για όλες τις κατηγορίες εργασιών σύµφωνα µε ταάρθρα 153 και 156 του Ν.4412/16.   

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΧΗΣ Γ2/4 ∆ΝΤΗΣ Γ2 

Επγός (ΜΕ) 

Αβραάµ Χαρακόπουλος 

Σµχος (ΜΕ) 

Απόστολος ∆ιγγελίδης 

Σµχος(ΜΕ) 

Αθανάσιος  Βαλάσης 
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APPENDIX B  
SECTION 15  

ARMY AND AIR FORCE AIRCRAFT TRIM PAD AND THRUST ANCHOR FOR 267 
KILONEWTONS (60,000 POUNDS) AND 445 KILONEWTONS (100,000 POUNDS) 

THRUST 

B15-1 PURPOSE.  

This Section presents design details for two aircraft trim pad anchoring systems 
designed to support working loads of 267 kN (60,000 lb) and 445 kN (100,000 lb) of 
thrust.  This Section supersedes Air Force ETL 01-10, Design and Construction of High-
Capacity Trim Pad Anchoring Systems.   

B15-2 BACKGROUND.  

A thrust anchor is constructed by embedding a steel anchor block trim pad into a large 
reinforced concrete block tie to the surrounding anchor concrete slab, and used to 
constrain fighter aircraft during power checks and routine engine maintenance 
procedures.  Many existing aircraft anchor blocks were designed to withstand loads 
associated with F-4 operations and 267 kN (60,000 lb) thrust; however, the newer 
generation of fighter aircraft employs engines with much greater thrusts.  At locations 
supporting those aircraft, the 445 kN (100,000 lb) anchor block must be used.  At 
locations where only aircraft with lower thrust loads, smaller anchor blocks may be 
designed.  All anchors shall be clearly labeled with the design load rating. 

B15-3 ANALYSIS AND VISUAL INSPECTIONS.  

Analyses of anchor block designs have concluded that the likely mode of failure will be 
rupture of the metal link; however, other modes could occur.  Therefore, the critical 
areas for routine visual inspection should include the surface at the steel-concrete 
interfaces, the top of the weld between the curved bar and the web plate, and the weld 
on the metal link.  Observable permanent deformation of the steel bar would indicate 
that appreciable plastic stains have occurred and that the strength of the anchor block 
system should be reviewed more carefully. 

B15-4 CONSTRUCTION. 

B15-4.1 Materials and Manufacturing. 

The anchor steel shall be high-strength alloy with a yield strength of at least 689.5 MPa 
(100 kips per square inch).  A high strength alloy must be used to keep the thickness of 
the bar to a diameter than can be bent 180-degrees at an inside radius of 101 mm (4 
inches).  Also, a thicker bar would make connection design more difficult. 

B15-4.2 Placement of Rebar. 

For the 445 kN (100,000 lb) anchor block, the rebar is designed so that pulling out the 
steel anchor would require pulling out the top layer of rebar. The top layer of rebar is set 
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over the 63-millimeter (2.5-inch) steel dowels that go through the web of the steel 
anchor. A minimum cover of 203 millimeters (8 inches) should be provided and checked 
before the concrete is poured. 

B15-4.3 Pouring and Finishing Concrete. 

Approximately 15,300 liters (20 yards) of concrete is needed for the 445 kN (100,000 lb) 
anchor block. Concrete must be placed evenly on both sides of the anchor so the 
anchor will not move while pouring. Minimum 34.4-megapascal (5000-psi) compressive 
strength concrete shall be used in anchor blocks. 
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Figure B15-1. Example of 267 kN (60,000 LB) Square Aircraft Anchor Block and 
Cross Section  
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Figure B15-2. Example of 267 kN (60,000 lb) Square Anchor Block, Cross Section 
A-A and B-B 
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Figure B15-3. Example of 267 kN (60,000 lb) Octagonal Anchor Block 
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Figure B15-4. Example of 267 kN (60,000 lb) Octagonal Anchor Block, 
Cross-Sections C-C, D-D, and E-E 
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Figure B15-5. Standard 445 kN (100,000 lb) Thrust Block Steel Anchor 
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Figure B15-6. Standard 445 kN (100,000 lb) Thrust Block Steel Anchor Dimensions 
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Figure B15-7. Standard 445 kN (100,000 lb) Thrust Concrete Block - Plan View  
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Figure B15-8. Standard 445 kN (100,000 lb) Thrust Concrete Block - Profile View  
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DEPARTMENT OF THE AIR FORCE 
HEADQUARTERS AIR FORCE CIVIL ENGINEER SUPPORT AGENCY 

 

JUL 24 2001 
 

APPROVED FOR PUBLIC RELEASE: DISTRIBUTION UNLIMITED 
 

FROM: HQ AFCESA/CESC 
  139 Barnes Drive, Suite 1 
  Tyndall AFB FL  32403-5319 
 
SUBJECT: Engineering Technical Letter (ETL) 01-10: Design and Construction 

of High-Capacity Trim Pad Anchoring Systems 
 
1.  Purpose.  This ETL presents a design for an aircraft trim pad anchoring system 
capable of supporting a working load of 100 kilopounds (kip) (444.8 kilonewtons 
[100,000 pounds]) of thrust.  While the guidance within this ETL is not mandatory, this 
design has been verified to withstand the greater thrust loads projected for the next 
generation of fighter aircraft. 
 
2.  Application:  All Air Force installations supporting flight operations. 
 
2.1.  Authority:  AFMAN(I) 32-1123, Airfield and Heliport Planning and Design (Unified 
Facilities Criteria [UFC] Index Number 3-260-01). 
 
2.2.  Effective Date:  Immediately. 
 
2.3.  Ultimate Recipients: 

Base civil engineers (BCE), Rapid Engineers Deployable – Heavy Operations 
Repair Squadron Engineers (RED HORSE) squadrons, and other Air Force 
units responsible for design, construction, maintenance, and repair of trim 
pads. 

U.S. Army Corps of Engineers (USACE) and Navy offices responsible for Air 
Force design and construction. 

 
2.4.  Coordination:  Major command (MAJCOM) pavement engineers 
 
3.  Referenced Publications: 

AFRL/MLQC Technical Report, High Capacity Aircraft Anchor Block Design 
and Analysis, December 1998 

AFMAN(I) 32-1123, Airfield and Heliport Planning and Design (UFC 3-260-01) 

ETL 00-2, Inspection and Testing of Trim Pad Anchoring Systems 
 
4.  Acronyms and Terms: 
 
AFRL/MLQC  - Air Force Research Laboratory/Material Directorate/Air Base 

Environmental Division/Air Base Technology 
BCE    - base civil engineer 
BHN    - Brinell hardness 
ETL    - Engineering Technical Letter 
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HQ ACC/CE   - Headquarters Air Combat Command/Civil Engineer 
in    - inch 
kip    - 1000-pound load (kilopound) 
ksi    - kips per square inch 
MAJCOM   - major command 
mm    - millimeter 
MPa    - megapascal 
O.C.    - on center 
psi    - pounds per square inch 
RED HORSE   - Rapid Engineers Deployable – Heavy Operations Repair 

Squadron Engineers 
R.T.    - room temperature 
USACE   - U.S. Army Corps of Engineers 
 
Aircraft anchor: A thrust-resisting structure constructed by embedding a steel 

anchor block trim pad into a large reinforced concrete block tied to 
the surrounding anchor concrete slab, and used to constrain 
fighter aircraft during power checks and routine engine 
maintenance procedures. 

 
5.  Introduction. 
 
5.1.  Background.  Most Air Force fighter (and some trainer) aircraft use aircraft anchor 
blocks during power checks and routine engine maintenance procedures.  Many 
existing aircraft anchor blocks were designed to withstand loads associated with F-4 
operations; however, the next generation of fighters will employ engines with much 
greater thrusts than any fighter aircraft currently in inventory.  A new generation of 
aircraft anchor blocks will be required to meet the increased requirements.  
Consequently, HQ ACC/CE funded AFRL/MLQC to design, analyze, and test a high-
capacity anchor block capable of a 444.8-kilonewton (100-kip) working load.  This ETL 
summarizes that project and presents the resulting design.  
 
5.2.  Objective.  The objective of the project was to update the design of the anchor 
block to handle loads exceeding 444.8 kilonewtons (100 kips) and verify that such loads 
can be facilitated with a sufficient factor of safety.   
 
5.3.  Scope.  The scope of the project consisted of the redesign of the anchor block and 
full-scale verification, limited to the components of the anchor block.  Distinct aspects or 
tasks within the scope of the effort consisted of the following: 
 
5.3.1.  Review of Current Designs and Interaction with Users.  Current anchor block 
designs were reviewed, and past problems, observations, and potential improvements 
were discussed with users and fabricators. 
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5.3.2.  Design and Analysis.  The high-capacity anchor block was designed, and each 
component of the structure was analyzed for its level of safety, interaction between 
components, and the likely failure mode of the system if overloaded. 
 
5.3.3.  Field Testing.  A full-scale anchor block was field-tested and strength of the 
system verified with an adequate factor of safety. 
 
5.3.4.  Report.  The results were summarized in AFRL/MLQC Technical Report, High 
Capacity Aircraft Anchor Block Design and Analysis. 
 
5.4.  Overview. 
 
5.4.1.  The high-capacity anchor block is essentially a redesign (with increased 
strength) of the standard “bi-directional” anchor system.  This geometry was chosen 
because of (1) its structural efficiency and predictability; (2) a lack of known problems 
with existing “standard” anchor blocks; (3) a geometry and construction familiar to the 
users; and (4) relative ease of construction.  After preliminary design, each component 
was assessed for its factor of safety for 444.8 kilonewtons (100 kips) using simplifying 
(but conservative) assumptions, energy methods, and basic engineering mechanics.  
Following the component assessments, finite element models of the structure were 
used to investigate the overall behavior of the system, interaction between components, 
and stress concentrations. 
 
5.4.2.  Two full-scale test blocks were fabricated to experimentally verify the strength of 
the system and identify any problems with construction and manufacturing of the steel 
components.  After curing the concrete, a pull force simulating aircraft engine thrust was 
applied.  The design load of 444.8 kilonewtons (100 kips) was applied for 5000 cycles 
and held at 444.8 kilonewtons (100 kips) for 20 minutes.  This was increased to 556, 
667.2, 778.4, and 889.6 kilonewtons (125, 150, 175, and 200 kips) and held at each for 
15 minutes.  The test blocks were also severely vibrated at 444.8 and 889.6 kilonewtons 
(100 and 200 kips) for 10 minutes each.  All of the loads were applied at approximately 
20 degrees with the horizontal plane.  Displacement and strain at points of interest on 
the curved steel loop were measured and compared to analytical results.   
 
6.  Design and Analysis. 
 
6.1.  Analysis.  As noted in paragraph 5.4, a thorough analysis of individual 
components, component interaction, stress concentrations, and overall stability was 
completed during the project.  The ultimate goal of the analysis was to predict and 
understand the failure mode that will likely occur and to predict the ultimate factor of 
safety of the system.  To do this, the entire system was modeled in detail using the finite 
element method.  Points of interest included stress concentration at the interfaces 
between the steel anchor and concrete block, overturning, and yielding of the steel 
anchor.  These analyses concluded that the assumptions used in the component 
analyses were conservative and that the likely mode of failure will be rupture of the 
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metal link.  Inspecting stress concentrations at steel/concrete interfaces did not reveal 
any significant concerns.  Table 1 summarizes the minimum factors of safety. 
 

Table 1.  Minimum Factors of Safety 
 

Potential Failure Mode Factor of Safety

Initial yield of the 76-mm (3-in) diameter bar made of 689.5 MPa 
(100 ksi) yield alloy 

1.7 

Initial yield of the 76-mm diameter bar made of Astralloy® 2.5 

Rupture of the 76-mm diameter bar made of 689.5 MPa (100 ksi) 
yield alloy 

2.9† 

Rupture of the 76-mm diameter bar made of Astralloy® 4.3† 

Initial yield of the 63-mm (2.5-in) diameter metal link made of 
689.5 MPa (100 ksi) yield alloy 

1.0 

Initial yield of the 63-mm diameter metal link made of Astralloy® 1.5 

Rupture of the 63-mm diameter metal link made of 689.5 MPa 
(100 ksi) yield alloy (not including the weld) 

1.7 

Rupture of the 63-mm diameter metal link made of Astralloy®  
(not including the weld) 

2.5 

Overturning the concrete block for load applied at 20 degrees 2.3 

Crushing the concrete at the bar/block interface 8‡ 

Crushing the concrete at the block/pad interface 10+ 

Pullout of the steel anchor 10+ 

 
  Estimated minimum factor of safety with respect to the 444.8-kilonewton (100-kip) 

design load based on engineering analyses. 
 
†  Estimated using the shape factor for a solid circular cross-section. 
 
‡  Based on 27.5-megapascal (4000-psi) concrete. 
 
6.2.  Fatigue.  No fatigue related problems have been noted for other blocks that have 
been used for years.  Fatigue, however, is always an issue for structures subjected to 
repeated loading; particularly if connections are welded.  The critical areas for routine 
visual inspection should include the surface at the steel-concrete interfaces, the top of 
the weld between the curved bar and the web plate, and the weld on the metal link.  
Observable permanent deformation of the steel bar would indicate that appreciable 
plastic strains have occurred and that the strength of the system should be reviewed 
more carefully.  Because fatigue is a concern and difficult to predict analytically, the 
anchor blocks were loaded up to the 444.8-kilonewton (100-kip) design load for several 
thousand cycles. 
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6.3.  Final Design Drawings.  Final design drawings prepared by AFRL/MLQC 
personnel are in Attachment 2.   
 
7.  Construction. 
 
7.1.  Materials and Manufacturing.  The design calls for a high-strength alloy with a yield 
strength of at least 689.5 megapascals (100 kips per square inch).  A high-strength alloy 
must be used to keep the thickness of the bar to a diameter that can be bent 180 
degrees at an inside radius of 101 millimeters (4 inches).  Also, a thicker bar would 
make connection design more difficult. 
 
7.1.1.  There are a number of high-strength alloys that could feasibly be used for the 
steel anchor.  Some important characteristics of the metal used should be: 

Yield strength of at least 689.5 megapascals (100 kips per square inch). 

The ability to be curved to the design radius without losing strength. 

Compatibility with concrete. 

Corrosion resistance in an environment with high salt concentration in the air. 

No change in engineering properties up to 537 °C (1000 °F). 

Good fatigue characteristics. 
 
The manufacturer and fabricator of the metal anchor used in the tests conducted by 
AFRL was Astralloy, Inc.  Astralloy® was chosen because of its superior strength 
characteristics and because of the ability of the manufacturer to construct the test 
anchors in a short time.  Astralloy® has a tensile yield strength of approximately  
1103 megapascals (160 kips per square inch) and an ultimate strength up to  
1654 megapascals (240 kips per square inch), depending on the quenching and 
tempering methods used.  It is engineered for highly abrasive environments and 
therefore has superior hardness characteristics.  Additional product information for 
Astralloy® is provided in Table 2.   
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Table 2.  Astralloy® Product Information 
 

Typical 25-mm (1-in) Air-Hardened Astralloy®-V Plate 

MPa (ksi)  V Notch Toughness (ft/lb) 

Longitudinal Transverse Hardness 

(BHN) Tensile Yield 

Elongation 

in 50 mm

(2 in) 

Reduction 

in Area 

Modulus of 

Elasticity 

MPa (psi) 
R.T.

-73 °C  

(-100 °F) 
R.T. 

-73 °C 

(-100 °F) 

444 
1661.6 

(241.0) 

1082.4 

(157.0) 
11.7% 39% 

202,016.4 

(29,300,000)
31 20.8 29.3 17.8 

Typical Air-Hardened and -Tempered Astralloy®-V Bars 

Size (Diameter) 
Hardness 

(BHN) 

Tensile 

MPa (ksi) 

Yield 

MPa (ksi) 

Elongation in 

50 mm (2 in) 

Reduction 

in Area 

25 mm (1 in) 363 
1261 

(182.9) 

1149.3 

(166.7) 
13% 55% 

127 mm (5 in) surface 356 
1205.8 

(174.9) 

1036.2 

(150.3) 
14.6% 59% 

127 mm (5 in) core 356 
1202.4 

(174.4) 

999 

(144.9) 
14.3% 56% 

203 mm (8 in) surface 363 
1220.3 

(177.0) 

906.6 

(131.5) 
14% 45% 

203 mm (8 in) core 363 
1213.4 

(176.0) 

875.6 

(127.0) 
10% 42% 

 
7.2.  Construction Techniques.  Photographs illustrating construction of the high-
capacity trim pad anchor at the Tyndall Air Force Base AFRL complex are provided in 
Attachment 3.   
 
7.2.1.  Cutting and Excavating Block Area.  A 1.5-meter (5-foot) perimeter was cut to 
create a 2-square-meter (22-square-foot) area from the existing pad.  This was done to 
ease in building formwork, provide continuity of rebar between the block and the 
surrounding slab, and ensure that the soil immediately surrounding the blocks was 
sufficiently compacted. 
 
7.2.2.  Formwork.  A plywood form was built.  After curing the concrete, the top of the 
form was cut away so there would be no wood between the block and the surrounding 
pad. 
 
7.2.3.  Placement of Steel Anchors.  The anchors were hung from beams spanning the 
width of the block.  The steel anchor weighs approximately 226 kilograms (500 pounds), 
so the beams must be sufficiently strong and stiff.  The orientation and elevation of the 
anchor was checked before pouring the concrete. 
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7.2.4.  Placement of Rebar.  The rebar is designed so that pulling out the steel anchor 
would require pulling out the top layer of rebar.  The top layer of rebar is set over the  
63-millimeter (2.5-inch) steel dowels that go through the web of the steel anchor.  A 
minimum cover of 203 millimeters (8 inches) should be provided and checked before 
the concrete is poured. 
 
7.2.5.  Pouring and Finishing Concrete.  Approximately 15,300 liters (20 yards) of 
concrete is needed for each block.  Concrete must be placed evenly on both sides of 
the anchor so the anchor will not move while pouring.  34.4-megapascal (5000-psi) 
concrete was used in the AFRL tests. 
 
8.  Field Testing.  The new design underwent severe testing, including ultimate load 
and repetition (see paragraph 5.4).  In general, the anchor system behaved as expected 
and appeared to easily achieve loads up to 889.6 kilonewtons (200 kips); however, the 
weld of one of the metal links failed at 4500 cycles of 444.8 kilonewtons (100 kips).  
Based on information from the fabricator, the welds should have a strength easily 
exceeding 444.8 kilonewtons (100 kips), which would be the approximate tensile load at 
the weld under a pull of 889.6 kilonewtons (200 kips) (little bending is present at that 
location).  It was concluded that this weld was defective.  After fracturing, the link was 
replaced by a shackle of comparable strength and dimensions and the test continued.  
The second link completed the test with no indication of problems.  
 
9.  Summary.  An aircraft anchor system has been designed and its capacity greater 
than 889.6 kilonewtons (200 kips) verified through full-scale testing.  Construction 
issues were addressed, detailed analyses were conducted, using both closed-form 
solutions and finite element analyses, and comparison between closed-form solutions, 
finite element results, and test results revealed excellent correlation.  The following 
general recommendations resulted from the project: 
 
9.1.  Adhere to the guidelines for high-strength alloy selection outlined in paragraph 7.1, 
particularly considering yield strength.  Note that 444.8-kilonewton (100-kip-per-square-
inch) yield strength material only produces a safety factor of 1.0 (with respect to yield); 
thus, higher strength alloys such as Astralloy® are recommended. 
 
9.2.  When possible, use a commercially available shackle connection that has a 
certified working load rather than a welded metal link.  If a welded metal link must be 
used, require the manufacturer to carefully inspect and certify the weld for defects. 
 
9.3.  Consider a redundant system, such as attaching the aircraft to two anchors 
(embedded within a single concrete block), each of which is capable of carrying the 
design load if the other fails. 
 
9.4.  Routinely inspect the anchors, particularly for fatigue-related problems. 
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9.5.  Although the testing procedure outlined in ETL 00-2, Inspection and Testing of 
Trim Pad Anchoring Systems, is valid for the design described in this ETL, this new 
design has far more capacity than current portable test equipment can verify. 
 
10.  Points of Contact:  Recommendations for improvements to this ETL are 
encouraged and should be furnished to: HQ AFCESA/CESC, 139 Barnes Drive, Suite 1, 
Tyndall AFB, FL 32408-5319, Attention: Dr. Randall Brown, HQ AFCESA/CESC,  
DSN 523-6338, commercial (850) 283-6338, Internet Randall.Brown@tyndall.af.mil, 
FAX (850) 283-6219; Mr. Brian Cotter, HQ AFCESA/CESC, DSN 523-6083,  
commercial (850) 283-6083, Internet Brian.Cotter@tyndall.af.mil, FAX (850) 283-6219. 
 
 
 
 
MICHAEL J. COOK, Colonel, USAF  3 Atch 
Director of Technical Support   1.  Design Drawings 
       2.  Construction Photos 

3.  Distribution List 
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DESIGN DRAWINGS 
 
 

 
 

Figure A1.  Steel Anchor Description 
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Figure A2.  Steel Anchor Dimensions 
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Figure A3.  Anchor Block Construction – Plan View 
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Figure A4.  Anchor Block Construction – Profile View 
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CONSTRUCTION PHOTOS 
 
 

 
 

Figure A5.  Trim Pad Anchor Construction 
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Figure A6.  Steel Anchor in Place 
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Figure A7.  Placing Concrete 
 

 
 

Figure A8.  Cured Anchor Block 
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Figure A9.  Preparing to Place Surrounding Concrete 
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Figure A10.  Anchor Design Testing Configuration 
 

 
 

Figure A11.  Welded Link Fractured During Testing 
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Figure A12.  Commercial Shackle Components 
 

 
 

Figure A13.  Commercial Shackle Replacing Fractured Welded Link 
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FOREWORD

This Tri-Service Pavements Working Group Manual supplements guidance found in
other Unified Facilities Criteria, Unified Facility Guide Specifications, and Service-
specific publications. All construction outside of the United States is also governed by
Status of forces Agreements (SOFA), Host Nation Funded Construction Agreements
(HNFA), and, in some instances, Bilateral Infrastructure Agreements (BIA). Therefore,
ensure compliance with the more stringent of these documents, protocols, agreements,
specifications, and criteria, as applicable. This manual provides guidance and
procedures for inspection and testing of trim pad anchor blocks. This guidance is
referenced in technical publications found on the Whole Building Design Guide. It is not
intended to take the place of Service-specific doctrine, technical orders (TOs), field
manuals, technical manuals, handbooks, Tactic Techniques or Procedures (TTPs), or
contract specifications. Use this manual with these other documents to help ensure
pavement repairs meet mission requirements.

TSPWG Manuals are living documents and will be periodically reviewed, updated, and
made available to users as part of the Services’ responsibility for providing technical
criteria for military construction, maintenance, repair, or operations. Headquarters, U.S.
Army Corps of Engineers (HQUSACE), Naval Facilities Engineering Command
(NAVFAC), and Air Force Civil Engineer Center (AFCEC) are responsible for
administration of this document. Technical content of this TSPWG Manual is the
responsibility of the Tri-Service Pavements Working Group (TSPWG). Contact the
preparing activity for document interpretation. Send recommended changes with
supporting rationale to the respective Service TSPWG member.

TSPWG Manuals are effective upon issuance and are distributed only in electronic
media from the following source:

Whole Building Design Guide web site http://dod.wbdg.org/.

Check hard copies of TSPWG Manuals printed from electronic media against the current
electronic version prior to use to ensure they are current.
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TRI-SERVICE PAVEMENTS WORKING GROUP MANUAL (TSPWG M)

NEW SUMMARY SHEET

Description of Changes: This update converts USAF ETL 00-2, Inspection and
Testing of Trim Pad Anchor Blocks, to a TSPWG Manual. The content was reorganized
for ease of understanding and locating information.

Reasons for Changes: To ensure the material is available to all Services.

Impact: There is no cost impact. This publication results in the following benefits:

Supplemental information on the inspection of trim pad anchors will be
available to all Services.
Maintenance and/or upgrading of this supplemental information will
include inputs from all Services.

Note: The use of the name or mark of any specific manufacturer, commercial product,
commodity, or service in this publication does not imply endorsement by the
Department of Defense (DOD).
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CHAPTER 1 INTRODUCTION

1-1 BACKGROUND.

Most fighter aircraft use aircraft anchor blocks during power checks and routine
maintenance procedures. Many existing aircraft anchor blocks were designed to
withstand loads associated with F-4 operations but are being used to support the
operation of aircraft with higher thrusts, such as the F-15. While catastrophic failure of
an anchor block has not been reported, the stability of the existing anchor block design
under increased thrust from newer aircraft has been questioned, particularly with the
introduction of the F-22 (see Table 1-1). Therefore, inspection and testing of anchor
blocks is recommended if it was designed and constructed with a working load of 133
kilonewtons (kN) (30,000 lbf). It is important to note that while some aircraft have two 
engines, standard protocol is, at the time of the publishing of this TSPWG Manual, to
only power up one engine at a time when utilizing the trim pad. Furthermore, the trim
pad anchors were originally designed with a factor of safety of 2 between the proof load 
and working load. In other words, it is assumed the anchor working load (loaded by one 
engine) is one-half of the load at which it is tested (proof loaded). Also note that at the 
time of this publication, the F-35 (JSF) Technical Order (T.O.) does not require the use 
of an anchor when performing engine trim operations and checks; however, field 
personnel have stated they do utilize trim pad anchors with the F-35 for other functions.

Table 1-1. Rated Values of Thrust for Various Aircraft.

Aircraft Engine(s)
No. 

Engines

Rated Thrust

per Engine per Aircraft

F-4 Phantom J79-GE-17 2
79.6 kN
17,900 lbf

159 kN
35,800 lbf

F-15 A/B/C/D Eagle F100-P-220 2
105.7 kN
23,770 lbf

211 kN
47,540 lbf

F-15 E Strike Eagle F100-P-229 2
129 kN
29,000 lbf

258 kN

58,000 lbf

F-16 A/B/C/D/N 
Fighting Falcon

F100-PW-229
F110-GE-129

1
129 kN
29,000 lbf

129 kN
29,000 lbf

F/A-18 A/B/C/D F404-GE-400 2
71 kN
16,000 lbf

142 kN
32,000 lb

F-22 Raptor F119-P-100 2
156.7 kN
35,000 lbf

311 kN
70,000 lbf

F-35 Lightning JSF F135-PW-100 1
191 kN
43,000 lbf

191 kN
43,000 lbf
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1-2 PURPOSE.

This TSPWG Manual provides guidance and procedures for inspection and testing of
trim pad anchor blocks. Tests can be conducted by base personnel. The Air Force Civil 
Engineer Center has a team of trained personnel with the major equipment components
to perform these tests; however, their availability is limited and testing by this team will
be considered only under extreme circumstances.

1-3 SCOPE.

This TSPWG Manual provides an inspection protocol for the testing of trim pad
anchors. Additional guidance on requirements for the testing can be found in AFI 32-
1041, Pavement Evaluation Program. The procedure described in this TSPWG Manual 
does not certify anchors; it proof loads them. The proof load applied is approximately 
twice the thrust of a single engine of the aircraft that will use the anchor. This allows a 
factor of safety for dynamic loads and fatigue life. If the anchor is designed and 
constructed (with the proper quality control [QC]) in accordance with ETL 01-10, Design 
and Construction of High-Capacity Trim Pad Anchoring Systems, or in accordance with 
UFC 3-260-01, Airfield and Heliport Planning and Design, an anchor test is not required
as part of any civil engineering Air Force departmental publication or UFC. It is
recommended that bases/units contract to proof load anchors that are constructed 
through their own contract where they cannot provide the proper quality assurance 
evaluation/quality control (QAE/QC) or where they alter the design of the anchor from 
that shown in ETL 01-10 or UFC 3-260-01. If you cannot perform the testing via 
contract or other means and require support from AFCEC to proof load the anchor,
request AFCEC proof load support through the major command installation mission
support center (MAJCOM IMSC) detachment representative or the AFCEC Reachback 
Center at afcec.rbc@tyndall.af.mil.

Conduct recurring (annual) inspections (not proof loading) to verify the anchor 
components are in good condition. Check steel parts for rust, deformation, cracks, or 
anything that reduces the cross-sectional area; this changes the factor of safety. Check 
the concrete for spalling around the anchor bolt and cracks through the slab. Check the 
dimensions of the slab to ensure it meets design size.

1-4 REFERENCES.

Appendix A contains the list of references used in this TSPWG Manual.
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CHAPTER 2 ANCHOR BLOCK DESCRIPTIONS

2-1 ANCHOR BLOCK DESCRIPTIONS.

There are primarily two types of anchor blocks: omnidirectional and bidirectional. Prior 
to January 2001, their designs were based on an applied load of 267 kN (60,000 lbf).
Note there are anchors on airfields which have been and are being designed to lower
loads, usually for propeller-driven or remotely piloted aircraft, but these are usually
marked with the lower working load.

2-1.1 Omnidirectional Anchor.

This design comprises a steel rod, threaded at the top to accept a nut, embedded in a
concrete block. The steel rod is 127 millimeters (5 inches) in diameter; the concrete
block is 3 meters (10 feet) on each side and 0.9 meter (3 feet) thick. A steel collar, held
in place by three washers and the nut, connects the aircraft to the anchor rod. Because
the collar is free to rotate 360 degrees on the anchor rod, this type of anchor is
omnidirectional and the aircraft can be connected at any orientation to the anchor block.

2-1.2 Bidirectional Anchor.

This design is bidirectional, i.e., the aircraft can pull only in one of two directions, which
are 180 degrees apart (opposite). The nominal dimensions of the concrete block are
the same as the omnidirectional anchor: 3 meters by 3 meters by 0.9 meter (10 feet by
10 feet by 3 feet). The steel portion of the anchor consists of a built-up beam section
embedded in the concrete. A 64-millimeter (2.5 inch) -diameter rod that bends 180
degrees at its center forms a loop with two legs that extend approximately 0.9 meter (3 
feet). A 152-millimeter (6 inch) -wide, 25-millimeter (1 inch) -thick steel plate is welded
between the two legs to form the web, and two 102-millimeter (4 inch) -wide, 25-
millimeter (1 inch) -thick plates are welded to the outside edge of each leg to form the
flanges. Although the concrete block can be either square or octagonal, the anchor
itself is still bidirectional due to the orientation of the anchor loop.
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2-2 FAILURE MODES ANALYSIS.

Table 2-1. Failure Modes.

Site Cause

Connecting hardware
Shear, bearing, or tensile
yielding

Steel anchor components Shear bending

Concrete anchor block Bearing

Concrete slabs Compression buckling

Steel-concrete interface Pullout (shear failure)

Anchor-slab interface Rotation (shear failure)

2-2.1

Failure of the aircraft anchors can result from material failure in the steel connecting
hardware (anchor-to-aircraft), the steel components that transfer the load to the
concrete anchor, the concrete anchor itself, or the adjoining concrete slabs. In the
connecting hardware, failure could result from tensile yielding, shear, or bearing failure.
The steel anchor components could fail in shear or bending, or combined shear and
bending. The concrete anchor could fail in bearing as a result of the compressive
stress imparted by the steel anchor components. The adjoining slabs could fail in
compression or by buckling when loaded along the edge by the anchor block.

2-2.2

In addition to material failure in the individual components, the entire anchor block
could be unstable and fail as a unit by rotation or horizontal translation. A shear
failure at the material interfaces may also occur. At the steel-concrete interface, this
failure could result in pullout of the steel anchor component, leaving the concrete
anchor block in place. At the anchor block-slab interface, the failure could result in
rotation of the entire anchor block unit.

2-2.3

A theoretical analysis was conducted for each anchor type. Factors of safety for each
failure mode were calculated. These analyses are described below. Factors of safety
for the F-4, F-15 and F-22 are shown in Tables 2-2, 2-3, and 2-4.
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2-2.3.1 Omnidirectional Anchor.

2-2.3.1.1 Connecting Hardware (Collar) – Shear.

A 51-millimeter (2 inch) thick collar connects the aircraft to the anchor. Although the
dimensions are not clear on the design drawings, it was assumed that the collar is 51
millimeters thick (2 inches) and 229 millimeters (9 inches) wide at its widest point, which
is at the centerline of the 127-millimeter (5 inch) -diameter hole. For double shear at
the back of the collar, the total shear area is conservatively assumed to be 5161
square millimeters (8 square inches). For ASTM 588 steel with a yield stress ( y) of

345 megapascals (MPa) (50 kip per square inch [ksi]), the yield stress in shear ( y) can

be conservatively assumed as 172.4 MPa (25 ksi). The load at which the collar begins
to yield in shear is then approximately 890 kN (200 kip). For an applied load of 311 kN
(70 kip), the factor of safety against shear failure in the collar is then 2.9.

2-2.3.1.2 Connecting Hardware (Collar) – Bearing.

The bearing area for the anchor rod on the collar is 6452 square millimeters (10
square inches). Using the yield stress as the ultimate bearing stress, the ultimate
bearing force for the collar is 2224 kN (500 kip) and the factor of safety for a 311 kN
(70 kip) load is 7.1.

Note: Bearing stress on the collar at the front connector will be more critical if the hole
is smaller. Check this area if a smaller diameter connector is used for the connection to
the aircraft tailhook.

2-2.3.1.3 Connecting Hardware (Collar) – Tensile Yielding.

The least cross-sectional area for tensile yielding of the collar is conservatively
estimated at 5161 square millimeters (8 square inches). For a yield stress of 345 MPa
(50 ksi), the yield load in tension would be 1779 kN (400 kip). For an applied load of
311 kN (70 kip), the factor of safety against tensile failure in the collar would then be
5.7.

2-2.3.1.4 Steel Components (Bar) – Shear.

The cross-sectional area of the steel bar is 12,664.5 square millimeters (19.63 square
inches). Assuming the yield stress under pure shear ( y) is approximately 159 MPa (23

ksi), the yield shear load would therefore be 2011 kN (452 kip). For an applied load of
311 kN (70 kip), the factor of safety against shear failure in the bar is 6.5.

2-2.3.1.5 Steel Components (Bar) – Bending.

The bending moment and shear forces in the rod will be a function of the applied load
as well as the distribution of reaction stress from the concrete along the length of the
bar. Finite element analyses of the entire block indicate that practically all of the
reaction occurs within a few millimeters of the embedded depth of the rod in the
concrete block; likewise, the bending moment rapidly decreases. By conservatively
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assuming a moment arm of 102 millimeters (4 inches), the factor of safety against
yielding the bar under bending alone would then be approximately 2.2.

2-2.3.1.6 Concrete Anchor – Bearing.

Finite element analyses indicated that practically all of the reaction occurs within the
first few inches of the imbedded depth of the bar. The finite element models did not
include the 2.5 centimeter by 28 centimeter by 30 centimeter (1 inch by 11 inch by 12
inch) plates shown in the drawings because it was unclear how the load would be
transferred to the concrete block. Without the plates, stress concentrations near the
top surface were close to the compressive strength of the concrete. For concrete, the
ultimate bearing stress is typically 85 percent of the compressive strength, or
approximately 23,442 kilopascals (kPa) (3400 pounds per square inch [psi]) for
concrete with a compressive strength (fc ) of 27,579 kPa (4000 psi). If this plate is

effective in distributing the lateral load to the concrete anchor block, up to a depth of
7.6 centimeters (3 inches), (as was noted in the finite element models), the resulting
factor of safety, based on an averaged stress against bearing failure in the concrete
anchor block, would be approximately 1.6.

2-2.3.1.7 Concrete Slabs – Bearing.

For an adjoining slab that is 254 millimeters (10 inches) thick and 3.05 meters (10 feet)
wide, the bearing stress on the slab edge will be approximately 414 kPa (60 psi) for a
horizontally applied load of 311 kN (70 kip). This estimate is conservative since it
ignores the contribution of the underlying soil to the sliding resistance of the anchor
block. For concrete, the ultimate bearing stress is typically 85 percent of the
compressive strength, so this mode of failure is not of concern. If the slabs consist of
concrete with a compressive strength (fc ) of 27,579 kPa (4,000 psi), the factor of safety

against bearing failure along the slab edge will be 55.

2-2.3.1.8 Concrete Slabs – Buckling.

A simple but conservative analysis of the buckling of the concrete slab indicates that it
is not a significant design concern.

2-2.3.1.9 Steel-Concrete Interface – Pullout (Shear Failure).

A simple but conservative analysis of the steel-concrete interface indicates that pullout
is not a significant design concern.

2-2.3.1.10 Anchor-Slab Interface - Rotation (Shear Failure).

The rotation of the entire anchor block would require a shear failure at the
connections to the adjacent concrete slabs. These slabs are tied to the anchor block
with No. 8 tie bars, which are 25 millimeters (1 inch) in diameter, 0.61 meter (2 feet)
long, and spaced at 305 millimeters (12 inches) on center. Ignoring any shear
resistance due to aggregate interlock, and considering only the tie bars on the edges
perpendicular to the direction of pull, the total shear area is 10,135 square millimeters
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(15.71 square inches). Assuming ultimate shear strength of 207 MPa (30 ksi) for the tie
bars, the ultimate resisting couple due only to the tie bars is 3195 kilonewton meters
(28,275 kip inches). Assuming that the anchor block is 0.9 meter (3 feet) thick, the
maximum moment about the center of gravity due to a load of 311 kN (70 kip), applied
at the surface, is 142 kilonewton meters (1260 kip inches). Therefore, the factor of
safety against rotation of the entire anchor block is 22. The contribution of the
underlying soil to the overturning resistance has been ignored, since including the
contribution of the soil will increase the stability against overturning of the anchor
block.

2-2.3.2 Bidirectional Anchor.

The forces imposed on the anchor block by the aircraft are a function of the thrust of
the aircraft and the direction of pull on the anchor. Figure 2-1 shows the geometry of a
typical anchor, with the angle representing the angle between the horizontal and the
direction of the applied force P. Given the typical geometry of the anchor block,
adjoining slabs, and the aircraft tailhook, the angle is not likely to exceed 20 degrees
(0 degrees < < 20 degrees). The angle of application that is most critical depends
on the mode of failure being investigated, so the most critical case (within this range) for
each mode of failure was used in each analysis.

Figure 2-1. Geometry of Anchor Connection.

2-2.3.2.1 Connecting Hardware (Link) – Shear.

A 51-millimeter (2 inch) -diameter wire rope link is used to connect the aircraft to the
anchor. The cross-sectional area is 2026 square millimeters (3.14 square inches), and
for double shear, the total shear area is 4052 square millimeters (6.28 square inches).
Assuming that the wire rope link has yield strength of 483 MPa (70 ksi), the shear
load for the link to yield is 979 kN (220 kip). For an applied load of 311 kN (70 kip),
the factor of safety against shear failure in the connector link is 3.1.

2-2.3.2.2 Connecting Hardware (Link) – Bearing (Contact Stress Analysis).

For the bidirectional anchor, the connection to the aircraft is made via a 51-millimeter 
(2 inch) -diameter wire rope link. A theoretical analysis of the contact stresses that will
develop between the link and the 63.5-millimeter (2.5 inch) -diameter steel anchor loop
was performed. The results indicate that extremely high contact stresses are a result
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of the small contact area between the steel anchor loop and the wire rope link. In
reality, the double curved steel components probably are not manufactured to
tolerances that so small a contact area would result. Even if these tolerances were
achieved, it seems likely that these stress concentrations would result in limited plastic
yielding at the initial contact point, but that stress redistribution would bring the contact
stresses within an acceptable range. Accurate representation of this behavior is not
possible without more information about the contact mechanism and a detailed
nonlinear finite element analysis. For this reason, a factor of safety is not calculated.

2-2.3.2.3 Connecting Hardware (Link) - Tensile Yielding.

The cross-sectional area of the 51-millimeter (2 inch) -diameter wire rope link is 2026
square millimeters (3.14 square inches). Assuming that the wire rope link has a yield
strength of 483 MPa (70 ksi) and that both legs of the link carry load equally until
yielding, the tensile load for the link to yield would be 1,957 kN (440 kip). For an
applied load of 311 kN (70 kip), the factor of safety against tensile failure in the
connector link is 6.3.

2-2.3.2.4 Steel Components (Loop) – Shear.

The maximum shear force in the steel loop is equal to the applied load if the direction
of the applied load is horizontal ( =0). The shear force in the steel loop cannot exceed
the applied load, so for shear, the critical case is a horizontally applied load. The
diameter of the steel loop is 63.5 millimeters (2.5 inches), so the cross-sectional area is
3,167 square millimeters (4.91 square inches). Using high-tensile-strength steel alloy
with a yield strength ( y) of 483 MPa (70 ksi) would correspond to a factor of safety

against shear failure of 2.5.

2-2.3.2.5 Steel Components (Loop) – Bending (Curved Beam Analysis).

The bending stresses in the steel loop exposed above the surface of the concrete were
estimated by performing a curved beam analysis of the steel loop. In this analysis, the
loop was assumed to be rigidly anchored into the concrete (no displacement). The
resulting stresses can be calculated for any angle of application .

The tensile stress in the steel loop is a function of both the normal force
and the bending moment in the loop. The maximum normal force in the
loop occurs at the surface of the concrete and increases as the angle

increases. For = 20°, the maximum normal force is 94.7 kN (21.3
kip). The maximum moment in the steel loop also occurs at the
surface of the concrete, and increases as the angle increases in the
range between 0 degrees and 20 degrees. For = 20°, the maximum
moment is 7.3 kilonewton meters (64.8 kip inches).

The diameter of the steel loop is 63.5 millimeters (2.5 inches), so the
cross-sectional area is 3,167 square millimeters (4.91 square inches).

The moment of inertia for one leg of the loop is 798,123 millimeter
4
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(1.9175 inch
4
). Thus, the maximum tensile stress in the steel loop is 321

MPa (46.6 ksi). Using yield strength of 483 MPa (70 ksi), would result in a
factor of safety against failure in bending for the steel loop of 1.5.

The built-up beam section has a cross-sectional area of 15,368 square
millimeters (23.82 square inches) and a moment of inertia of

203,120,728 millimeter
4

(488 inch
4
), not including any welds. Since the

area and moment of inertia of the built-up section are much greater
than those for the loop, the bending in the loop will be more critical.

2-2.3.2.6 Concrete Anchor – Bearing.

The front face of the built-up beam section is 102 millimeters (4 inches) wide and 0.61
meter (2 feet) long. A finite element model was used to determine the reaction
stresses between the concrete and steel interface. The bearing stresses observed
indicate that most of the reaction results in the top few inches of concrete, with a
maximum bearing stress of approximately 20,684 kPa (3,000 psi). For concrete, the
ultimate bearing stress is typically 85 percent of the compressive strength, or
approximately 23,442 kPa (3,400 psi) for concrete with a compressive strength (fc ) of

27,579 kPa (4,000 psi). Using this value and the finite element results, the factor of
safety against bearing failure in the concrete anchor block would be 1.1. If higher
strength concrete is used for the anchor block, the factor of safety will increase
proportionally.

2-2.3.2.7 Concrete Slabs – Bearing.

For an adjoining slab that is 254 millimeters (10 inches) thick and 3 meters (10 feet)
wide, the bearing stress on the slab edge will be approximately 413.7 kPa (60 psi)
for a horizontal applied load of 311 kN (70 kip). This estimate is conservative since it
ignores the contribution of the underlying soil to the sliding resistance of the anchor
block. For concrete, the ultimate bearing stress is typically 85 percent of the
compressive strength, so this mode of failure is not of concern. If the slabs consist of
concrete with a compressive strength (fc ) of 27,579 kPa (4,000 psi), the factor of safety

against bearing failure along the slab edge will be 55.

2-2.3.2.8 Concrete Slabs – Buckling.

A simple but conservative analysis of the buckling of the concrete slab indicates that it
is not a significant design concern.

2-2.3.2.9 Steel-Concrete Interface - Pullout (Shear Failure).

For the built-up steel anchor to pull out of the concrete anchor block, three failures
have to occur. First, the three horizontal bars that pass through the grout holes in the
web of the built-up beam have to fail in shear. Second, the welds that attach the base
plate of the built-up section have to fail. Third, the maximum shear resistance
between the steel and the concrete has to be exceeded along the interface.
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The horizontal bars are No. 8 rebar and are 0.61 meter (2 feet long),
and pass through the web section, which is 25 millimeters (1 inch) thick.
The cross-sectional area of each bar is 510 square millimeters (0.79
square inch).

Each bar is loaded in double shear, so the total shear area in the rebar
is 3039 square millimeters (4.71 square inches). The ultimate shear
strength of the rebar is approximately 207 MPa (30 ksi). The ultimate
shear force then is 627 kN (141 kip). For an applied load of 311 kN (70
kip) at 20 degrees to the horizontal, the vertical pullout force is 107 kN
(24 kip), so the factor of safety against pullout is 5.9.

2-2.3.2.10 Anchor-Slab Interface - Rotation (Shear Failure).

The rotation of the entire anchor block would require a shear failure at the
connections to the adjacent concrete slabs. These slabs are tied to the anchor block
with No. 8 tie bars, which are 25 millimeters (1 inch) in diameter, 0.61 meter (2 feet)
long, and spaced at 305 millimeters (12 inches) on center. Ignoring any shear
resistance due to aggregate interlock, and considering only the tie bars on the edges
perpendicular to the direction of pull, the total shear area is 10,135 square millimeters
(15.71 square inches). Assuming ultimate shear strength of 207 MPa (30 ksi) for the
tie bars, the ultimate resisting couple due only to the tie bars is 3195 kilonewton
meters (28,275 kip inches). Assuming that the anchor block is 0.9 meter (3 feet) thick,
the maximum moment about the center of gravity, due to a load of 311 kN (70 kip)
applied at the surface, is 142 kilonewton meters (1,260 kip inches). Therefore, the
factor of safety against rotation of the entire anchor block is 22. The contribution of
the underlying soil to the overturning resistance has been ignored, since including the
contribution of the soil will increase the stability against overturning of the anchor block.
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Table 2-2. Factors of Safety for the F-4.

Failure Mode Factor of Safety

Omnidirectional Bidirectional

Connecting Hardware

Shear 5.6 6.0

Bearing 13.8 **

Tensile yielding 11.1 12.2

Steel Components

Shear 12.6 4.9

Bending 4.3 2.9

Concrete Anchor Bearing 3.1 2.2

Concrete Slabs

Compression * *

Buckling * *

Pullout at Steel-Concrete Interface 23.6 11.5

Rotation at Anchor-Slab Interface 44 44

* Very large factor of safety was calculated.
** Reliable factor of safety cannot be calculated.

Table 2-3. Factors of Safety for the F-15.

Failure Mode Factor of Safety

Omnidirectional Bidirectional

Connecting Hardware

Shear 4.3 4.6

Bearing 10.6 **

Tensile yielding 8.5 9.4

Steel Components

Shear 9.7 3.7

Bending 3.3 2.2

Concrete Anchor Bearing 2.4 1.7

Concrete Slabs

Compression * *

Buckling * *

Pullout at Steel-Concrete Interface 18.1 8.8

Rotation at Anchor-Slab Interface 33 33

* Very large factor of safety was calculated.
** Reliable factor of safety cannot be calculated.
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Table 2-4. Factors of Safety for the F-22.

Failure Mode Factor of Safety

Omnidirectional Bidirectional

Connecting Hardware

Shear 2.9 3.1

Bearing 7.1 **

Tensile yielding 5.7 6.3

Steel Components

Shear 6.5 2.5

Bending 2.2 1.5

Concrete Anchor Bearing 1.6 1.1

Concrete Slabs

Compression * *

Buckling * *

Pullout at Steel-Concrete Interface 12.1 5.9

Rotation at Anchor-Slab Interface 22 22

* Very large factor of safety was calculated.
** Reliable factor of safety cannot be calculated.
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CHAPTER 3 INSPECTION AND TESTING

3-1 SAFETY PRECAUTIONS.

3-1.1 Test Setup Assembly.

All components of this test setup are heavy and cumbersome. Ensure personnel are
briefed on proper lifting techniques. Pinching and cuts caused by exposed metal
surfaces are also hazards. Provide and wear the safety equipment in paragraph 3-1.5.

3-1.2 Aircraft Tie-down Failure.

Remove all aircraft and equipment from the run area before testing. Establish a 15.2-
meter (50 foot) -radius clear zone.

3-1.3 Test Setup Failure.

All components in the test setup have been rated for at least 445 kN (100,000 lbf) of
load. However, do not load the system beyond twice the working load of the anchor or 
445 kN (100,000 lbf), whichever is lower. Proof load to twice the working load. For F-15
or F-22, test (proof load) to 311 kN (70,000 lbf) if checking to ensure an existing trim 
pad can be used for these aircraft. For F-35, test to 400 kN (90,000 lbf).

WARNING: Work behind a shield such as a vehicle.

3-1.4 Communications Plan.

Explain the procedure and verify verbal and non-verbal (hand signals) communication 
with the equipment (mobile crane/forklift) operator and bystanders.

3-1.5 Safety Equipment.

Safety glasses (required)

Hearing protection (required)

Steel-toed boots (required)

Work gloves (required)

Hard hat (when utilizing overhead cranes)

3-2 INSPECTION.

Check the steel parts for rust, deformation, cracks, or anything that reduces the
cross-sectional area. This could significantly change the factor of safety. Check the
concrete for spalling around the anchor bolt and cracks through the slab. Check the
dimensions of the slab to ensure it meets design size. The most commonly reported 
problem when using the trim pad was cracking in connections near the aircraft tail
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hook rather than the anchor block. Document using the Inspection Record Sheet in
Appendix B.

3-3 TESTING.

3-3.1 Background.

The following test procedure was modified from General Dynamics Technical Report
16PR7084, Revision A, Flight Line Run Station Aircraft Engine Run Tie-down Proof-

Load Test. This report established a test setup and procedures for aircraft anchor
testing that proved successful over dozens of tests in the late 1980s and early 1990s.

3-3.2 Requirements.

A typical anchor test can be completed in one full day. A team can usually prepare
and test three anchors and out-brief in a normal five-day workweek. The initial cost for 
equipment and supplies is approximately $45,000. A list of components can be found 
in Appendix B. Maintain and calibrate the test equipment in accordance with 
manufacturers’ specifications in order to accomplish safe, accurate tests.

3-3.3 Procedure.

3-3.3.1

Clear aircraft anchor area of all unnecessary personnel. Place warning flags, chains, or
cones to establish a minimum radius of 15.2 meters (50 feet) from any of the
components under tension.

3-3.3.2

Attach one end of a 445 kN (100,000 lbf) working load round-sling to the aircraft
anchor to be tested using a shackle assembly. Figure 3-1 shows a typical three sling 
(1 long + 1 medium + 1 short) layout, and Figure 3-2 shows a typical two sling (1 long + 
1 short or medium) layout.

Figure 3-1. Layout with Forklift.
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Figure 3-2. Layout with Crane.

3-3.3.2.1

Fill out the check list (Appendix B). Use one new check list per anchor.

3-3.3.2.2

Move storage containers and anchor plate to test area.

3-3.3.2.3

Position anchor plate (due to excessive weight, use a forklift).

3-3.3.2.4

Lay out slings.

Use two different sized (length) slings if you do not use the lift head.

Use three different sized (length) slings if you need to extend sling/test 
length.

Figure 3-3. Layout Slings.
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3-3.3.2.5

Measure and record tell-tales and fiber optic lines on the slings. If there is less than 13
millimeters (0.5 inch) past the tag area, discard the sling. If broken or damaged,
replace.

Figure 3-4. Measure Tell-tales.

3-3.3.2.6

Connect sling to anchor with shackle.

Figure 3-5. Connecting Sling to Anchor with Shackle.

3-3.3.3

Attach the other end of the sling to one end of the 445 kN (100,000 lbf) load cell using a
shackle assembly.

3-3.3.3.1

Connect load cell with two shackles.

Tell-tales
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3-3.3.3.2

Locate load cell at furthest connection point from center lifting point. Do not 
connect/attach immediately to anchor or plate.

Figure 3-6. Connect Load Cell.

3-3.3.4

Attach another sling to the opposite end of the 445 kN (100,000 lbf) load cell using a
shackle assembly.

3-3.3.4.1

Connect slings together with shackles, if needed.

Figure 3-7. Shackle Slings Together.
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Figure 3-8. Steel Plate.

3-3.3.5

Attach the sling to the steel plate (Figure 3-8) using a shackle assembly.

3-3.3.5.1

Position steel plate (remove any dunnage used to raise the plate).

Figure 3-9. Position Plate with Forklift.
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3-3.3.5.2

Connect sling to steel plate.

Figure 3-10. Connect Sling to Steel Plate.

3-3.3.5.3

Straddle forklift over sling assembly; push plate with forklift tines to apply 8.9 ± 2.2 kN 
(2000 ± 500 lbf) of load. Note the load on the slings will relax (Figure 3-11).

Push on steel lip, not the front of the plate.

Read pressure from the remote or directly from the load cell. Ensure load 
cell has been zeroed prior to applying tension.

Ensure fork tips are on a downward angle.

Figure 3-11. Align Slings with Forklift.
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3-3.3.6

After removing all slack from the system, anchor the steel plate to concrete pavement
using 19-millimeter (0.75 inch) -diameter, 152-millimeter (6 inch) -long steel bolts. Use
254-millimeter (10 inch) -long bolts to anchor in concrete pavement that is overlaid with 
asphalt (not preferred). Table 3-1 provides the minimum number of anchors required for 
differing maximum proof loads.

Table 3-1. Minimum Number of Anchors Required.

Maximum Proof 

Load in Kips

Minimum Number of 

Anchors

100 13

90 12

80 11

70 9

60 8

50 7

3-3.3.6.1

Assemble anchor bolts.

Bolt, washer, nut.

Use two nuts, one to strike with the sledgehammer and one to stay on the 
anchor bolt. Ensure top nut is flush with top of bolt to eliminate cross-
threading.

Figure 3-12. Assemble Anchor Bolts.
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3-3.3.6.2

Drill hole for anchor bolt.

Ensure hammer drill is plumb. Drill straight down through the pavement to 
full potential of bit or reaching base course (whichever occurs first). This 
ensures the bolts can be hammered below the top of the pavement upon 
completion of testing. 

Drill hole in increments, remove bit and debris, re-start drill operations. 
This will aid in preventing the bit from binding in the pavement.

Figure 3-13. Use Forklift to Hold Plate while Anchoring.

3-3.3.6.3

Drive one bolt into the hole and secure nut.

Install and secure anchor bolt before moving to next hole. This ensures 
holes stay aligned and eliminates plate movement.
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Figure 3-14. Drill Holes and Install Anchors at Back of Plate.

Note: Plate had to be centered over joint, center bolt wasn’t used

3-3.3.6.4

Secure all seven bolts in the back of the plate.

Figure 3-15. Install Seven Anchors at Back of Plate.

3-3.3.6.5

Remove forks and check pressure on load cell.

3-3.3.6.6

Drill and put in the rest of the eight bolts.
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Figure 3-16. Complete Installation of Anchors.

3-3.3.7

Measure anchor being tested to steel plate to find the center point.

Figure 3-17. Measuring Slings.

3-3.3.8

Position crane or forklift.

3-3.3.9

Use protective sheath on slings at contact points with crane/shackle or forks. Put slings 
on crane or forklift. It is best to use a shackle as a lifting point for crane operations. This 
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will keep the hook block from being grounded while attaching the pre-tensioned slings
to the hook.

Figure 3-18. Protective Sheath for Sling.

Figure 3-19. Crane Hook and Shackle with Sling in Protective Sheath.

3-3.3.10

Connect digital indicator to magnetic base. Mount the magnetic base to a metal ammo
box or steel base. 

3-3.3.11

Mount digital indicator to anchor.

3-3.3.11.1

Use inches.

3-3.3.11.2

Mount at 45-degree angle.
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3-3.3.11.3

Zero out with the gauge rod depressed halfway.

Figure 3-20. Digital Dial Indicator with Magnetic Base.

3-3.3.12

If the load cell is equipped with the remote readout cable, connect it.

Figure 3-21. Digital Load Cell Remote Display.

3-3.3.13

Relocate monitoring personnel behind a vehicle placed between them and the test
setup.

3-3.3.14

Load the system by raising the sling at the protective sheath using an 111 kN (25,000
lbf) forklift or a crane. The engineering technician operating the forklift raises the lifting
head until he reaches the load increment designated by the supervising engineer. The
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load is held for two (2) minutes. The supervising engineer records the deflection
measurement provided by the second technician and checks the test assembly.

3-3.3.14.1

Using crane or forklift, pull to 44.5 kN (10,000 lbf) on the load cell. (Ensure all ground 
personnel are at a stand-off distance 1.5 times the total length of utilized slings.)

3-3.3.14.2

Use magnetic angle reader on load cell. Do not exceed 11 degrees sling angle.

Figure 3-22. Magnetic Angle Reader on Load Cell.

3-3.3.14.3

To keep load at 44.5 kN (10,000 lbf), you may have to bump up crane or forklift.

3-3.3.14.4

Start stop-watch.

3-3.3.14.5

At 30 seconds, take load cell reading and record.

3-3.3.14.6

At 1:00, take load cell reading and record.

3-3.3.14.7

At 1:30, take load cell reading and record.

3-3.3.14.8

At 2:00, take load cell reading and record.
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3-3.3.14.9

Take dial gauge reading and record.

3-3.3.15

Increase the load sequentially until the desired ultimate load is reached.

3-3.3.15.1

Raise the load to 89 kN (20,000 lbf) and repeat above timed steps and record.

3-3.3.15.2

Continue in 44.5 kN (10,000 lbf) increments until reaching 445 kN (100,000 lbf) or 
desired maximum load.

WARNING: Do not load the system beyond twice the working load of the anchor 

or 445 kN (100,000 lbf), whichever is lower.

3-3.3.16

Maintain the desired ultimate load (twice the working load) for ten (10) minutes. Record
measurements including:

Vertical distance from the pavement to the apex of the assembly.

Horizontal distance from the “eye” of the steel plate to the apex.

Horizontal distance from the eye of the steel plate to eye of the anchor.

3-3.3.17

Following the ten-minute holding at desired ultimate load, slowly lower the slings to
unload the system and remove slings from crane or forks.

3-3.3.17.1

Disconnect load cell immediately upon test completion. The slings are at a 

relaxed tension at this point but will regain shape/tension quickly. Attempting to 

disconnect the slings/load cell after they have re-tensioned is difficult and 

dangerous. 

3-3.3.17.2

If the slings have re-tensioned before you have disconnected them or the load 

cell then reassemble to the test setup, raise the slings to the peak load minus 

44.5 kN (10 kips), hold for five minutes, lower the slings, and immediately 

disconnect the load cell.
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3-3.3.18

After all tension is released from the system, inspect the aircraft anchor carefully for
damage or deformation. Take final deflection measurements. Measure and record tell-
tales on slings (there must be no less than 1.3 millimeters [0.05 inch] past tag area).

Figure 3-23. Sling Tell-tales.

3-3.3.19

Disassemble the test setup in reverse order from the assembly process.

3-3.3.19.1

The load cell should already be disconnected. It should have been disconnected 
immediately upon test completion and lowering of the sling. The slings regain 
tension quickly. Attempting to disconnect the slings/load cell after they have re-
tensioned is difficult and dangerous. If the slings have re-tensioned before you have 
disconnected them then raise the slings to the peak load minus 10 kips and hold for five
minutes. Lower the slings and immediately disconnect the load cell.

3-3.3.19.2

Remove slings/shackles/hardware; return to storage containers (do not pack wet 
slings).

3-3.3.19.3

Remove anchor plate and countersink anchor bolts to allow holes to be filled with a 
sealant material compatible with the pavement.

3-3.3.19.4

Clean and pack all slings, hardware, tools, etc. in storage containers.
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APPENDIX A REFERENCES

AIR FORCE

AFI 32-1041, Pavement Evaluation Program, http://www.e-publishing.af.mil/

ETL 01-10, Design and Construction of High-Capacity Trim Pad Anchoring Systems,
https://www.wbdg.org/ffc/af-afcec/engineering-technical-letters-afetl

JOINT

UFC 3-260-01, Airfield and Heliport Planning and Design,
https://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-criteria-ufc

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM):

Annual Book of ASTM Standards, https://www.astm.org/BOOKSTORE/BOS/index.html

ASTM A588/A588M, Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Structural 
Steel, up to 50 ksi [345 MPa] Minimum Yield Point, with Atmospheric Corrosion 
Resistance, https://www.astm.org/standards/a588.htm

GENERAL DYNAMICS CORPORATION

Technical Report 16PR7084, Revision A, Flight Line Run Station Aircraft Engine Run 
Tie-down Proof-Load Test, by Basis A. Korolenko, 4 March 1998
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APPENDIX B BEST PRACTICES

Trim Pad Anchor Testing Kit Component List

Qnty Item/Description Additional information Recommended Vendor

1 Metal jobox Heavy Duty slope lid L60" x W30 x 39 1/2" -----

1 Metal jobox Heavy Duty, flat lid L48" x W30" x H33 3/8" -----
1 Twinpath 393 inch 100k sling
1 Twinpath 285 inch 100k sling

1 Twinpath 120 inch 100k sling

1 Sling velcro cover

* 4
Shackle, 50 ton working load, sling 

saver *

Bolt type shackle S-252, Stock # 1020551

or Screw pin shackle S-253, Stock # 1020629

4 Spool, shackle centering S-255 Spool, 50 ton working load, Stock # 1020957

1
Steel Anchor Plate, 1 IN holes, for 70k 

Tests (F/A 22)
Can not be purchased, must be machined Drawing 1 sent seperately

1
Steel Anchor Plate, 3/4 IN holes, for all 

other tests
Can not be purchased, must be machined Drawing 2 sent seperately

1 Load Cell EDxtreme Radio Dynamometer, EDx-100k

1 Load Cell Communicator EDxtreme Radio Communicator

1
Power Generator for Hiliti, torque 

wrench, grinder
120V, 60 Hz, Rated output 1.6kVa, Max output 20 kVa -----

2 Outdoor extension cord 50 FT -----

1 Hilti Drill -----

2 Hilti Drill Bit, 3/4 in -----

2 Hilti Drill Bit, 1 in -----

1 Torque Wrench -----

2 Socket for torque wrench For 3/4 in bolts -----

2 Socket for torque wrench For 1 in bolts -----

1 Right-angle grinder 4-1/2 IN -----

3 Grinder discs Discs for grinding metal -----

2 Electronic Digital Indicator
1 IN Range, 0.00005 IN Resolution, Flat back type

MSC Part # 81192932, Mitutoyo

2
Universal Dial gage holder/positioner, 

magentic base

Flexbar, flat bottom base w/fine adjustor, 16IN Height

MSC Part # 06581706
2 Cresent Wrench, 12 IN ----- -----

1 Tape Measure, 100 FT ----- -----

1 Tape Measure, 25 FT ----- -----

1 Chalk ----- -----

1 Sledge Hammer, 12 LB ----- -----

1 Sledge Hammer, 20 LB ----- -----

2 Pry Bar, 18 IN ----- -----

1
Basic tool set composed of 

screwdrivers, wrenches, pilers, etc.
----- -----

2 Minature Flashlight ----- -----

1 Magnetic protractor ----- -----

1 Digital Camera ----- -----

1 Stopwatch ----- -----

1 First Aid Kit ----- -----

----- Batteries for electric components ----- -----

** 5 

boxes
Bolts/nuts/washers ** MKT Sup-R-Stud Grade 5 Steel, 3/4IN x 8 1/2IN  

** 5 

boxes
Bolts/nuts/washers ** MKT Sup-R-Stud Grade 5 Steel, 1IN x 9IN  

Components needed for a complete 100k Anchor Testing Kit

** Expendable items that will need to be purchased for each test.  Amount in kit depends on how many anchors are to be tested.

Dillion

www.dillion-force.com

Slingmax

www.slingmax.com

The Crosby Group Inc.

www.cgedwards.com

* We have both types of shackles but prefer the bolt type for ease of use.  Either can be used for anchor testing purposes.

Fiber Optic Inspection

MSC Industrial Supply Co.

www.mscdirect.com

Bay Bolts, Panama City, FL
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Trim Pad Anchor Testing Check List

Date:___________ Location:____________________________________________

Start Time: ___________________   End Time: ________________________

Working Load: _____________________  Ultimate Load: ____________________
ANCHOR TESTING SEQUENCE

Attach & align shackles, slings, load cell, lift head (if used) & steel anchor plate. 

Ensure the lift head (if used) is centered.

Measure tell-tales (there should be no less than 1/2" past tag area).

Document tell-tale length of sling 1 (pre-test).

Document tell-tale length of sling 2 (pre-test). 

Document tell-tale length of sling 3 (pre-test). 

Pretension system using forklift to shift steel plate. Apply 600 to 2000 lbs. 

Document pretension load (pre-securing).

Maintain forklift pressure on plate while securing steel anchor plate.

Assemble Anchor bolts.

Drill holes for the 7 anchors at the back of the plate.
Drive and secure the 7 anchors at the back of the plate.

Remove the fork lift. Drill holes for the 8 anchors at the front of the plate.
Drive and secure the 8 anchors at the front of the plate.

Document pretension load (post-securing).

Ensure that system is securely fastened.

Place front vehicle tire on back end of anchored steel plate if anchored in asphalt. 

Measure entire length of system.
Document overall length of system. Identify the center point of system.

Document center point location.

Ensure the protective sheath (if used) is located at the center point.
Rig crane (or forklift) to apply load to the system at center point.

Mount digital dial gauge to anchor.  Zero dial gauge.

Connect remote load cell readout cable if applicable.

Move personnel behind protective shield.

Document actual load cell reading.

Begin loading. Load to 22 kips hold for two minutes then record load & deflections.

Increase load by 10 kips hold for two minutes. Record load and deflection.

Repeat load increase in increments of 10 kips or to the ultimate load.

At the ultimate load hold the load for 10 minutes then record load and deflections.  

Unload slings.  Inspect for damage.  Document any damage.

Document tell-tale length of sling 1 (post-test).

Document tell-tale length of sling 2 (post-test).

Document tell-tale length of sling 3 (post-test). 

Disassemble the test setup.

Remove the anchor plate, counter sink the anchor bolts, fill holes with sealant. 

Clean area, tools and slings.  

Pack all slings, hardware, and tools in the storage containers.

TRIM PAD ANCHOR TESTING CHECK LIST

*Shaded boxes are provided for the entry of data
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Trim Pad Anchor Testing Inspection Record Sheet

YES NO QUESTION

1. Do any of the steel components of the anchor system exhibit rust,

deformation, cracks, or any other defect that reduces the cross-sectional

area?

2. Does the anchor block or surrounding concrete slab exhibit spalling or

cracking?

3. Does the anchor block or surrounding concrete slab exhibit any

evidence of upheaval?

4. Does spalling and/or cracking exist at the interface of the steel anchor

eye and the concrete anchor block?

5. Has the anchor been evaluated and/or inspected previously?

6. Has any maintenance been done to the anchor since its last

evaluation/inspection?

7. Have any of the connections been replaced since the last

evaluation/inspection?

8. If these connections are commercially available shackles, are the

manufacturer’s data and rating certification for the shackles available?

9. What is the main aircraft that uses the trim pad anchor? ______________

10. What is the typical trim operation used (e.g., single engine only)? ______

11. How many trim operations does the anchor support annually? _________

12. Have there been any significant environmental events since the last

evaluation/inspection that could have compromised the anchor’s

integrity (e.g., flooding, earthquakes)?

OBSERVATIONS/COMMENTS:

Signature:__________________________________ 

Printed Name/Rank:__________________________

TRIM PAD ANCHOR TESTING INSPECTION RECORD SHEET

Working Load: _________________     Ultimate Load: _____________________

Start Time: ___________________     End Time: ________________________

Date:___________  Location:_____________________________________________
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Trim Pad Anchor Testing Data Sheet

Date:___________  Location:___________________________________________

Start Time: ___________________     End Time: ________________________

Working Load: _____________________Ultimate Load: ____________________

LOAD CELL (lbf) CRANE LOAD (lbf) TIME (min) DIAL GAUGE READING

TRIM PAD ANCHOR TESTING DATA SHEET
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APPENDIX C GLOSSARY

C-1 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

AFCEC Air Force Civil Engineer Center

AFI Air Force Instruction

ASTM American Society for Testing and Materials

ETL Air Force Engineering Technical Letter

kip 1,000-pound (453.6-kilogram) load

kN kilonewtons

kPa kilopascals

ksi kips per square inch

lbf pound force

mm millimeters

MPa megapascal

N newtons

psi pound per square inch

UFC Unified Facilities Criteria
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1. � � � � � 


 1.1 ����������	                           
  

5  ����	�'��*�  ����  �*��� �"� 
���
��� �����)� ��������&)�
(�	������	, ������"��	  ����������	,   ����������	,   ������ �������) ,  
������ ���"���) , ������ ��	*���
� , �����	&� 
��&�)�,  ������
�����')� 
.�.�.) ���  
�������  �����  � ���	����.  

5 ����	�'��*� ���	��!�&��	 �	 ���	���	 '	� �� ��	
� 
�	 ��
�"��������, �	 ������� 
���
��� , ��� ��	��	
�� ���'��� 
�	  �	   
����� .  ��&" ���	��!�&��	 �	 ������� ��	
��� 
�	 ��	���) �)�
���	$� �����)�. ���� 
����&0���	 � ����� ��	������) 
�	 ��"�)�� . 

�	� �"  ����."  ����   �"   ����	�'��*�   ��*�"
��  ���+"  "
(�������	"���") ����	�'��*�  �6-7  «-����� ��� 
�������» �" ���/�5,  

��$ 
�	 �	 ���&��	�� ����	�'��*� �)� ���"'���)� �������'	
� �)�$�. 

���	
� �	 �����	������	 �����	 ���	���)�&�) �)� ���!�"���)�  
!�&0����	 �"� ���"�	
� ����	�&�  
�	 ����� ���������&  ��  �	 ���"�	
� 
����	
��	
����	
� �������"�� . 

 1.2 
���� ���

�&��	 �	����,  � ��	���� ��'� �� �&��	 ��
��" � �	
����	
�  
���*��"  ('	�  �"�  ��"��&�) " �*����'� ��	���)� �	���.�)� �" 
������ ����	�'��*� .  �� ��'� ���� ��  �����0����  «%	
��  ��'�»,  
�����  ���  �	 �	����	   ��� � �� ��'��� ��� ���7����'	��� ��� .   
4�	 �.�. ��� ��'� ��� �*��� ����"�� 
���������  100 %3 ���*��$ 
�&��	   «�	
�� ��'�».  ���� 
�	 ���  ��'�  ����	
�   ����"�� 
���������   
3000 %3 �����& �� ��)�"��& �� «�	
�� ��'�» ��� ���������  �	�	
�&  ��'�	  
(�.�.  �’ �*���   �	
�������
� , ����"�$�	 , �	���$�	 �����)� 
.�.�.).  
������) , 
�	 '	� �"� ���*�'� ������"��	$�, 
����&0���	, ��	 «%	
�� ��'�»  
�&��	 �� ��'� ��� ��&0���	 ��	 ���  �"  ��!�" ���,  �"�  ���&� '&����	
�*� ���*��� �"� ������ ����'��*�. 

���	
� �	 �	���.�	 ��� -�� �&��	 ������)�	
� " �*����'� ��� ��  
�	
�� ��'� �&��	: 

  �. ��'����	� ��'���.&��  (���.4.1) 

  .. (��"�� ����"
���) �	������ (���.4.5) 

  !. (�'
���"�� ����')'� 
���������   (���.4.7) 

  (. (����   �	���$�) 
���������   (���.4.9,  �
�� ���  
�"� ����'��*� 4.9.3 ��� 	���	) 

  �. %����" �����)   
���������  (���.6.2) 
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  &�. -�
	���	
� ������  (���.6.3) 

��&" ��	���� ����� (��) �.�.  �� 5.6,  5.7, 5.13.1, 
.�.) ���	�����
�	���.�	 ��� �*����� �� �	
�� ��'� . 

���� ,  �� �" ��!�" 
��� ��'��,  �&��	 ������� �� �&����	 " 	�� 
��	���)� ����)� �" ������ ����	�'��*� . 

 1.3 ��	� ������	� ��	�

-&�����	   ����
��)  �  ���"�	
�  (�������")  ����*��"  �	 
��	�����	
.���	 ����	
�& ���	  ���  ���*������	  8 ����  �"� ����	�'��*�.                      . 

  �. OVERLAY:  ��	���	
� ��&��)"
  .. DOWEL:  �"���	�� ����'�&� 
  !. TIE BAR:  �������	� ��!�� 
  (. CURING:   �����""  
��������� ) 
  �. CURING COMPOUND:  X"�	
� �'�� (���"���) ) 
  &�.  F.O.D. :  ��-#-��� (�)�&   ����*��"). �*��� �� ����)
�"� ��	*���	� �)� ���
$� .���  ��	
�  ���  ��� ���*"�����  ���  ���   

	�"����   �)�  �/* �������  ��  ���   ���.������ "����	
� 0"�	� . 
  9. SPALLING:  ������	"  
  /. ‘D’ CRACKING :   ������"�" �"'���)" �
�$�
  4. BONDED, SEMI BONDED UNBONDED (CONCRETE)  : 
(����������, "�	����������, ������� (
�������)  
  �. RECYCLING:  ���
�
�)"
  ��. STAIR STEPPING:  ��	�����&� (�� ��&�" �)� ���$�) 
  �.. PUMPING: 
���
���*� 
	���	 �)� �
�$� �" ���
� ��')
�	�!�$�) �" ���!��) 
  �!. EDGE SLUMP:  
��	"  �
�� 
  �(. ALIGATOR  CRACKS:  
����	
� �"'���)"
(���
��!��	���) 
  ��. REFLEXION CRACKS:  ���
���	
� �)'�� 
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2. ����   �������
���

 2.1 �	��	 ���������  (�.�.) 

  
�� �.(. �&��	 �� ��������� �&�� 
��������� .   

(�� ������ ��� �.(.  ���*$�����	 ����& (�	����� ,  ����� , 
��'�&� )  ���  ��  �)�&0���  �  ���
� �	����)� ���&��� 4.5-6.0 % �

��� �	�����". 

5 
���
��� �)� ���$� 
�&����	 �����&�"�" '	� ��� ���'��  �)�
�)'�$�  (�"���� �"�  ��&)" ��� ��	���� �)� 
�	 �"� ��*��	" �)� �
���
����	���� ���	 ),  �	 ���&� �"�	���'�����	  � ����&�    ���	   ��')  

��&)   �)�  
�	������'	
$� ���"
$� (�����
��&� 
�	 �'��&�) 
�	 �" 
*���&�) ��� �������. 

�	� �"� ����'�&� � ����" �)� ���
$� ����.� ���  (����*��� �)�
*���&)� ��� ���
� � ���
�) �������  ��  ��"	����	"����,  �*���
���!������	 �" �����" ��� ��'��, ���	��& (DOWELS 
�	 TIE BARS). 
  

9���	  �����	  �����)   �)� ���
$� �.�.  �� ���*)" �	�	
$�
�	����$� ��� 
���������   (KEYS)  ���  ��	�$���	  �	�  
�	 �����  �����  

����'"��& �	���$ .  �� ���� ��� 
���������   ���*�����	 �" �����" ���
��'��. 

 2.2 ��������� ������ 	������	  (�.�.�.)

# ���	�� �����& �� �&��	 «���� » � ���	
� ���'��. 5 �������""
��� ���	��� ����� � �����  0,1%  ���	  
��� �"�  ���*�'�  � ������  
�"�  ��&)"  �"�	���'&�   �)'�$� ��� �*�&�����	 
��&)   �	 ��.���	$�	   
�"   �����
��&�   
�	 �'��&� .   ���	��   "   �*��
�����"  0$�" ���  

��������� !�&
���	 ������ �� ���)  
�	  ������  ��  
��)  ����   �" 
���
� ,  "  �������"" ���	��� ���� �� ���) ���� �" ���
� ���
����
�& 
�	 ���	��&��	 �������"" ���	��� 
�	 �� 
��) ���� , ��� 
�&����	
��) ���	�	
����	
� 
�	 '	�  ��  ��'� ����  '��	
$ ��� ��"	����	�&��	.  5
�������"" ��) ���*��� ���	��� (����� � ���'���� ) �&��	 
��	�� ��
��"	����	�&��	 �	 ���	��$�	 �����)���" ���
���
��� ���
$� (�
������� ���$�)  �  
���
���   ��	���	
$�   ��	��$�)�   (OVERLAYS)  
���	��	����� �����   (�.�.15  �
.)  ����  �&��	  
��	�� �� ���!������	
���	�� ��	���) �)�  ���
$�.  #  ���	��   �� �������&��	  ���  ���	
�
���'�� (����!�  IV) ��� ��������&��	 ��� �� ���) �� 
�	 �� 
��) ���� 
�"   ���
� .  6��	  �"   ���"�	
�   ����	�&�   
�&����	 ��	 ����� ���	���
0,05% '	� ���) 
�	 0,05%  '	�  
��)  �&��	  ����
�   '	�  �	   �����	 
���	��$�	 .  ����)   ��  �����  ���  ���	��� 
��$ 
�	 � ����� 
�"�&.�) �����, �	�*���	, �����'� ��  ��  ����   �" ���
�  (�� ��&0����	
��� �" �����" ��� ��'��). 
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 2.3 ��������� ������� 	������	  (�.�.�.) 

#	  ��"   *��) ����& ��$ �&��	 ���	��	 '	� ��� ���'�� �)�
�)'�$�,  ��� ������ ��  �&��	  ��  �����  "��&�  ��� �������,   ��  
�����	�0��� ��
��&�   �"�  
���
���,  �" �����""   
�	  �"�  

�
��*��&�  
�	  ������)   ��   �&��	 ����	���"��	. 
  

%� �"� �������"" 	����� 
�	 ������ �	���
�� ���	��� �" 
��.�)   ���  0,6% �)  0,7% ��	�������	 " 
����'"" �)� ���$� ����� 
��$ �	 ����& �	�����   ���!�������	  ���  ������	  150-300 �.(
�	
����) ��	� ��� �����	�). 
  

(����) ��"	����	�&��	 ����!� �� ����$�	  (����!�  III 6). 
  

# �'
��	� ���	�� �&��	 ���*�� �" ��.�)  1 � 16 ��� 1,20 %  
�	  
�����&  ��   
����'"��&  �����$   �*��� ���!������	 " �������"" ���	���  
�����)   (TIE  BARS)  ���   �	���
�	 ����� .  #  �	���
" ����� 
���	�� ��������&��	 �+�����	
� �� ��� ��� ����� �" ���
� .  (*����
����	  ±2,5  CM  �"� �+�����	
� �������"" �&��	 ���
��. 

(��  ���� �"���"���)� �	���$�) 
��������� 
��� �&��	 ��
���!������	 
�	 �"���"�� ���������) ��� ���	���. 
  

(��  �&��   ����  ���  
���������   ��*��&0����	   �'
��	� ��	���	��& 
�)'�� ��� ������	  1-2 %,  ��"� ��) � 	���� ���	�� ��� ��	�����	
�	 �)'�� �’ ���&.��� ���� �� *������ �� ��&�" ��� .  �.����� �	 �)'�� 
�&��	  ��	*���	�
� ,  �"���� ���   ����)���� �  !��� .   ����   ��') �"   
����	'���� ��	*���	� �)� �)'�$� 
�	 ��� ������ ���	��� "  
����!&!�" *���&)� ��� ����� � ����� �" ���
� �&��	 	
�����	"�	
�. 
  

(�  ���	��$�	   ��"	����	��)   ����)�  '	� �� .���')�� �)�
����)� �&��	 ������� �� �.�	�)��& � ���	�� . �� ((# ��� ���	 �*������&
�"� ������,  ���	 ��) ��"	����	"��&  �  ��
��� ��'��"  �
��"  ���  
�"�  ���$�"  �� 
�	 �"� ����	
�.  �� �������&�  ����	�  ��&��	  ��  

����'"��&  ��')  ���  ��'���� 
���� 
���
��� . 
  

 2.4 ��������� 	������	 �� ������  (�.�.�) 

  
���  ��  �.(.  
��� �"� ����	." �)� ��	
$� ��� �������& �&�

����"�� ����!�	�)� �
&�)� ����'���	 ���  ���  
�������,  �� (#�,  ���
�&��	 �	� ��
	��, ���	 ��."���" 
����	
� ������ 
�	 ��'������" ����	���"��.  
�. ����� �	 �
&�� 
������ 
��	�� �	    �����   �"�	���'������   ��	���	��&   
�)'��   
�	  ��	 ���*��'����	 � ��	$�����	 �	 �"'���$�	 
�	 " ������	"  
�)� ���
$�.  #	 �
&�� ����� ����) �	������ ��� 0,15  MM  ����	 0,75 MM 

�	 ��
� ��� 15 MM ����	 65 MM.  
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5  ���*�  �)�  �
&�)�  �&��	  ����'����",   �  
������	��   �  
�����0��	�� � �� '���0� �"�  �
�"  
��.  ��&"   �����&  �� �&��	  �&� - �&�  
�  �����	��  ����������   �  ���&��   ��� �	�������	 
��� �"� ����	.". 

(�� (#� � �'
�	" �� ��  �(,  ��  �����  �	������  �&��	
��'�������,  ��  ����� ������ ��	
�  ���	�����,  
�	 � ��'� �/�
��'������� . 

(�!���  ���!�"��  ��  (#�  �&��	  "   ��
��&�   ���	����*" 

������� �)� �
&�)� � ��" �" ��0� ��� 
��������� . (����) ��
����� �)� �
&�)� ��� ����!�&��	 �� 2% 
��’ �'
�. 

#	 �
&�� �����& �� �&��	 
�	 ��� ���� ��	
� �
�� ��� ����!� �.�. 
*�:����'
�� , �����	�����	�, ������������	� 
.�.�. ����� *�	
� 
�	 �	
	�	��"�� ��� (#� ��*��&0��� �	�*��� . 

��  (#� ���*�����	 	�	�&���� '	� ���	
� ��	
��� �����)� �
���
���
��� �����	
$�  ���
$�  �  ��	���	
$�  ��	��$�)� ������
�����  (�.�.OVERLAYS 10 �
.). 

-	���$   ���	 '&��	 ���" � ���	��	���" �
��" ��� (#� ��') �"   
��
��&�   
���
���   
�	   ���'���   �"    ���	����*" 
�������   �)�  
�
&�)�,  ����  
�	 ��') ��� 
���� ��� �&��	 ���&��� �� �	���	� ��� �� �(.  
(�"� ������  ���  ���	  '&��	 ���" �����.   
  

 2.5 ��������� ��	��������	  (�.�.)

�� ������
������ ��� (.�. �&��	 
��&) : 

  �. (���	
� �	
�� ���� ���
$� (����)  15-25 CM ).  

  .. 2	'�����	  ����&  �	�  
�	  ��  ��'��� �)� ���
$� �&��	: 
�����  4,5 �)  7,5 % 
�	 ��
�  12 �)  30 %. 

  !. %�  �"�  ��������	
�  �������"   
���  �"� �	��
�	�  �" 

�"����) ��� 
��������� ��	��'������	 �� 
��&	�� � � ���	��	�� �)�
�)'�$�. 

(����)    '&����	  ����  �	���
"   �������"  �)�  ���
$�  � 2800-
4200  KG/CM2.   (��  ���	��   ��"	����	�&��	  �  &�	� ����!�   ��) 
�	
�� �����	�� ����	
� ��'� ��� ������������� 
�������.  (��� ����� 
������� �� ��"	����	"����  ���	��& ��) !����� (DOWELS), �������	�	
��!��	 (TIE.BARS) 
��.  

5  
���
��� ��� (.�.  �&��	 ��
��",  ���	�0���	 �	�	
������
���)�	
� 
�	 " "����	� �����" �&��	 �	
��.  
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�� (.�. ��� ���	 �*������& �"� ������ ���� 
�	 �	���$ ���	 '&��	
���� �	
�� ���" ��') �)� ��
��	$� �"� 
���
���  
�	 ��� ��'����

���� .  

 2.6  ������	!���	 ���������  ( .�.)

�"  1.(.  �������&  ��  �	�  ���  �&�� 
��������� �����)�. 
������"
� ��� �"� 	��� �� 
���
�����& �� 
������� ��) 
�	 �	
�*�������"�� , �"���� �� '&����	 ���" �"���"���)� 
�	 �� ��	)��& "
��"	����&""  ��'�������	�$�.  4�	  ��  
������� ����
���0���	   �   
�'
�����"   ������	�   ��  ����  �)� �*���������)�,      �	���$����	   ��   
�	���)����    
�	 
��	���$����	   ��   �����)����   �����'��   ��  �����   
�)� �*���������)�. 

�� ��'��� ������
������ �" ������� �&��	 "  �����"��  
�	  "
�����"��  �"   
���
��� ���� 
�	 �� ���"�� 
���  (5 ��&)" ��� 
���� 
*����	 �� 30% �)  50% ��� 
���� ��� �.(.). 
                        

�� 
��	� ��	���
�"��,  � ������ �� ��	���
������  ����������	 ���  ��
'�'��� ��	 " ��" 
���
��� ��� �" *�" �" ��� �&��	 ����  �������������".  
#	  	�	�	�����"��   ���  1.(.  �  '��	
� '����� �&��	: 
   
  �. 5 �"���	
� 
��	" . 

  .. # ���"�� ��'� �/� (���&��� 0,32). 

  !. 5 ��'��" �����" ����.� ���$� �����  (���&��� 15 %). 

  (. 5 ��."" ��� ������ �)� ����$� �����$� (���&��� 37% 

��� !��� ). 
  �. 5 ��&)" ��� ������ ����� (���&��� 4% 
��� !��� ) 

   &�. 5 ������	�-��  ��	  ������&�-�"  )��  �������""  �)�
���	�$� ��� ����� .  

  9. 5  ������	�  �"�  
���
���   ��  ��'����	�  ��
	�&)�  
���	���)����	
$� �)� ���"
$� ��� ��'���.&��.  

  /.  5 ����� ��'������)� ��)���	$� ��	*���&�  (�.�.  10  ���. 
�� 3 ����� 
�����) 
.�. 

��  1.(.  !�&
���	 ����� �� ���	� �����" , �*�� ���	 ��	� ���
����	� ���	�� �	���$ , 
��)   ��"���	
�,  ��	������  
�	 ��
	�� . 

��	�   ���
�"�)����   �	   ������    ���   �&��	   
��	�"  "
��"	����&"� ��� '	� 
���
��� �����)�  ���  
�������  ���� &)     ��    
�������  ��   ��"	����	"��&   ��	���$ � ��������	"���� !��	 .  1�	
���� ��) ���  �" �����" �� �����	 �� 
����&0����	 ��������$ ��
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���
����	
� ��	��&� �"���� �� ��	
�, �� �"��������, �	 ������	

���
��� 
�	 �	 ������	 ���'���.       

 2.7 ������������

�	�  ��'��   ��"���"�� �" ������ ����	�'��*� ���*���"
��
�������) ���	�"��	
� ��� �� ����" �&�" 
��������)� �����)�, ���� ) 
��� �"� ���
�	
� ��"	����&"" ��� ������&����� �� �.� : 

   • �� 
������� �)� ����'��*)� 2.1  
�	  2.2  �&��	  ����  
��� 
���
����"
�   ����	  �$��  
�	  ���  ��  
���
���0���	 ������	���
�� ������ ����	� ��� ���"�	
� �$��. 

   • ��  
�������  �)�  ���.2.3  
�	  2.5  �&��	  ��
���  �"

���
���  ��� 
�	 	�	�&���� �����"��.  %����� �� �����	  ���
��	��& "

���
��� ��� �"� ������. 

   • �� 
������� �" ���.2.4 ���	 ��
��&� �"�

���
���  ��� 
�	  �+"�� 
��� ���� ��') �)� 	�	����)� ��� �&��	 �������
��  ��"	����	"��&  ��)*��$   
��&)   �  ��	
���   �	
��   �
���) . 

   • ��  
�������  �"   ���.2.6   ���	  �	
�� 
��� 
�	
��'��" �����"�� 
���
��� , �� �����	 ��) '	� �"� �*����'� ��� ��
���	������� �� ����������� �)� ��	�����)�  ���  
�����  �	 �������'	
�
���"'���� �$�� .   

   • ��  
�������  �)�  ���. 2.1  
�	  2.2 
��������	  
����) ��� ����� �"� ����	�'��*�.  �	� �� 
�������  �)�  ���.2.4  
�	 2.6,  
���  ��"	����	"��&,  ���	�� 
��������	 �� ����	 ���� ��� ���� �"�
����	�'��*�,  �� �����	 �" ���	
� �����" ��� ��'��  ��  �&�����	  
�������   ���������&   ��"'&� '	� �� ��	
�, �� �"��������, ��� �����

���
��� 
�	 �	 ������� ���'���. 
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3.  	 � � 


 3.1  "���� ����	����	�

  3.1.1 
(���0 '%���   
   
  ���	
� �� ������ ������ ��	
�  �� �&��	 ����  �!����	�	
� 
�	  
��  	
�����	���  �	 ���	���	 ��� �������� �2#�-408, ��)    
�������	�&��	   ���   ���    1����	��    �������'&� (
���������  (1.�.(.), �
'���	�	
�. 

  (�  �.�	���	
� ����� ���	��$�	 �&��	 ��	������ 
�	 ���"
���	�	
$� ��	
$�, ����  ���  ���"��  �"�	
�  �.���",  '	��& ��	����   
������  ��	
�,  ���  ����������	  ���  ���	�	
� ����$����  
�	
��
������	
��  �  
�����
������	
��   	��� ���	�����  �"�	
�  ��  ��
��
��	� �� ������������� 
��� �"� ������)" ��� �	������,  ��  ���������  
�"�  �	�'
)"  
�	 
������*�  ���  
��������� .  �	� ��� ��'� ���� �����	
�� ���
��&����	 ������,  ���  
���  �"�  �����'��*	
�  �.���" ���$�
(A.S.T.M.  C-298),  � ������� �� �"� �����	
� ��� ����'��"��  (A.S.T.M.  
C-289)  
�	  �"�  �����	
�  ��
��	
� ��� ����'��"��     ��   ��   �	�����   
(A.S.T.M.   C-227), �"���&0��� �"�	
� ��$�	 ��
��&)� ���	�	
$�, ����
��� �� ��	������ ��	� �)� �������) ����	�'��*$�. 

  5 ������ ����	�'��*� ���	 �������	��& 
��� ��  ������  ��
�	 �	���.�	 ��� �2#�-408 
�	 ��� 1�(.  ���	�� ��) 
�	 ��  ��� ���� 
�&����
��� �*�����  ������  ���  
�������,  ���� ������	   �	�*�����&"", ��  
����	�����  �	  �	���.�	   �" ������ .  ��� ���� �" ����	�'��*�
�	�����&��	 " ���"  �)� ����	
��	
$�  
�
&�)�  ���  ���	'��*����	  ��  
ASTM-E 11 ������) ��� �" �����"�� �����) 
��������� ,  �� 
�	
��   ��'���.	�,   ��   ��"	����	�����	   ���
��	�	
�  �’ ����	
��	
� 
�
	��.  
�&��	 ������� ��  ������  ��  '��	
�  -/'� �" ���:�����" ���� � �� �	�	
�
��� �" (��!�" �� �	����"��& ���" �	�� 
�
	�)�. 

  �	�  �"�  ���
����'	
�  ���" �)� �����$�, �"� �'�&�,  �	   
��	!��!�& ����&.�	 
��. 	����� �� ���*������	 �� 1�(. 

   3.1.1.1 6��'&�� %�$�� '%���

   9��� � ������ ����� ������ ��	
�, �����0���	 ��

���� �)� �����$� ��� �	�������	 ���  ��  
�
	��  No  4  �  �����
������	��� 95%. 

   ��	���"   ��&0���	  �� ���� ��� ������� ��� ������	
���. �� ����	
��	
� 
�
	�� No 200.  5 ��	���" �" ����� ��� �����	 ��
����!�&��	 �� 16% ��� ."��� !���� �" . 
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   (�  ���&��)"  ���  ��  ������&�  �" ��&0��� ���	��� 
��� ��'��  ���  �������  ��  ����"������  ����	�  ����,  �&��	 �������   ��   
��	���+�	   "  ���:�����"  ����, �����  ��� �	�	���'"���"  �	�'""  �"   
-	��������   ��"��&� ,  �"� ����	."  �" ������ ����� �� *�	
� ����
� ����� ����	 50% (!�. ���. 3.1.1.3) � �’ ���	���	 �" ����*���

�����"�" ����� ��� ��'������" �����" 
�	 ����	 �� 50 KM  (��	
$ ). (�  
���	�������  ���&��)"  ����� ��	���" ��'������� ��� 16% ��� '&����	
�����
��. 

   �� ����� �)� 
�

)� �" ����� ��� ������	 ��� ��  

�
	�� 0,2  ���  �����	  �� ����!�&��	 �� 20% ��� ."��� !���� �" �����. 
                                 
  3.1.1.2 6��'&�� '%��� ������  

  �� ����� *����   
���  �"  �	��
�	�  �"   ��
	��&�   LOS 
ANGELES ��� �����	 �� ����!�&��	 �� 35% '	� 500 ���	���*�  (AASHTO-T 
96, ASTM-C 131). 

  5  ��	���"  (��  ��	
� ��� �	������	 ��� �� 
�
	�� No 200) ���
�����	 �� �&��	 ���	����" ��� 1% ��� ."��� !���� �)� �����$� ��	
$�.                            

  �� ������ ��	
� �� �&��	  ��*)��  ��  �	   ���	���	   �" 
����	�'��*�  AASHO-% 80. 

��  ������)�	
�  ��	�  
�

�����	
�   �	�!���&�) �&'����  (����$�

�	 �����$�) �����$�  ��	
$�  ��'&���  
�

��  1” 
����&0����	 ��� ���
�&��
� 3.1.1.2 (��� �������& ����� ��� �&��
� 4.3.2.3! ��� 1.�.(.). 

���
�
� 3.1.1.2 

            ������
  ����-����


�����&�� #���!�� $�9*�/ �

               0,2 0,2  MM 1-10 
��  50 300  �� 3-13 
��  30 600  �� 6-23 
��  16 1,18  �� 12-32 
��    8 2.36  �� 21-43 
��    4 4,75  �� 33-56 

               3/8” 9,5  �� 51-73 
               ½” 12,5  �� 61-80 
               1” 25,0  �� 95-100 
               1  ½” 38,0  �� 100 

  ���	
� �� ������ �����	 �� ���
��&0����	 �)�	���� � ��&�  
(3) ������	��� 
������. 

  3.1.1.3 �'&��� '%���  
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  ���'�������	 " ��"	����&"" *�	
$� � ����
�$� ��	
$�
�����	� � ����	� ��������) 
�	 '��	
����� ��	
$�  ��� ���   �&��	   
�!����	�	
�  ��')  ���  ��'����  �������� �	����� ���$�. 

  ��	�������	  �  �	�	
�   ���	��$�	   (!�.���.3.1.1.1)   "
��"	����&""  *�	
�   ����0	�
� � ���	�	
� ����� ��� �� �&��	 ��)   
�����$   
�����  �  ��  �������	  �  
�����"�� �������	�. 

  3.1.1.4 %��� �$� $�%�� &�'��(���

  5  �	���"  �)�  ��	
$�  ���  ���
������  ��� �"� 
���&��"

��������� �&��	 ����) ��'��� ���!�"�� ��� �" ���	
� �	
��  
�
��"  ���    ��������&��.  5  «���
�
�)"»   ��� 
���������   �"����  "  
�������"	����&""  �)� ��	
$� ��� 
���	������� 
��������� ,  �&��	  

��	��  ��  �.���0���	 �"�  �����"  ��  �	
����	
�  ��".  ���7�����	   
'	� �"� ���
�
�)" �&��	: 
                         
  �. ��  ������ ��	
�  ��� ���	�� 
���������   ��  �"�  �&��	
���� 
�	
  .. ;��	  �	  ���	��&  ���  ���	�� 
��������� ��  ������� �’ 
�*�	������ ��
���,  ���	�� '	� �"� �*�&��" ��� , �
�� ���  �"��������,  
��"	����	�����	  
�	  ����� ��'��$��  ('��	
� " �*�&��" �	��� ���� 
��� ���	
� ����!� �&��	 �	
����	
� ���*��").                          

  #  ��'���!�   ����������	 �� �'
������	 � 
�����"�" ��"
���"����	!�&�. 

  5 
���&��" ��� 
��������� �� '&����	 ��  ��'��"  ������
$��  ��  �"�  '&����  0"�	� � ����
�&���� �'
������	  (�.�. *$��, 
���&����, �'	�& ���
� 
��������� 
.�.�.) � ���
�&����    �'
������	    
(�.�. ���!�",    
��$�	�, )�"�$�	 
.�.�.). 
                  
  �&��	   �������,  '	�  �"�  ������  ���
��	",  ��  ���	���&
��	����� ����" �)� 
���	������)� ���
$� 
��������� . 

  ���  �	   ���
�   ���  
���	��������  
���������    �&��	  
«
���"����»  �$����,   ���!�"  
��.   ��  ��	
�  ����  �� �����
�������	
����) . 

  (����) �� ����'����� ��� �" ����" ����� ��	
� �&��	  �&'�

�	 �� �����	 �� ���!������	  " �����
" ������ �����. 

  ���  " ���
������ ��� �" ����" ��	���" (��	
� ��� ������	
��� �� 
�
	�� No 200) �&��	 ���	����" ��� 5%  ��  �����	 �’ �*�	��&��	. 

  5   ��"	����&""   �����$� ��	
$�  ���  ����������	  ���
���
�
�)" ��� �"�	���'�& �� '���	 ���!�"��, ��$  ��  �����  ��	
�   
��	$����   �"�   ��'�	���"��    ��� 
��������� . 
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  ���	
�  '	�  ��  
�������  ���  
���
���0���	  ���  ��	
�
���
�
�$�) ���	�0���	 ��'������" ����"�� �	������, ��$ "
���
������ ������ �&��	 
��) �	
�����". ;��� �������& ��� �" ����",  
��
��� ����"�� �����$�  ��	
$�,  ��  �����	  �� '&��	 �����" �����) ���
���� 
��������� . 

  2�') �)�  ���!�"���)�  ��� �&��	 �	����� �� ���
�+��� 
���
�"� �*����'� �" ��!��) , �&��	 &) ����	������ ��  ��	
� ���
�
�$�)   
��  ��"	����	�����	  ����  '	� �"� 
���
��� !��) � ���!��) . 

  3.1.2 �&�� ���

  ���	
� �� �	�����   �����	  �� ��*)��& �� �	 ���	���	 ���
�.-.244/ 29.2.1980 «���& 
����	��� �	������ '	� ��'� ��� 
�������». 

  ������� ���	���	 : 

  �. #��
�"�" ����"�� �	������ ��� �� ��"	����	"��& ��
��'� �� ���������	 ��� �� &�	� ��'���	� 
�	 �� �&��	 �" &�	� ��	��"�� . 
��� 
��� �" �	��
�	� �
�����) ��� ��'�� ���	���& �’ ����.�	 " ��	��"�� � ��
��'���	�, " 
������"" �� �������	 
�	 �� '&����	 ��� �����"  �����) 

��������� . 

  .. 5 ���	�
�	
��"�� � C3 A ��� �� ����!�&��	 �� 10%. 

  !. 5  ������"��  ��� �	������ (
��� BLAINE) �� 
���&����	
����.� 2000 
�	 3700 CM2/GR. 

  (. # �����   ���	
� ��.�)  (INITIAL SETTING ��%�) �� �&��	  
��'�������   ���  1  $��  '	�  �����
��&�  +30 C (VICAT TEST). 

   3.1.2.1 �&�� ��� �,$�' �  

   �� �	�����  ����� � (
����� �������� )  �&��	  ��  

���.���� �	�����   ���   ��   ��"	����	�&��	   '	�   �"  ����
���

��������� �������. 

   3.1.2.2 �&�� ��� �,$�' II  

   ��	�������	 
�	 "  ���"  �	������  II  (���"�	
��  �����) 
�"����  �	������  ��������   ��  �����
" ��0����"   (�"���� �"��:
� �
	������" ��*�� ). 

   �&��	 
��	�� " �����" �����)   
���������   ��  
'&����	 
�	  ��  ���   ��� ����� �	������ (�"���� �" ���.3.1.2.1 
�	 �" 
���.3.1.2.2) $�� � ���&��)" ����&+�)   ���  ��� �&��� �	������ ��
��"	����	�&��	 �� ����. 

   3.1.2.3 ��(��� �&�� ���  

Σελίδα 248 από 354



22

   ���	
�  ���'�������	  " ���" �	�	
$� �	����)� 
�	
���	�� �	����)� ����&� ������.�) ������ � ����&� ��.�) . 

   �	�	
� �  ���	��$�	   ���  ���	��&��	  �������"  
��	
��� �	
��   ����)   �
���) ,  �������  ��  ��"	����	"���� ��
�������) �	����� � �������	
� ������ 
.�.  ����� ��) ��� �'
�	" �" 
���:�����" ���� . 

  3.1.3 ����

   3.1.3.1 �%'�� ����

   ���	
�  ���  
��� ��	�� ���� ��)��&��	 
��’ �����

�����"�� '	�  �"�  ����
���  
��������� .   ��  ����   �����	   ��
	
�����	�& �	 ���	���	 ��� �������� �2#�-345. 

   #	 ���	
� ��
	��&� �� '&�����	 ��*)�� �� �� 1.�.(. 

�	 �	 ���'�)�	���� ������� �" ������	
� �"��&� . 

   3.1.3.2 
%�'�� ����

   ������  ����  (����	��)  ���  ��  ��"	����	�&��	 '	�
�"� 
���
���   ���	�����   
��������� ,   �
��    ���    ���� ��	�������	
�"�� ��� �" ��!�" ��� ��'��. 

   �	�  �����  
�������  �&��	  �������  ��  ��	�����& ���
�" ���:�����" ���� " ���"  ����	���  �����  �����  ��)   "
���	������" ������ ��� 
��������� �� ��."��& 
��� 15%. 

  3.1.4 ���&4��� &�'��( ����+

  �� ������� 
��������� ��"	����	�����	 '	� �� ����!�����
�&�  �  ���	�����   	�	��"��   ���  
���������   $�� ��  '&����	

�����"������ '	� �	�	
� ����
� . 

  ���
�	�����  ��  ��"	����	��	  �������  
��������� ,   �
��'���!� �� ���!���	 �'
�&�) ���	
� ��"���)�	
� *�����	�
(PROSPECTUS),  $��  ��  �'
�	���� ��� �"� ���:�����" ����. 1�����
������� ���  ��  ��"	����	�&��	  �*���  ���  ���	 ��
	����& �" �����"
�����) 
��������� . 

  5 ���������" ��"	����&"" ��� ������)� �’ ���*��'���	. 
��� ��)   � ��'���!� ����&����	 �� ��"	����	��	 ��� ������� ��
���
��&0�	 �" ���:�����"  ����,  �''��*"  ���)"  �)� 
���
����$�  

�	  �)�  ����')'$�  �)� ������)�,  '	� �	 ����� ���"���	����	 ��� . 

  ;�� �� �'
�
�	����  �������  ��  ����&�����	  ��  ���	�
����&.�) ��� 
��������� ,  
��� �	 �����'&� 
.�.�.  ��� ���!����	 �

���
����� ��� 
�	  ��*)��  ��  �"  �����" ���. 
��������� .  5  
����	."  ������)� � ������� ���	� ���  ��	�������	.   ��	�������	  ����  
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�   
�������   ��� ����*�����	    ��    ����
&�"��-����������    "   
�����
" ����������	"�	
�� ��� ��  ���������	  ���  ������	."  ���
�&'���� '	� 3 %��. 

   3.1.4.1 
��������

   ��  ����
�	
�  �������  ��  �&��	  ��*)�� �� ��

����	�� �������'&� (
���������  (1.�.(.), ���.4.5. 

   3.1.4.2 �$����'����� – �$�.��('����� – 
��'&��$��/���� - '$���'&��$��/����

   �� �������) ������� ��  �&��	  ��*)��  ��  ���  
1����	�� �������'&� (
���������  (1�() ���.4.5. 

 3.2 #���$��

  3.2.1 �$%�&��+ ���*�  

   3.2.1.1 �/����&��� &'���!�&��+ (DOWELS 

   #	   �"���	��&  ����'�&�   �&��	  ��!��	  ���  ����!�  �

�����"��� �	�������  ���  ������������	  ���   �����   � ��
��   
������	   ��  
���  �*’ ���   ��� �" ����*��� ��� *���&�� �	� ���� ���
����� ��� �" �&� ���
� �"� ���"  
�	 �*’ ������  �"�  ���*�'�  

���
���*)� ����
	���)� �)� �
�)� �)� �� ���*� ���
$�. 

   -	����	 ���	���,  �������"" 
�	 ��	�� 

���
����	
� ���������	� �&�����	 �"� ����'��*� 5.5.2.1 �" ������ . 

   3.2.1.2 �'�(��0���� ��.(�� $%��*� (TIE BARS 

  

   #	  �������	�	  ��!��	  ���
$� �&��	 ��!��	 ��� ����!� �
� III ���� 
�
�	
� �	����� � ����  ����$�)�,  ��  �  �)�& �'
	��� ��
�
��. 

   #	 ��!��	 �����	 �� �&��	 ����'�����	 ���� ������������	
�� ���""  ��� �"� ��	*���	� �" ���
� � "�	�����	��� ���*� �)�& 
�'
	���, ���� �	�'����	 ��� �	 ����	�   �)�  ���
$� ���    �����   ��)��&   
���   �����    ��   ��	��&����� 	��������� .  �'
��$�����	 '��� ���� 
��� 
��������� 
�	 �����   
���   ��  �����&0���  �"�  �	�����"  ���  
�����. -	����	 ���	���,  �������"" 
�	 ��	�� 
���
����	
� 
���������	� �&�����	 �"� ����'��*� 5.5.2.2 �" ������ . 
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  3.2.2 
!�,��� $��&( &�1+ �/)*�

  ��  ����"  �'
��	�  ������)   �/*)� �����������	 ��� ���
�����	�  	�����  ����!�  �   �	�������   �.20   ��   ���&� �'
	!)�&0����	 ���� 
��� 
��������� �)� �����)�. 

  �������""   �)�   �'
��&)�   
�	   ��	��   
���
����	
� 
���������	� ,    ���	'��*����	    �"�    ���.5.5.3.    (�� ��
	�����	�

	�"���)� ������������	 �	�	
� �'
��	� �����'� ��  ���  ����  ���  �/*��   
!��	  ���&)�  ���  ���"'�&  " ���:�����" ����. 

  3.2.3 �$%�&��+ $%��*�

    3.2.3.1 �%���+ �%�)�� �$%�&� ��+

   ���*��   ���	��   ��������&��	  �	    ���
� ,   '	�   �"�
���	���$�	"  �"   ����!��)   �" ������ ��� 
��������� ��')  

�	������'	
$�  ���"
$�.  #  ���	�������   - '	�  
��� �	�����"    �"    
���
�    ���	��  -   ���&
���	   
����	� �����'	�$�. 

   #  ���	��   - �������������   ��*)��   ��   ���    
�	����& 
����	���   �"� ����) ����	� �" ���
�  - ��� ��������	 �"�
��*��	" �)'�$� ���� �����&0�	 �"� �	�����" ��� . 

   (�"� ������ ��"	����	�&��	 ����) ���	
� ���'�� ST 
IVb �� ���&�   �������������   �"�  ���)  
�	  �"�  
��)  ����	�
������&��	 
�	 �"� ������." �)� �)'�$�. 

   ,��"  ���*���  ���	���  '&����	 
��&) � OVERLAYS 

�	 � ���
� 
��������� �
����	��� ������ � ���
� ��	��
�	 ��
��'� �����$� ��'������� ��� 1,25. 

   #  ����	��   ���	��   �����	  ��  �&��	  0,05%  �   
���

�������"  ����  '	�  ��	��"�� ����!�  ST III 
�	 ST IVb. ���	$    ��   
����	��   �����   ���	���  �������	�&��	 �����'	
� �� �"� ��	��"�� ���
��"	����	������� ���	���. 

   (�	 ���*��  ���	����   ���
�   �	  ������	   �)�  
���$� �����   �������  �� ��."���� ����	 ��'&�" ������)  12 %, �*’ 
��� ���'��*���	 ����� �� ���	�. 

   3.2.3.2 �%���+ &'���*+ �$%�&� ��+

   1���
���0����	  �)�&   �����   �"'���������   '��	
$   
��� ������	 .  #  ���	�������   '	� 
��� �	�����" �" ���
� ���	�� 
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���&
���	 
����	� �����'	�$� � �� ����	��   '	� �	 ���"�	
� 

�	������'	
� ����
� �&��	 0,6%. 

   5  �������""  ���	���  �	 ���
� ��� �����'���	
��&)" ��� ����� �)�. 

  3.2.4 ���*&��+ &������, /%�����&��,

  5  '�&)"  �������&��	  ���  ���  ���
	��  �')'�  	
���  ��
������!�	 �� ���	
� *���&� �)� ����
�*$�. 

 3.3 "���� ����%�&��'� ����	����	�
  

1���     �"    �����""    (CURING)    ���    
���������   
��"	����	�����	 �	�*��� ��	
� ��	
���+�) �)�  ���
$�  ��� �	��
�������  
�"�  ����"+"  ���  �����&�"���  ����� '	� �"� ������)" ��� �	������ �
����	�0��� �"� �.���	". 

  3.3.1 �$���%'2/ �� �/���� '!�� (CURING COMPOUND) 

  �� �"�	
� �'�� +�
�0���	  ���	����*�  �	   ��	0���	�   
�	

���
���*�   ��	*���	�   ���  
���������   � �����'&� ��� 
����&0�	 �
����')'�   ���  ��	
��  (����	
�	
�  ���*�����	 ���&���  0,25  �&���/%2  ��  
�"���	
�  +�
�����  
�	  0,30 �&���/%2  ��  ��	��
&�"��)  $��  ��  
�"�	���'�&��	  ��	�&� ���!���". 

  �� �"�	
� �'�� �����	 �� ��0�	 � 5 �����, �� .���&����	 � 60 
����� 
�	 �� �"� ������&�����	 � 1 !������.  �� �"�	
� �'�� ��� �� �����	
�� �&��	 ��*��
�� ���� �
�"
�	
�. ��&" ��� �� �����	 �� �&��	 ��	
&�����
���� �	������	 ���  ��� ��'�0������ . 

  5  ��$��	�  ���  �����  �  72  $��   ���  �����	  �� �&��	  
���	����" ��� 0,55 KG/ %2 (ASTM-C 309 
�	 ASTM-C 156). 

  3.3.2 �$���%'2/ �� %����&�+

  �� �)�� 
������� �����& ��  
���*��&  ��  
�	��   �	����   
(
�����   
�	 �)�& ����� ) ��� �� ���"����
���������	 
��� 30  �
.  
�	���
)   
�	  �'
��&) .   #	  �	����   �� �	��"������	 �	��
$ �'�� ��
+�
��� �� ����. 

  ��	
���+" �� ����	
� ���!���� � ��	�!���� ����&

  �	�  �"� ��	
���+" ������� �� ��"	����	"���� 
�	 ����	
� 
���!����  (�.�.�������	�) � ��	�!���� ����&. 
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  �&��	 ��) ��
��" " �	����"" ���$� �" ��"  ���   
�	  "
��'���  ����"  �)�  �)�&�)�  ����.� ��� .  �	’ ���� 
�	 " ���������"
�����&� �&��	 ��*&!��". 

  (
��	��   �&��	   ��	���   ��   �������)   ��	
�   ��   �"�
��"	����	�����	  ���� ����� �� ���)�	�� ������
�	
� ��"  ���� ���	
�  
�  ����	
�  "  �*����'�  �)�  ���)�  �)�  ��� ���"'�����)� ����'��*)�
�����	�0�	 ������	� . 

 3. 4 "���� ������!(�'� ����%�

���)  �"�  ��	)�	
�  ��$" ����� �"�	���'�&��	 ��	�!���"
��	*���	� (��	
���+") ��� �� ����
��) ��	
�. 

  3.4.1 -���/+ &��)/+

  �&��	  �*���������  ���   �����	   �’ ������
�&����	   �	 
���	���	 �" ����	
��	
" ����	�'��*�  AASHO % 74. 

  3.4.2 �%�&���0 ���.���/

  �&��	  *����  �������&�� ����� ��	 �	'����� ��� 125  �	
��
��� �����	 �’ ������
�&����	 �	   ���	���	   �"   �''�	
� ����	�'��*�    
PEMS   2/65  «POLYTHENE  FILM  FOR  BUILDING APPLICATIONS».   
                
  3.4.3 
&)�%���0 �$�%��2/ ($���$�%��2/ ��� &)��!�&���0) 

  -�� ��	����	 '	��& �������� ����&.�	 ��	  �&��	  ���&�	� '	� �"
�"�	���'&� �"'���$�)� �"� ���!�". ��� ���!������	 ���  �" ��!�",  
�� �����	 ���) �"� �*���	
� �����	+" �� �	���)��& ����	
� ���!���"
�" ���.3.4.2. 

 3.5 "���� ��������	� �����

  3.5.1 � ��&�� ���*� (��&��%0+

  �� ���
���
������� ��	
� ��"�$�)   �)�  ���$�  
�	����� �����	 �� ��"���� ��� ����
��) ���� : 

   �.  ��  �����  ����	
��"��  
�	 �� �"� �	��"���� ��&
��
�� ����	
� �	��"��  
�	  
��) ���  ���	�������  
�	�	
� ����!��� . 

    ..  �� ������� �� ���������� �� ���	
� ��� ���� 
���� ��� �����
���" ��� *���&�� ��� �&�� ���	��	 �� ��	
� �� �	� ���

����	
�� ��� ����� .  �� *���&�  ����  ���  �� �&��	 ��'������� ��� 100 
KG/CM2. 

   !. 1��) ��� �"� ��&���" �'��&� �� ��.����� 
��� ��
���� ��� .  %���  ���  !����  1  $�� " ��."" ���� �� �&��	 ������	���
40%. 
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    (.  5 ���&�" 
��� �	   ���  �	����	   ��  �"�  ���
���&
"����	
� �.�'
)" 
��� �"� ��&�". 

    �.  ��  ��	
�  (�*’ ��� ���	 
���
�����& ��� *����) ��
�" 
������*���	, ���� !��	��& ��� � ������)�	
� �.� ��� !�&
���	 �
!����. 

    &�.  �� ��	
�  ��  ��������	  �  �)�&��   �)�  
���	������)� �	����)�  �� ����	� �
���&� $�� �� �.�*��&0���	 "
����*��� 
�	 ��"	����&" ���  ��	
��  �)�&   !��!".  #	 �	����	    ���   ��  
�&��	  ����	�   $��  
���  ���� �	����� �� '��&0�	 �� ��� 
�����	 ����.� ���
�'
��&)� ���$�. 

  5 
�����"���"�� ��� ��	
�� ��"�$�) �)� ���$� �	����� 
�� ���'����	 ��*)�� �� �	 ����	�'��*�  AASHO-M 153,  AASHO-M 90, 
AASHO-M 213 
�	 AASHO - � 42. 

  �	� �"� �'
�	" ��� ��"	����	"�"������ ��	
�� � ��'���!�   
��   ���!���	   �"�  ��"��&�  ��&"��  �	����	"�	
�  
�	  �''��*�,  �� ��
���&� �� �	����	�&��	 " �.���" ��� ��	
�� ��*)��  ��  �	   �������)
����	�'��*�   ��� ���'�)�	���� ��'����	�,  " 	
�����	"�	
�
��"	����&""  ���  �  ������ ��������&)�  ���  
�
��*�����
���	)�������, 
�	 �� *�&�����	 �����	 ��"	����	��) . 

   3.5.2  �)��!�&/ ���*�

   �� ��	
� *��'&�) �)� ���$� �����	 '��	
� ��
��"���� ��� ����
��) ���� : 

     �.  �� �&��	 ����
�	
� �	 �"�	
�   ��	����	   �)�  
�'�$� 
��&�)�   �)�   �/*  
�	  �	   ����	
�   ��	����   �)� �
��������)�

�����&)�. 

     ..  �� �	��"���� ����	
��"��  
�	  
���  ���*�"  
��  �	 ����	�    ���  
���������   �  ���	�������  
�	�	
� ����
� 
�	
'	� ��
�� ����	
� �	��"��.  �� �����&0��� �" �	�&��" ����� ���� �)�
���$�. 

     !.   ��   �"   �
�����  ���  ���   �����   �	   
�+"������ �����
��&� ��� �� �
������ 
�	 ��  �"  ���
��������	 ��  
��&)��� �)� ����$�.  ���	��&�) �	 ���"������ �����
��&� �� �"
������  �"�  ����	
��"��  ���   
�	 '&�����	 ��������. 

    (. �� ����� ���	�'��� ���" 
�	 �� �"� �*�����
������	�    � 
��� ���� ���� �)� ���$�. 

   ��  ��"	����	"�"�����  ��	
�  �����	 �� �����
��
	����& ��� ���'�)�	���� ��'����	� 
�	 �� �����  !����&  ��*)�� ��
�	 ���	���	 �)� ����	�'��*$� ��� . 
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   5  ��*)�&�  �)�  ��	
$� ��� �	 ����	�'��*� 
��$ 

�	 " 	
�����	"�	
� ��"	����&"" ��� � �/�  ����  
�
��*�����
���	)�������    �����	   ��   �	����	�&��	   ��   ��&"�� �	����	"�	
� ��  
���&�  ��  ���!�"����  �"�  -	�������� ��"��&� '	� �'
�	". 

   ��&" � ��'���!� ��	� �" ��"	����&"" ��� ��	
��
�����	 ��   �����&.�	  �"�   
�����"���"��   ���   
������   ��� ������	���
�	
�� ������� ��	����� ��� ��'��. 

   �� ����" ��"	����	������ ��	
� *��'&�) �)�
���$� �"� ������, ������� �� 
�����'��� �	 �	� 
��) 3 
��"'��&� . 

   3.5.2.1 �'�04/ '%��� &)��!�&�1+ ���*�

   �� ����" ��	
� *��'&�) ���$�,  �����	 ��  ��"����  
�"� ����	�'��*� FEDERAL SPECIFICATION SS-S-167 6. 

   3.5.2.2 �'������� '%���

   ����  ��"	����	�����	  ����  ������ ���	���	 ������ 
� ���� �+"�� �����
��&� .  �� ��	
� ���� �����	 �� ��"���� �"�
����	�'��*� FEDERAL SPECIFICATION SS-S-200 D. 

   3.5.2.3 �������&��'�&� �� '%���     

   (�� ��	
� *��'&�) ���$� ������� ��
��"	����	"���� 
���������   ������    ���
���
�������    �)�&��    
��� �������. 

5 ����������	
��"�� �" ��	����'&� ��� �����   ��� *��'&0���	 ��
������� �.������	 
��� ��'��� ����� ��� �"� ���� �������"" ��� 
����� . ���	
$ �����	 �� �*����0����	 �	 �	� 
��) '��	
� ���� '	� �"�
�������"" ��� ������� ��� ����� ����� : 

     �.  �� ��� *��'	" ���$� ��	
� ������� �����	   
�� ��������&��	 ��	 $�� � 
���
���*� �.��� ��� ������� �� �&��	, 
��� ��
������� ������"�� ��� �� �)���	
� ��	�$���� ��� �����. 

     
     ..  �� ��	*���	�
� ��&�" ��� ������� �����	 ��

�&��	 � ���*� �� �� 
���
���*� �)���	
� ��	�$���� ��� �����. 
  
     !.  5 ���) ��	*���	� ��� ��	
�� *��'&�) 

�����	 �� �����	 ��� �"� ��	*���	� 
��&�) ��	 ���	����� ��� 6 MM 
(1/4”) �� �� ���� ��� ������� ����&���� �&��	 (13/16”). �	� ���� �������
(13/16”)  " ���) ��	*���	� ��� �������   �����	 �� ��������&��	 � !��� ���
�"� ��	*���	� 
��&�)  =1/2”  (1,2 CM).  ��$  &) *�&����	 ��	 �� �������
�&��	 �������"���� ���"�� ��� ���� " ��&�� ���	.� ��	 �� ��)���) !��" �&��	
	
�����	"�	
� ��') �" ��	!� 
�	 ��� .�*�&���� ��� ��	��)� �)�  ���$�. 
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    �	� �� �.�*��&���� �"� �	��
�	� 0)� ���
�������  ��� �����	  �  
��&�  ���&��)"  
	���)   �)�  ���
$� �� ������	
� ���*� �� �"� 
�
��*��&�. 

     
     (.   �	�  �"�  �������""  ���  ���
���
��������   

��	
�� *��'&�)   �����	  �	  ��	*���	�   �)�  ��	�)���)� �)� ���$�  ��  
���&*����	  ��  �	����	
�  ��*)��  ��   �	 ���	���	    ���   
���
������.   
5   ������"��  ��� �	����	
�� �����	 �� �&��	 
�����"�� ����������"
��� �� ��"	����	������ �"���"��  ���������)   ���  ��	
�� *��'&�) .
     

     
     �. ��  �"��������  ���������)   ���   

���
���
�������� ��	
��  *��'&�) �����	 �� 
���
���0����	 �	�	
�
'	� ����  ��  
���  
�	  ��  �&��	  
�����"��   $��   ��  ��������&��	   ��   

���
���*�   ��&����   ���   ��	
��  *��'&�) ������"�� �� �	 ����	� ���
����� �)�&   ��  �����	�0���	 ���+" � 
�����)" � 
��� ��� ��	
��. 

    ����   �&��	 ������� �� ��	
� �� ��������&��	 ���
��� ���� ����� ��  ��������"  ���&��,  ���� ���!������	 ���*)"   
�	
��	 
��� �)� ���$�  ����� ,  
�	 � ���� . �	���$�)�   
���������    
�	�����	   �"�   
�����"�" �
���.  
  

     &�. ���   ��   �	�*���   �&�"   ���
���
������)�   
��	
$�  *��'&�) ,  ����	����	  ��  ���  
�+��)��  �������  �� 
��	�� 

�+��� . 
  

4. ��-
�����    �"��	�����  

  

 4.1 ������&��	 ���	��)�	�

�	� �"� 
���
��� ��� ���&�� ������� ��� 
������� �����	 ��
'&����	 ���   )��   ��	��	
�   ���'�� .  ���!�������	  ��&� ���	� ���'���:   
  
  �. ��	� ��� �"� 
���
���

  .. 1��� �" �	��
�	� �" 
���
��� 
�	

  !. %��� �"� ��������)" ��� �������

#	  ���'��	  ��� ��$��� ���&�� ���� 
�	 �	�*���	 ���'��	 ��� ��������

�	 ��&��� ���&�� �����	 �� '&�����	 (!�.���.8)  ��� 
���	
�  ��'����	�  �
��� 	�	)�	
� ��'����	� ���'�)�	����� 
���� . 

#�	����	  ��)   ���'��	  ���  ��������  
�	  ��&���  ���&�� �������  

�	  �����	  ��  '&�����	  �� ��'���.	�.  �	’ ���� � ��'���!� ����������	 ��
��'��$�	 (
�����"��  ���)�	
�  
�	  �"��������)   ��   ���	���  
�	  
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�����"  ���  ���  ��'����	� ��'���.&�� ��� �� ���	 �"� �������"��  ��  
���	  
������	��� �	 ����
��) ��'�&� 
�	 ���'��� : 

  �. 1�

�����	
� �	�!���	" �����$� (ASTM-E 11 
�	 ��SH�#-
% 92) 

  .. 4��'��    �'��&�   �����$� (ASTM-C 127,  ASTM-C 128,   

�	 AASHTO-T 82, AASHTO-T 85)  

  !. 4��'��    
����) 
���������  (ASTM-C  143 .
�	  
AASHTO-T 119)            

  (. 2�+"  ��
	�&)� '	� ���'�� ��	��	
� ������  (ASTM-C 39 
�	  
AASHTO-T 22)  
  �. 2�+"  ��
	�&)� '	� ���'�� 
����	
� ������  (ASTM-C 78 
�	
AASHTO-T 97)  
  &�. ����" ��
	�&)� 
��������� � ��&+"  
�	 
��+"  
(������	
� ����) 

 4.2 ����	*�������� �������%��  

��  '���	  "  �������	�  �)�  �����$� ��	
$� ��� 
��������� '&����	
��� ������&� ��� ��� ������� ���� ���  ��  ��������	� 
�	 ���
���������) ��"���������	 �" �����" ��� ��'��. 

#  ��'���!�   ���	  ��  �	
�&)��  ��  ��	��.�	  ��  
�����"�� ������&� �
�� �"�	���'��	 �	
� ��� ��� ������&� �"  ��&0��� ���	���   �)�   ��')�   
����   ��   �'
������	   �	
�   ��� 
��������	
� �'
���"��.  ��
�'
���"�� ���� ��  �����	  �� ���	  �" �������"�� �� ����
���0�	 ��	
�
��*)�� � ��	��"�� 
�	 ����"�� �� �	 ���	���	 ��� ��'��. 

�� 
��������	
� �'
���"�� �� �'
�&����	 ��� �"� -	��������
��"��&�  �����  ���  ���  ��	����  ���'��  �)�  ����'����)� ��	
$�.  ���
�� ��� ������&� !�&
���	 � �����" ��'������" ���  �������  ��
	��  
������&�,   '	�  �����  �����'	��  �"   ������)    ����*���   �)�  ��	
$�  
��  ���!�����	  ���+"  " �	
�����" �����" ����*��� . 

#	 ������ �'��� � ���	
	��) �" '" '	� �� ���  ������&�, 
��$   

�	  �	  ������   ���
���+�)   ��� �'�	�� ����$���� , ��������) ,   
������   "��
��	
��  �������    
�	   ����� , ���������) 
.�.�. !�������
��� ��'���!�. 

 4.3 �������%�� ��!��'� �������

���  ��	�����&  "  ���" *�	
� ����� (!�.���.3.1.1.3) �&��	 �������
�� 0"�"��& �� ���	�� �" ����� '	�  �"�  �����
���" ����)�, ����&.�)�

��. 
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#   ��'���!�   ��  ����"����	  
�	 ��  �'
������	  �'
���"��
����) �����$� ��	
$� ��� �� �	�����	  �	���."  �)����) �)�  
�����$�,  ��"�� ������ ���)���) ���$�,  +�
����� �����  ���  
�&�",  ���������  
�
	��  �	��)�	���  �����$�, ��"�� ���������) 

��.  �� ������� ��	
� �� �)�������	 ������	��� ��& 24 $�� ��	� ���
�"� ��"	����&"" ��� . 

 4.4 �!��%�� ��	*%��!��'� �������

�� ������ ��	
�   ��  ����*������	  ���  ��  ������&�  
�	  ��
�)�������	   
����  �"�  
����	
�  �'
�����"  ����')'� 

��������� .  5 �$���" �� '&����	 
���  ��$�	   ����� ���&���  1 
%  ��  ���	��*��� �������.  ��	�&���" ������ �� '&����	 $�� 
��� �"
�$���", �� �"  '&����	  
�

�����	
� �	��)�	��   �)�  ��	
$�, ����
����" ���$� ��� �"� 
&�"" �)� ��"���)� ���)  ���   )��� .   ������   
��	
�   ���   ����� �	��)�	��&  �  ������&  � ����	���&  ��  �$�� 
��. ���  ��  
��"	����	�����	. 

1���  �&��   �����$�  (���� ,  
���  
��.)  ��  �)������	
	�	�	���)   
�	  ���  ������	 
&����� ����&.�) �)� )�$�, ��

���
���0����	 �	��)�	�	
� ��	�$���� ��� .��� �  �������  � ������. 

%�'��"  ������  ��  ����&  ��� ����� ��+�) �)� �����$� ���
��� )��� '	� �" ���*����"" ���  ����	
����  
��������� , $�� ��
�	��"��&��	 " ���!�������" 
�

�����	
� �	�!���	". 

��  �����  ������  ��	
� (���� ) �� �)�������	 ������	��� ��& 12 
$�� ��	� ��� �" ��"	����&""  ���   ���  ����	
���� (!�. 
�	 ���.4.3).                    

 4.5 �!��%�� ��	*%��!��'� ������	�

   
��   �	�����   ��   ����*�����	   ��  	��*���  �������  
�	 �’ 

����"
�����	  �  �	�	
�  	��,  ��’ ����  ��  ���*�����&��	 ��’ ����&�   �  
����	
���� .  ���	�� �)� 	�� ����"
���) �� �	����� � �
�� 
���'�������	. 

(�  ���	��$�	   ���  ���  ���!������	  "   ���"   
����	
� 
�'
����)    ����')'�    
��������� ,   ��   ��"	����	�&��	  �	�����   �  
�
��   �)�  50  KG  ± 2%.   #	   �
�	   �’ ����"
������	  ��� � ��'���

�	 
������	0����" �����
" 
�	 ���	�� ���) � �����+)����  .��	��  
���!����  
�	  �)�&   �� �������	 � ���*� �� ��� ��&��� .  (�
�	 ��� �����
!����& � 
	��& � ��� ���	����� ��) 
�	 ���	
��   !$���   �	������ �’ 
�����&������	. 

�*���  ��  ��'� ���
�	��	 �� ��"	����	"���� ��� �	�*����	
� �&�"
�	������,  ���� �� ����"
������	  �  �)�	��  	��,  � �)�	��   �����
� ,  

�	  ��  
���  �&�� �� ��	"��&����	 �� ��'��� ��	'��*� . 

Σελίδα 258 από 354



32

 4.6 ��	*&����% ���'� ������

�� ��	
� ��� �&��	 � �'�� 
�����" �� ���
��&0����	 � ��'���
����&� 
�	 �’ ����"
������	 � 
��	�� �����
" $�� �� ������������	 ���
�" !����, �" 0��" 
�	 �� 
���.  

�� ��	
� ��� �&��	 � 
��" �� ���
��&0����	 � �
�� 
�	 ��
����"
������	 ��) �� �	�����  (!�. ���.4.5). 

�� ������	
� ��	
� (���	��& ���$� 
��.) �� ����"
������	 �
��'����� ������. 

�����    ��"	����	������    ��*��
��   �   �
�"
�	
�   ��	
� �’ 
����"
������	 �)�	�� 
�	 �� '�)�&0���	 ����� �'
�&�) 
�	 �''��*)    ���   
�"   -	�������� ��"��&� �� 
�	 �"� ����!��	
� ��"��&� �" 
%����� . 

#  ��'���!�   ����������	  ��  �����*)��&  ���)   ��   
���
�����	."  �"   ����!��	
�   ��"��&�   �  �"   -	�������� ��"��&� .  
;�� �’ ���	�������  ����"
���	
�  ���  (�����
� , ������,  �����'�  
��.)  
��  �.�*��&0����	  ��  ���	��� 
�	 �����" ��� ��'���!��. 

 4.7 �������%�� �����'�&� ����	����	�  

�� �'
���"�� ����')'� 
��������� �����	 ��  !�&
���	  �
��	�" 
�����" 
�	 �� ��	����'�& 
��� �� ������� ��������. 

��  ���  �'
���"��  ���	���!���	 
��&) �� ��"�� ������) 
�	
���)���) �)� �����$� 
��. ��	
$� 
�	 ��� ����	
����. 

�� ������ ��	
�  (������	��� 3) �� ���������	 
���  !��� ,  �� �����
'	� �� 
����� ± 2%  
�	 '	� ��� ��0&  + 2%. 

��  �	�����   ��  �������!�����	 ��� �� 	�� 
�	 �� ����	���	 
���
!��� , �� ����� ± 2%. 

�� ���� ��  ��������	  ���  '�$��""  �  �&
���  ������)   �
��.�����  
�	  �� ����	���	 
��� !��� � 
��� �'
�, �� ����� ± 2%.  ��
������� ��� 
��������� �� ���������	 
��� !���   � 
��’ �'
�,  �� �����
±3%. 

5  �
�&!�	�  �)�  �'
������)�  0�'&�)   (
��	�����	��) ��
���'����	  �����  ��  0"���	  "  -	��������  ��"��&�   
�	  ��)������ �	�
*��� �"� �!������. 

�	�  ��  �����  ����&.�) 	����� �� ���*������	 �� ����� 6 ���
1.�.(.  5 �	�')'� �)� ��	
$� ���  ��  �������  '&����	 �'����) �� ��
����. 
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%���  �� ���� �" "����	� ����')'� �� ������� �� �������	
����
�	
�  ����  
�	  ����   "   ����')'�   �������	   '	� ���	�����  
���  30 ����� �� '&����	 ��	���"���� 
����	�� ��� �������� ��	�
.�����&�	 " ����')'�. 

���	
����� " ����	."  ��  '&����	  ��*)��  ��  �	   �''��*� ��"'&� 
��� 
���
����� ��� ����	
���� ��� �� ���
��&0����	 ��� ��� ��'���!�
�" -	�������� ��"��&� ��	� ��� �"� ����." �" ��$�" ����')'� . 
  
 4.8 
����	���� ��� �	��	� ����	����	�      

���	
�  
�	  ����� ��� �� ����� ����*��� 
�	 �" �����
��&� ���  
���	!������� ,  "  ����*���  ���  
���������    ���  ��� ����	
����   ��  
����  �	���$�)   ��  '&����	  ��  �	�	
� ����
&�"�� ��� �� �	�������
��"�� �������) .  (�	 �	�	
� ���	��$�	   ���  ���*������	  �"�  
���.5.7 �&��	 ������� �� ��	�����& " ����*��� �� '&����	 �� ����
&�"��  ��  
��&�	�  � ���'	� ��������. 

#   ��'���!�   ��  �	�����	  ���  ����
&�"��  ����*���   ��
���	�0����	 '	� �� �.�*��&0���	 " ����
���" ���*���&�, ���   �����
�	���$�)� 
��������� . 
  

(��	����	  �� �	��&�����	 1-2 �*���	
� ����
&�"�� '	� 
���+"
����!����)� 
������)�. 

(�"�  ���&��)"  ��"	����	��)   �����   ��   ��	��&����� 
	���������    ��  ����
&�"��  ��  �����	  ��  �	�������  
�	 ������	
�
��"��  ���+$�)   '	�  ��  '��'���  ���	���  ��� 
��������� . ���
�������� ��*	!��&� ) ��� �"� ���	����*&� ���    
���������     ��')   
����*��� ,    �*����0����	   �	 ���!��������	 ���'��	 ��� ��� 1.�.(. (�����
7.2). 

 4.9 ������ ���������'� ����	����	�

;�� �	 ��'�&� ��� ���	�0����	 ��� �" �	���)"  ����	  �"�
�����)"  ���  
���������   �
��������	  ���  �"�������� ��� �
��������
�� ��� �� ���� ��  ���   ���� ,  ��*)��  ��  �" *�	���'	
� �	��
�
�����) �)� ��'�	$�. 

1���  
���
�����   �"���"���)�  �&��	  ������� �� ���*���	

��)   �	�*�����	"����   �	���.�	    �   �’ ���	���)�&0�	   �� ���!������ ��
�	�*����	
� �����, ��"� ��) �	 
��	� �	���.�	 �"���"���)�   �&��	  �	  &�	� .   
-	�
�&�����  ���	   !�	
� ���	��$�	 : 

  4.9.1 �'���+ $��1 &� &��4���,+ &�(����,$�'+

  # ���� �������&��	 ��� (!�.(�.4.9.1 �) �� �.� �"��������: 
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(����3<� (�-53#���<�

(,.4.9.1.�

(%� ����� ��� ���
$�)

����15 -����=5 (�3%#�

-	������ 

�����)�� 

(����
�)�� 

�������"��  DOWELS

�������"��  TIE BARS

�����)�� 

(����
�)�� 

-	�'$�	� ����	)�� 

��*��� ����	�$�

%��*)" ���	��	�"���"�� 

/�
����� �"�	
�� �'���

1��	����� ����� �����&� 

2" �	�� ���
$�1" �	�� ���
$�

����  "��'�&� " ��� �� 
���&

�� ����
���"

(������ 	�������� 

(������ 	�������� 

���'	� ���*����" 

����
&�"�� ���*���&� 

�� 
�������

    4.9.1.1 �%�!��+ ���)�(��/+
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   ;��� ��� ��	������	 " ���)�	
�  ���*���&�  ��  

�������  � ����  ��  ����� ��� ���$��� �	���$�) �&��	 ��'���,  �&��	
�����&�"�" " ����."  ���'	��  ���*����"  (����)   
��	����� 
��	�	������ ) ��� �������!���	 �� 
������� ��� �� ����
&�"�� 
�	 ��
����*���	 �� �	������. 

   4.9.1.2 ������ �+ &�'��( ����+

    
  -	�����	  ���	����*�  ��  �)�� 
������� � ��� �� ����� ���
���$���. 

   4.9.1.3 �&�$�(1�0+

   �����$��	 �� 
������� � �+� ���&��� 2-3 CM  
+"������  ��� �"� ���	
� ����" (�����'� 
�	 �� �"� 
��	"). 

   4.9.1.4 �'�$'��1�0+

   (����
�$��	  �� 
������� �"� ���	
� ����" �� ���"
���"�$� ��	*���&� 
�	 ���"�$� ��0� . 

   #	 ���"�� ��� �����	 �� �������	 � ���*� �� ��� 
�����	
�� 	�"������� ,  ���� �� ��� ���	��� �)� ���$�,  ���� �� �"�
���!�". 

   #	 ���"�� ��	*���&� ��� �����	 �� ����� �����"��
�����)�, �	
�����" ��� 3.500 �� �����. 

   #	 ���"�� ��0� ��� �����	 �� ����� �����"��: 

    �)  �	
�����"  ���  5000  �����	   ��  ����� �	
����� )���� (�U6�) 
�	

    .)  �	
�����" ��� 7000 �����	 ��  �����  �	  
����� *����	�� (SPUD) 

   ;���  �	  �������&�	  ��'�0����	  
����  ��� 
	���������   " �����"�� �����) �����	  ��  �����$����	  ���&���  �  
3500 �����	 �� �����. 

   4.9.1.5 ��$�4��/�0+ DOWELS 

   ,�"	����	�&   ��"��   �����)    '	�  �"� �������""  
�)� �"���	�$�  ����'�&�   (DOWELS)  �"�  ��	�	
�  ���   ��"  
(��	0���	�'��*	
� 
�	 �+�����	
�). 
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   4.9.1.6 ��$�4��/�0+ TIE BARS 

   %�  ��"��  �����)   ������������	 �	 ��!��	
�����) .  # ��!��	 �����) �)� �	���
)� ���$� ����) 
������������	 
�	 ����$�����	 ��	� ��� �" �	���)" ��� 
��������� . 

   4.9.1.7 �&�$�(1�0+-�'�$'��1�0+

   (�� �� 4.9.1.3 
�	 4.9.1.4.  ��� ��� ��������  ��  4.9.1.5  
� 4.9.1.6 ���� ��� ���	�0����	. 

   4.9.1.8 ���!*���+ $����1�0+

   #  -	�'$�	� ����	)�� �&��	 �&� ���" �� �"� ���&�
���*$����	 " ���	
�  ��	*���	� �" ���
� . 

   4.9.1.9 � )'�� ������*�

   ����� �	
����)���&� � 
�
�����&� �" ��	*���	� �"   
���
� �	���$�����	 ��� ����&�� �� ��  ����&. #	 ����&�� 
	������	 ���) �
'�*��� ��� �����	� � ����!� � �����&�	� (�����'� �� �� ����� 
�	���$�) ) ��� *���	 ������ 
�	 
��	���	 ���) ��� 	��������� . 

   4.9.1.10 �����3/ ���)*&�1+ �����%�&4/���/��+

   #	 ��	���"�� �	
����)���&� �" ��	*���	� �" ���
� , 
��� �	 ���&� �.������	 " ���	��	�"���"��, ���*$�����	 �� �����	�"
!����� � �����	�� 
��	���� � �� �	���� 
��. ��� ����
	������	 ���) �"�
��	*���	�. 

   4.9.1.11 5���&�0��+ �/����, '!��,

   4�� �'
���"�� ��� +�
����� �.�*��&0�	 �"�
���	����*" 
������� ��� �"�	
�� �'���  (CURING COMPOUND) 
���"���) ��� 
��������� . 

   4.9.1.12 � ���+ $��&��&��+

   �� �)�� 
������� ��� ���	 �	���)��& 
�	 ����) 
��������)��& �����������	 ��� ��� ��	�, �" !����, ��� ����� 
��. ��

��	����� ����� . 
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   4.9.1.13 ���&��1&/ &� (,� &��*&��+

   (� ���&��)" �	���$�) ��� 
��������� � ���
��$�	 ���� ���� �� �"�������� �)� ����'��*)� 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 
4.9.1.4, 4.9.1.5 
�	 4.9.1.6 �" 
��) ��$�) �
�������� �� �"��������
4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3 ����	 4.9.1.4 �" ���) ��$�) 
�	 �" �����	� ��
�"�������� 4.9.1.8 ����	 4.9.1.12.  

  4.9.2 �'���+ �� �%�&4�������+ &�(/���'$�'+

  (�"�  ���&��)"  ����  �	  	�"������	  ���������  �����  ���
	����)�� -   ����
�)��   
�	  ����)����  (��	��&����)  ��0& �’ �����. 
1��� �� ���� " �	���." �)� �"���"���)� �&��	 ���&��� " &�	�.  ��	����� ��
��� ���	 (� 
�	 ��  ���)  �"   �)�&�� �	���$�)    ��������&��	   ����)����  
����  ���  
����&0�	 �+�����	
� 
�	 ��	0���	�'��*	
� �" ��" �)�  ���
$�.  
(����) ���  	����)��-����
�)�� ������	 "��
����	
� �	�"���	� ���
����&0�	 �" ��" 
�	 ��  ����   �"   ���
� ,  �����'�  ��  �� ����)���� ����.  
  
  %&�  ���"  �	�*���  �&��	  ��	  ���  ����  �� ��	��&����� 
	��������� �&��	 ������ " �������"" DOWELS 
�	 TIE  BARS ��  
�"���	
� ���.  4�	 ����) �	 ���	��& �)� ��" *��) ���$�
������������	 
�	 ����$�����	 ��	�  ���  �"  �	���)" ���  
��������� .  
���� ���	 �� ��������� �� �"� �����& �� '&��	  ���)�	
�  ���*����""  ��  

�������  
�	   ��   �&��	  �����&�"�� � ���'	� ���*����" 
(!�.���.4.9.1.1). 

  4.9.3 ���/� + ��9�+-���/��� + $0���+

  (� ��'� �	
�� �
���) � � ���	��� �� ����� �����	� (�.�. 
*����	�, *$��, �����& 
��.) ���� " ��"	����&"" ����� �	���$�) �&��	
�	
����	
� ���*��" � ���
�	
� ���*������ �&��	 ������� �� ���!������	
��!��	
� " ����
�)" ��� 
��������� �� '&����	 �� ���"�� ��0� 
�	
���"�	
�   ����	 . 

  (�	 ���	��$�	 ���� �	 �)�&�� �	���$�) ����� ����� ��
����  5  �.  �&����	  ���" �����$� 	�������)� 
�	 �	 ��"   *��) 
���	��& ���$� ������������	 
�	 ����$�����	 ��	� ��� �" 
������"".  5
���*����"" �� �)�� 
������� '&����	  ��� ��  ���	  ��  ���" 
	�"�� 

�
�	���" ������	
� ����
� .  5 �	�����  ���  
���������   '&����	  ��  

�����"�"  ����.   5 ����
�)" ��	��'������	 �� ���" ���"�$� ��0� 
�	
���"�	
$� ����)�.  #	  ���	���	   '	�  �	 �������"�� �)� �"���"���)�
�.���$���	 ��� �� ����   �"   ���
� ,  �"�  ��'�	���"��   ��� 
��������� , 
�	 
�	�	
� ����
� , �"�  
��	"  
��.  
�	 �&��	 ����	������  ��  
����	��&0����	  ��	�����	
�.  5 -	�������� ��"��&� ���	  ��  �	
�&)��  �’ 
�����&���	  ��  ���
��	����� �"��������,  �*��� ��� �� ��	������
�	��	�)��& " ������
�	� ��� ,  
�	 �� ���	��& �"� ���
��	" ��)�
�"���"���)� ���  �� �&��	  
�����"��.  ��	
� �" �����	� �	 ��'�&� 
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����	$�) �"   ��	*���&� ,  �	����*$�)   ���	��	�"���"�� ,   +�
����
�"�	
�� �'���  
��. '&�����	 �� ���" ��'��	
$� ���	$�. 

 4.10 ���*��	� ���������	�

#	  ������& 	��������	 �����	 �� �&��	 
���
�������	 ���
����!�	�" ���� ����� ��	 �	'����� ��� 5 MM 
�	 � ��
"  ��	 �	
������ ���
3,00 %. 

��  �+�   �)� 	�������)� �����	 �� �&��	 &� �� �� �+� �" ���
�   
���  ��  �	���)��&.  ���'�������	  "  ��"	����&"" ���	$�  
	�������)�  ���   ���&�� ���	 �������& ������	
� ����� ��� �� ���) �
��� ��  
��) $��  ��  ��	������&  �� ���!�������� �+� . 

�	� �	 
������ �
�&��  30 % � �	'����� �� ��"	����	�����	 
������	
	��������	. 

(	��������	  �� 
�
���	"���� � ���!�)���� � ������ �	 
�����	
� ��	*���	� � �	 ��	*���	� 
��&�) � ���   ���� �"�&.�)    ���   
��   '&�����	  �����
��&.   ��	
�������	 	��������	  ��  '&�����	  ��
��&  
����  �*��   ��	��)�"���� ��������$ ��� �" -	�������� ��"��&�. 5
���) ��	*���	� �)� 	�������)� ��� �����	 �� �	�*���	 ��� �"� ��&���"
��	*���	� ���	�����  ��� 3 MM �� 3 %.  # ���� �"�&.�) ��� �����	 ��
�	�*���	 ��� �"� ��&���" ��	*���	� ���	����� ���  6  %% �� 3 %. 

��  �
��  �)�  '�	���	
$� ��"���)� 	�������)� �� ��������	
������ �� 
�����"�� ������� �����) . 

#	  ���&��   ��	���)   �"   �
��+&�   ���  	���������  ��
���
��&�����	 ����	 �� 2/3 ������	��� ��� �+��  (���������� ��� �" !�").                                   

���	
�  ��� �	 ��	���	 ,  ������	,  ����$�	 
��.  �� !�&
����	
�"� �.)���	
� ��	*���	� ���  	���������  ��$  "  �)���	
�  ��	*���	� ��
�&��	 �����$ ��&� �)�& ����.��� � ���� . 

 4.11 ���	������

5 
��� �)� ���$�   '&����	  ��  ����
����   ���  ��"	����	���

�
�	
�    ���	���*�����    ���&��   (�&
�� )  ��	������ ���	����	
� ��
�	�����	� � ����   ����  
�"��   ��&� .  #	 ����
���� �����	 �� �&��	
!���) ����� (�.�.  40 &��)�) 
�	 ���	�� 
�����"��	 '	� �"� 
��� ����   
�	����)�  ��  ���� ��� ��&0���	 �" �����" ��� ��'��. 

5  
���  ��  '&����	  ��  �&�  ����  �	����"  ��� ����
���"
(!�.���.5.1.3) ���
��	����" �" �	��� �	�����) �����. #	 �����&

��&�) �)� ����
���$�  ��  �&��	  ������������	  �� ���	�� $�� �� �"�
���
����� 0"�	� �� *��
� 
�������. 

���	�� � ����� 
��� �)� ���$� �&��	 
�&	�� , �� �����	 �
����
���"   �� ���	 �" �������"�� �� 
�!�	,  � �&� ��'�	�" ����,  
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������	��� 50% ���	������ ����� ��� ���   �&��	 �������  ��
���	���& �� �"*��& ���+" " ���!�������" ��'	�" ����"�� ����')'� -
�	���$�) 
���������  . 

�&��	  �������  ��  ��"	����	"����  ���	�����	  ���  ��� 
����
���" .                                      

�	�  
��� ��"	����	������ ����
���" � ��'���!� �� �	�����	 ��
��'���.	� �*���	
� ����
���" �)� &�	)� ���������)�  $�� �  ���&��)"  
!��!"   �)�  ���	
$�  ��  ��"	����	"����  �	 �*���	
�&. 

��� ��� �������� ��	����� �	 
��	�	 
�	 �*���	
�& ����
���� 
��$ 

�	 ��
��� ����"�� �&
)� ��� �� ��	�������	 " ����." �	���$�) ���

��������� . 

# ��'���!�   �����	  ��  �	�����	  
�	  
�����"��  ��
���	�� *)�	��  
'	� �"� ���&��)" ��� " 
��� �)� ���$�   �� ���	���& �� '&��	 ������	�� 
$�� . 

��� ������ !��!" 
�	 �	 �*���	
�& ����
����� �� �	�
������	 "
�	���)" ����	 ����  ��	
�������  �	  ���	
�&  
�	  �	 �*���	
�&
����
����� . 

������"��  ��  "��	$�����	  �	  ����& ��� ����� ��� 
��"
�� �'
�	��.   

�*’ ��� �	 ���	 ���� �����	�����  �)'��   � ��'���!�   
����������	 �� 
���	���	 
�	 ���
���
����	 �	 ���&��	�� ���
� . 

�&��	 ������� " 
��� ��� ����� �� '&��	 � ���  ���	�.  (�� ��$��  
���	�  '&����	 
��� ��� 
��������� �� ����
���" � ����  3 MM,  
�	 ��
������� ���	� �	��������	 "  
���  � ����  10 �)  15 MM (!�. 
�	
���.5.1.3). 

 4.12 
%���%�� �����'�&� ��������	� ���

#  ���	�����   ����   ��  ��"	����	�&��	  
��&)   '	�  ��� 
����	��  
�)�  ���$�  ��	�  ���  �"  *��'	"  ��� .   4�� ��"�	����    �	
��   
�������	���   ���  ��  
��	���	  �  ���	���	� ���� �&��	 	
�����	"�	
� . 

��� ���
�	��	 � �������	���   ��  ���*������	  ����*��� �.�.  
'	� 
���&��" 
��������)� 
��. ���� �� ��'��� ��� �� �.������	 ��� �"�
�
������� �����	�. 
 4.13 �������%�� �����'�&� *���	! ��������	� ���

# ����� ���	����� ���� ��"	����	�&��	 '	� ��� 
����	�� 
�	
*��'	" �)� ���
���	
$� �)'�$� �*���	
$�  ��	���	
$� ��	��$�)�    
(OVERLAYS)    (!�. ���.7.6.1).  ��&" ��"	����	�&��	 
��� �" �����""
�)� ��" *��) ���$� '	� �"� �*�&��" ��� ���	�� ��	
�� *��'&�) 
(!�.���.7.2). 
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 4.14 �������%�� ��	��	������� ����	! ��������'� �����

# ��'���!� �� �	�����	 �'
���"�� 
�����"�� '	� ��  �	$	�� ���
��	
�� *��'&�) ���$�. 

#   
�&!���   �������)   ��  �	�����	  �	���  ��	�$����  �� ���	����
�'��,  $�� �� �	$	��  ��  '&����	  �����  �)�& ���*�  ��  �"  *��'�  (6���  
MARIE).  �� ��	
� �� ���������	 ����$ 
�	 " �����
��&�  ���  ��  
���'����	  �� 
�����"�� ����������. 

���  " �����
��&� ��� ��	
�� ����!�& �� ���!�������� ��� ��
��'���	�   ��	�,   ���
�"�"   "    �����	�����"    ����"�� �’ �����&�����	. 

��� �� ���������� ����	 !��!" " ��" ��'�&� �� �	�
������	. 

��	
�  ��� �������"
� 
�	 
��)� �)�& �� ��"	����	"��& ��� ��
.��������&����	, ���� �’ �����&�����	. 

5 �������"" ��� ������ ��	
�� ��� �����   ��  '&����	  ��
)���)"  
�	  
�����"��  �
��*�	�.   ��  ��	
�  ���  ����� .���	�&0�	  ���  
���   �����   �’ �*�	��&��	   
�	   ���   �� .�����"	����	�&��	. 

 4.15 +�����&��� �%���	! ���	!

;���  ��"	����	�&��	  ����   �	���$�)   
���������   �	
+�
����� �"�	
�� �'���  �� �&��	  ������  ����������	  �� �����  
�	  ��
���	� +�
���� �� !�&
����	 �	 
�����"�� ���	   $��  ��  �'��  ��  
+�
�0���	  ���	����*�  
�	  �"� ����"�� ��� ���!����	 �� ��'���	�
����
��� ���. 
  

(�� �'
���"�� +�
���� �� ���!������	 
�����"�" �	���." '	� �"  
�����  ������"  ���  �'���  $��  �� �"� 
��	0����� �� �	)�������
)���&�	�. 

����� ��$��	� �" ���!���" � ���	
�   0"�	�   ����   (��� �	   7  
��$��   ����   ���  �" �	���)") �� ���
��&�����	 ���) ��
��	��
&�"��� +�
����� . 
��&" � �	
�� ��'� , ��� ��� ���!������	 ���� �	���$�)   

��������� �� ��	�������	 " ���" ��	��
	���)� +�
����)�.  
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5. ��6����        �
�
�����

 5.1 ,����)% �����

 5.1.1 ������    (!�.�.5.1.1.�)

  �� 
������� �)� ���
$� �*&����	 �	
������
	���	 ��') �" 
���	
� ����� ��� ���� 
�	 ��'�����  ��') �"   ����!��� �"   
�����
��&� ,  �"   �'��&� 
��.  �	� �� �"� ���	 �� 
�������  ��  
���.���'
��  �����  
���
���0����	  �	  ��" *��) ����& ��� ���������
����� �	��  «���'������ �)'�� ». 

  -  ��  
�������  �	���$����	  �  �)�&��   ������ �.   ��
�	���
" �
�� �)� �)�&�)�  ���*$�����	  ��  ����&  ��'�&� . (����) ��
����� � 
���&����	 ��� 4,5 �)  6 �����. 

  ���  ��  �����   �	���$�)   �&��	 �	���	� � ��	���	� ���
������   ������   �	���$�)�   ����   ��   ���*$�����	   �� ����
���� 
������"�� ��� ��� ����� ��'�&� , ����& ���	�	 ��  ���   �'
��	��   
����� ����� $�� �� �"�	���'�����	 �	���
�	 �)�&�� ��'&��� ������ 
6 �.           

  -  ��� ������	   '  ���*$�����	  ����&  �	�����   '	�  ��
��	���+���  �	 �	����� �)� ���
$� ��') ����	
$� ����!��$� � �'��&� . 

  (����) �� ��
� '  
���&����	  ���  30  �)   80  �����  
�	
�.������	  ���  �� ����� �)� ���$� �	����� ,  �� �&�� �)� �����$�
��	
$�,  �	 
�	������'	
� ����
�   �"   ���	��� , �"� ����� ��� ���� ���
'&����	 " �	���)" 
��. 

  -  ��� ������	 ! 
�!����	 ����& ����� ��� ����� 
���
�� ������&��� ���	
� �	 ���
� $�� �	 �)'�� �����   �� '&����   �   
���
����	����    ���	   ���  ��  �������  �� ���'�����. 

  5 �����" ! ����) �
��'���	 &" � ����� &" �� �"� �,  ��
���	  ���	��$�	 " ! ��� �����& �� �&��	 �	
�����" ��� 0,65 � ��'������"
��� 1,5 �. 

  -  ��$  �	  ����&  �&��	  �����&�"��	  '	�  �"�  ���'�����"
�"'���)" ��� ������ �’ ��������� 
�	 �"� ��&���	� *����� �)� �����)�   
���   
�������.   ���'���	  ��  ��!�	�  ����  ��� �	�	����� ��� ��� 
�����   �	����&0���,  
�	  �"  �����	� �	�!�$����  �"�  ���!�" 
�	 ��
���*� ����� ��	$����	 
�	 " *�����   ������   ���$�.   ������)    �����	   
��   �"*���� ���������	
� ����� 
��� �" �	�	���) �)� ��!�	)� ����)�. 
���  �"�  ����	�'��*�  ���� ���!�������	 �� ��	
� *��'&�) �)� ���$�
(!�.���.3.5) 
��$   
� 	  �  �����   �*����'�   �)� ��	
$� (!�.���.5.16).  
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!
!

!
!

!
!

!
!

!

2)�&�� �	���$�) 
��������� 

����& ��'�&� 

����15 -����=5 �3%<�

(,.5.1.1.�

����& ����� 

���� �	����� 

���� �	����� 

  5.1.2 
���� ��!�&��+  (!�.�.5.1.2.A)
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  #	  ����& ��'�&� �� �&��	 ����&) ����'�����	 
�	 " ������
��� 
���
���*" � ��� �� ���� ��� 
��������� . 

  ��   �����	   ��   ����&   	�	�&���"   ������    
���    �"
����
�)"-���""  �"   ���
� '	� �� �"� �"�	���'"��& 
���� �"� �
�� �
�"� ��	*���	�, �'
����)" ����$� �����$� ��	
$� � ��*��	"
'���
�$���� �	������. 

  #	 ����& �� ���*$�����	 ���� �� 
������� �&��	 �
���  �)��. 
��  !��� ��� ����� �� �&��	 25 MM 
�	 �� ����	
� �����  10 MM (�"���� 5 
MM � 
��� �
����)��� ���
�). 

  5 �
�� �� ���*$����	 �� 
�
�	
� �	����� �
�&��  6  MM  ��
���" �	�	
�� ��'���&�� (!�.�.5.1.2.6). 

  5  ��"	����&"" ��� �	�	
�� ��'���&�� �� �&��	 ���	��	���"  
'	� �’ ���*�����&,  ��) �&���� 
�	 �	� ���),  "  �'
����)"  ����$�
�����$� ��	
$� 
��. 

  ��&"     �’ ���*��'���	    "   ��')   �'
����$�)    ��	
��

��������� �����+)" �" ��" �)� �
�$� ��� �� ��"'��� �
��	�����&� ��� �	 '�	���	
� ���
�   (STAIR  STEPPING). #	  ������&  
	��������	  �’ �*�	������	 �� ����� ������ �� �������� ������� �����'�

�	 �� �	   �	�	
�   ����
�   
��� 
���
��� . 4�� �	��"�� 12 )�$�
��)��&��	 �� �� ����	��. 

  ���  
���  �"�  �*�&��"  �)�  	�������)� �	��	�)���� �"
����	� �)� ���$� *)�	� � �	
������� ���� ��  *��'&0����	 ��  ��������  
�������  ��  �	�����
��&� �����'&�  1 �	�����  ���  2 ����. 

  �&��	  �������  �	  ����	�   �)�  ���$�  ��  �����	*����   ��
�*���	
�  '���
�)��,  �*���  ��)   ���!������	 ���� ��� �" ��!�". 

  5.1.3 
���� &'&��%0+ (!�.�.5.1.3.A) 

  #	 ����& ����� �� �&��	 ����&) ����'�����	 �� 
���
���*�
��	�$����,   ��  �	�������	  
�����   ���    �	    �)�&�� �	���$�)   
�	  
��  ����&0����	  �  ���   �	 '�	���	
� ���
� ��� �� ��� �
�� ����	 �� ����. 
�� ����� �)� ���$� �� �&��	 10 MM 
�	 �� !��� �� �&��	  40 MM  �  ��  1/5 
��� ����� �" ���
�  (���	� ��� �� ��� �&��	 ��'�������). 

  #	 ����& ������� �� ���*)���� ���� �� 
������� �&��	  �
���
�)��  �  �� 
����� �� ����
���".  5 ���"�	
� ����	�&� ���	.� ��	  "  ��$�"  
��"  �"�	���'�&  ���	�����   
���
����	
� ���!������ ��$ " ������"
�&��	 ��
������".  ��	, �*��� ��� ���!������	  �	�*����	
� �" �����",  ���	
�	 ����& �����   ��  
�!����	  ��  ����
���".   ���7����"  *�	
�  �&��	   
" ��"	����&""  �����$�  �����$� ��	
$� ����� ��� �!����	�� ���'��
��) ��� ���	 �	����"��& ���  ����  �"�  ����	�'��*�. (���'���	   ���   ��   
������   ������   
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�3%#( (�(�#25(

(,.5.1.3.�

�
�
�
�
 
��

'
�

&�
 

���
� �������

2��������	� �

��	
� *��'&�) 

�3%#( �3��(��(

(,.5.1.2.�

-	����	 � m.m.

� # % 5    - � � � - # �

2 � � � # % � 3 � � �   �

3
)
'
�
�

��	
� *��'&�) 

�/5 � min 40

-	����	 � m.m.
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�3��2��# %#3�<(�<( �1%<�

=��	�" ��!�

(,.5.1.2.B��	����"���" ���*)"


�������"�� 

,���!� � ����	�"�� 
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�
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��
�	



�

�3%#((�(�#25(

%�1#�5(�-�#(��-��

(,.5.1.3.6
-	����	 � mm

��	
�*��'&�) 

(��	�& �����7���

�������	
�

2����	� 
��� 

1����	� 
��� 

1�(��-�#1#�5( 2�(��-�#1#�5(
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��	
�  �&��	  
�"�� (����0	�
�,  ���	�	
� 
��.) �&��	 ��
��� �� 
���&  �  
���� �)�& �� �"�	���'"���� ������&��	 ). 

  5  ��'��" ��
��&� �" 
��� �)� ���$� ����� ��
����
���" �'
�	��	 ��� 
����	�� ��� �
�	!�� ������  ���  �����	  �� '&��	  
"  
��� ��� .  (�"� ���'���	
��"�� � «�
�	!� »  ����� 
���&����	 ����.�
��� %�� 
�	 ���  MAX ������.  ���  "  
��� '&��	  �)�&����  ���  ��  %��  
�����  �� ������ ������&��	  (SPALLING) �	 �
�� �)� ���$�. ��� ���	
'&��	 ��'����� ��� ��� MAX ����� ������	 
&����� �� �"�	���'"����  
�)'��   ��� �����&  �����   *���   �� �&��	 ������ ,  ��	���	��& 
�	 ��
'&�����	 ��*���& !������ � 
�	 ���� ��'�����.  #	  �)'�� ����   
�"���&0����	  ���&���  �"� ��" ��� ����� ����� , ������� ���&���

��� �"� 
�������" ��� ����� 
�	 !�&
����	 ���� ��� �’ ��	����  
�	  ����  
���   ��  ��.	�  �����,  �� 
���	�����"  �����"  ���  ��� ����.  �&��	
��	��� *�	
� " ��	
��� ��� � � ���'�� ��� �� �&��	 ���� ��
��� . 

  �� ����.� %�� 
�	 MAX ����	
� �	��"��  �&��	  ����  ���	
�   
$��   
�	  ������) �����	 �� �"*���� ��� �� ����� $�� ��� ’ ���� ��
'&��	 " 
��� �)� ���$�. (4�	 �	
�	���'�����	 
�	 �	 ���"�� ���	���	 '	�
��� ����
����   ���  ���*������	 �"� ���.4.11). 

  # ��"�	���� ����� 
��� �&��	 ���&��� 24 $�� .  ����) �
�
�	!�    �����    �����	   ��   ����	��&0���	    ��	�����, ��	�����	
�,  '	��&  
�.������	  ��� ������ ����'����  (�. �. �����
��&�, ����� , �&�� 
�	������, ������ 
��.). 

  ;��� " 
��� ��� ����� '&��	 � ��� ���	� (!�.���.4.11) ���� ��
��$�� ���	�  �����	  ����	
�  ��  ���&���	  ����.�  �)� �������)
���*������)� %�� 
�	 MAX ����)�.  5 
��� ���	 ����  3 MM 
�	 !���  40 
MM � �� 1/5 ��� ����� �"   ���
�   (���	� ��� �� ��� �&��	 ��'�������). 

  5  
���  ���  �������� ���&�� '&����	 ���� �� MAX ����� 
�	
����� 
�&����	  
��	��  ���  ���  ��'���!�.  ��  ����   �" ������"   
��� 
�&��	 10 �)  15 MM 
�	 �� !���  30 �)  40 MM (!�.�.5.1.3.6). 

  5.1.4 
���� (��&��%0+  (!�.�.5.1.4.A)

  #	 ����&  �	�����   ���������  �	�
���  �"   �����	�   ���
�������  
�	  ��"	������  �� �� �"� �����&0���	 " �	����� �)� ���
$�
��') �����
��&� � �'��&� . 

  #	 ����& �	����� �� �&��	  ����'�����	,  �	  ����	�   ��� 

���
���*� 
�	 �� ����&0����	 ��� �
�� � �
�� ��� ������� 
�	 �
���
�"�� �� ���� �)� ���
$�. 
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  #	  ������	   �)�  ���$� �	����� ����.� ��� 
���&�����	
����) ��� 30 �)  80 �����.  #	 �
�	!�& ���	   ���   (��� ���	
�   *���   
���'��������	  
�	  ���  ����  
�	���	�)  �� 
����&0����	 �" �����". 

  �*��� ��� ��&0���	 �	�*����	
�  �"  �����"  ��  ����   ���
����� �� �&��	 20 MM 
��), 
�	 28 MM ����). 
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2���#%�3� � �   �

(,.5.1.4.�

-	����	 � mm.

�3%#(-��(�#25(

2" ���
� �������1" ���
� �������

��	
� *��'&�) 

��	
� '��&���� 

2��������	� �

�3#(<  3 � �5    ( �� � -�

-�
� �����0��	��

6&��

�#%5    �2�1� (
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(��  
��) ����� ��� ����� ������  20 MM 
�	  �+�� 5-40 MM ��
��������&��	 �� ��	
� '��&���� ���  �����, (!�.���.3.5.1). (�� ���) �����
������  28 MM 
�	 �+��  40 MM �� ��������&��	 �� ��	
� *��'&�) ���
�����. 

  #	 ����& �	����� ��� 
�!����	 ���� 
���
���0����	 ���� ��

������� �&��	 �)��. 
  

�	�  ��� ����� �" 
���
��� ��� �� ���*������ �)�	�� �"�
���&��)" �� ���" �����$� 	�������)� 
�	 �"� ���&��)" �� ���"
��	��	����)� 	�������)�. 

   5.1.4.1 -�0&/ &��4��*� &�(����,$1�

   (�"� �
�	!� ��" ��� ���!������	 ��  
���
�����&  �  
���� �	�����    ��������&��	   ����
�����"  ���)�	��  ������	
�  
«��&��» �����  20 MM 
�	 ��
�� �" �&��	 " �����" ����.�  �)�
	�������)� (�.�.5,00 �.).  �� �+�   �"   ��&��   �&��	  5-40 + 10 MM 
�	 ��
����) ���� �" �&��	 !	�)���" �
���"�� �����0��	��   ��
�   �	����)�  
28  ,  40  MM  (!�.   (� 5.1.4.�). 5 �.��� �" ��
�� (28-20 = 8 MM) 
��������&��	  ��� �"� ������ ��� ����� ��� �� �	���)��& ��$�". 5
����)" �" ��&�� 
�	 ��
�� '&����	 ���� ��� �"� ������ ��� ����� ���
�� �	���)��& ������" ��$ " ���" ������ �����&*���	 ��	���$ ��   

�����"��  �'��  $��  ��  �"  
�����	  ����)  �"   �� 
�������. 

   ("��	)���� ��	 " ������	
� ��&�� !��&0���	 
��� 10 MM  
���   �"�  ���!�"  $�� �’ ���*�����& " «'�*��)"» ��� ����� 
��)
��� �� ��	
� '��&���� . 

   5  �	���)"-����
�)"  ���   
���������    '&����	   
���� ����
�	
�  $�� �� �"� ����
	�"��& " ������	
� ��&��.  ��� 
����  
���  ����  �'
����)��&  ���  �"�  	����)�	
�  ���" ������0��    

�������,    ����    �’ �*�	��&��	    (
�	  �� �����
������	 ) '	� �"� ���*�'�
���	
�   �����+$�)   ���  �� ��"'��	   �   ��	�����&�  �)�  �
�$�  ���  
�����  (STAIR STEPPING).  %�'��" ������ �����	 �� ����& 
�	 �"�  
���"", (�����	  ��  �&��	  ���	��	���") '	� �� �" '&��	 
���� �"� �
��
�'
����)" ����$� ��	
$� � '���
�$���� �	������. �	� ��� &�	�� 
��'�� " ���*)"  �)� ��	��)� �)� �
�$� (R=6  MM) �����	  ��  '&��	  
����
�	
�  
�	  ��  �&'� �	�����	 ��� �	�	
�� ��'���&�� ((�. 5.1.2.6). 

   �&��	  �������  ���&  '	�  ���)�	��  ������	
�  ��&��   
�� ��"	����	"��&  ���)�	��  .��	�"  ��&��  (����
�����" 
��� ��
� 
�	

��’ �+� ) ��� �� �"� 
�!�$��	  (�.�.  NOVOPAN)  � �
���  ���
� 
�	�'
)���" �������&�" �+"�� ���	��) ��� �� �����	 ��) �� �"�
*��&�����	 ��
��� �	 �
�� .  ���  �	 ���
�   ���� ��� �&��	 ����
������ ��
�����	 ���	 �	 ����& �� �&��	 
���"����	 �� �'
���"�	
� ��	�&� 
�	  
��)������ �	  ���
� �� ���	�"�&0����	 ��
�� 
�	 �
���"�� �� .��	�� �
������	
� 	
�	$����. 
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   5  
������""  �	�
������	  ���  ����  �	����� .   
(�&��	 �������  ��) . �� ����	��& " 
������"" ���&0���� ��� ���  ��$��
���� ����� ���� ��� ���� �	����� ). 

   %��� ��� ��	���� �	��"��,  ��� ����	��&0���	
��	�����	
�, �*�	������	 ����&) �� �"�&'���� �" ���)�	�� ��&�� 
�	
����$����	   ����   ���)�	��   ���)  ��  ��"  �	���)����  
�������. 
(�" �����	� �����&*���	 
�	 " ������" ������ �" ���)�	�� ��&�� ��
�'��  �	��
�����)   �"   ���
�����) ���  
���������   
�	 ����&0���	 "
�	�
���&� 
������"". (��� " 
������""  �&��  ����	��&  ����  ���  
��$��  ���� ����� ,  ����  �  ����   �	���$�) 
���������   '��&0�	
�&) 
�	 �	���$��	 �"� ���
�  ����.�  �����  �	�����   
�	 ��$��� �����
����� ). 

   ���	
�  "  ���)�	��  ��&��  �*�	��&��	  ��	�	
�  ����  
10 ���&��� ���� � 
�	 ���	�����  
�	  ����)   �
�	!$   ��	� '&��	  ��  
��	�	
� '��	�� ��� ����� �	����� .  5 �*�&��" �" ���)�	��   
������	
�   �  .��	�"   ��&��   �&��	  ���� ��
��" ��'�&� 
�	 �����	 ��
'&��	 �� ��'��" ������ '	� �� �"  *������  ��  ��&�"  �)� ���$�.  (�	�����
�� ���	���& �� .�!	�)��& ��$�� " ��
�  28X40 MM).  ��� "  ���)�	��  
��&�� �&��	    ���   �	�'
)���"   �������&�"   "   �*�&��"   �" 
��	��'������	 ���	
� ��
��� �� 
��	�����, �"���� 
�&'���	 "  �������&�" ���&
�’ �*�	��&��	. 

   %��� �"� �*�&��" �" ���)�	�� ��&�� ���'����	
���	
�  � ���� �	����� '	� �"� ����." '�*��$�)�. 

   ���  �"�	���'��"
�� ��� ���� '�*��$�	 ���

������� ����   �*�	������	 ���) ,  
�	 ��� ��� �&��	  �  �	
��  !���   ��
���" ����
���", ��$ ��� �&��	 � ��'��� !���   �� ����!�	��  
����	
(��	��
&�"�� �  "��
���
&�"��  �  
�������).  %�'��" ������  �����	  ��  
����&  
���  �"�  �*�&��"  $��  �� �" �������	���� �� ��&�" ��� �����. 

   (�" �����	� � ���� 
����&0���	 �����	
� ��� .���
$����, �� ���	����� ����,  ����� ��������&��	  ��  ��	�	
�  ��	
�
'��&����   ���  �����  (!�.���.3.5.1)  
�	  ���	
� �	 ����& *��'&0����	. 

   �&��	 ������� �� �������'� �)� �������),  �� ��	�	
�
��	
� '��&����   �)�  ���$� �� ��������&��	 ��� �"� ���� ���& '	� �"�
���)�	�� ��&��,  � �� ��������&��	 ���� �"�  ��."  ��� 
���������   �"   
��$�"   ����	� ��� ����� 
�	 ��	� ��� �"� 
������"" �" ������" 
����	�  (�*��  *�	
�  �*�	����&  " ���)�	��  ��&��).  #	  �������'�   
���� �.�������$���� �" ��
��&� �" ���	
� �*�	���) �" ���)�	�� 
��&�� , ����  ���  ����������  �	   
�
���	��	    ���   ��	�	
��   ��	
��
'��&����   
�	  ��	�����  ������ �" �������"�� ���'��� 
�	 �����
�*�	���) ��������)�  '�*��$�)�. 

   �	�  ���   ��'��   �����   �	  �������'�   ���� 
��	����	 �’ ���*��'����	.   #	   ����&   �	�����   �&��	  �������  ��
���*)���� 
�	 �� 
�����"�" ���&�� ���  �	������	  ��������" �"�
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.���!�������" ��",  �*��� *�	
�, � ���� �	���$�) 
���������   
�	�����	 ����	� �"���"��.  5 ��'�&� �
����&��	 ��*)�� �� �� �� ���!����	
� 
���
����� ��� �"�������� , ����   ��   �����	  ��	�����	
�  �’ 
�����	���&  ��	  �  ���� �	����� ��� 
���
���0���	 �’ ���� ��� �����,  

������	 �	 �������) ���	���	 . 

   5.1.4.2 -�0&/ �%�&4������1� &�(����,$1�

  
   #	  ����&  ��	��	����)�  	�������)� ����) 
�	������� 
�	 �	���." '	� �" ���*)"   �)�  ���$�  �	�����   ��  ��������"
���&��.  1�	  �"�  ���&��)" ��) ���� �&��	 ����	������ �� 
���
���0���	
� ���� �� 
�����"�" �
���"�" �������""  �" ���)�	��   ��&��   ���)  
���  �"� ���&� �	������	 � ���� �	���$����� �� 
������� 
�	 ��� �	   
���  ����	� ,  �)�& �	�
���.  ��	
�  "  �.�')'�  �"   ���)�	��   ��&�� 
�&��	 ��
��" 
�	 ���	��  �
���  ��
������",  ��’ ��	  ����  �"� ���&��)"
�)� �����$� 	�������)�,  '	’ ���� �&��	 �	����� " �������"" ���
��	�	
��  ��	
��  '��&����   ���  �"�  ���� (���& '	� ���)�	�� ��&��) �’ 
�������& ����	�	
� ��". 

   5.1.4.3 �$�%�!0 ��4�(�'

   ���  �	   �������) ����'��*�� *�&����	 ��	 "

���
��� �)� ���$� �	����� �&��	 �&� ���� ��
��" ��'�&�  ���  '&����	
�
���  ��
������"  ���  ���!������	 " �������"" �"���	�$�
����'�&�  (DOWELS). 

   �	� �� ��'� ����,  ��������	 ���  ��'���!�  "  ������	�  
�� �����&��	  �����'� �� �"� ����	�&� ��� 
�	 �� �"�������� ��� �	�����	, 
���" ������ 
���
��� ���$� �	����� .  5 ���  ����  ������ ��
�*������& ��$�� ��	�����	
�, �� ������ ��� ��'���!��, 
�	 �*��� "
-	�������� ��"��&� ��	��& ��	  �� ��� �����	������ ����� �&��	 �������
�� 
���
������� �+�'�	 ����& �	����� �� �$�	 �"  �'
�����" �" '	�
�"� �*����'� �" ��� �������,   ���	$ � ��'���!� �&��	 ������)���� ��
�*�����	 �"   ������   ���   ���	'��*���	 �������). 

  5.1.5 
���� (����$0+ ��!�&��+

  
  ���   ����.�	   ��'�    ���'
��	
�   �	�
���   ��'�&�   ��

���
���0���	 �'
��	�   ����   �	�
���   ��'�&� .  ��&" ����   
�	�
���   ��'�&�   �� �����	 �� ���*$����	 �� ���� 
��� "����	� 
�	���$�) . 

  #  ����   �	�
���   ��'�&�   ��  
���
���0���	    ��   �"�
�������""  
���������  ������	
�� � .��	��� 	��������� 
�	 �� ���*$����	
��) 
�	 �	 ����& ��'�&�   (!�.���.5.1.2).  # ����    �	�
���   ��'�&�   ��  
�����	  ��  �����	  ���  ��� ���"'������ �'
��	� ���� �	����� �
����� �����"  0,5 !  (!�.  �.5.1.1.�).  ���	�� �	 ����& �	�
��� 
��'�&� ��� ����&0����	 �'
��&)   (�	   ���"'������   �&��	  �������) �	   
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������� �)�&�� �	���$�) ,  �&��	 ��"�� *�	������ �� ��*��&0����	
��'�����  �	   ����������   �)�&��   �)'�� 
��’ ���
��" �)� ���$�
�	�
��� ��'�&� . 

  ����  
�	  �	  ���
� ��� ���*$����� �� ������ � 
�	 0,5 !  
���� �.�.  �� ! ���	 ��	��'�& &� �� 0,65� .�����  �����'&� �����$�  ���&��� 1 
���  3 �� ��������� �� �"'���$�����	 �� ���� ���&���. 
   
  �	� ���� ��� �������) ��'�� �� �����	  �  ����   �	�
��� 
��'�&�   ��  ���*$����	  � ��" ����� �	����� � ����� 
�	  ����  �
�
��
�� ���	��$�	 " -	�������� ��"��&� �� ��	�����	 �"� 
���
���
��� .  (�� ����� ������0�� 
������� �’  �����&�����	). 

  5.1.6 �����!/&/ ���*� (��&��%0+

  ��� �	�*��� .��� ����	�'��*� ���!������	 " 
����'""  
�)� ���$�  �	����� ���� �� ���� �" ���
� �&��	 ���) ��� 250 MM. 

  ��� ���� �"� ����	�'��*� ��� �	�����&��	  ����  "  
����'""
'	��& ��� �"� ���"�	
� ����	�&� 
�	 ��') �)� ���	
� ��'��)� �	�*��$�  
�����
��&�   "���� -����� ,   ���  ��������  ��� ���"�	
� �$��, 
��)��&��	 ��	 "  ����."  �)�  ���$�  �	����� �&��	 �����&�"�". 

  ��&"   ’ ���� �"� ����	�'��*� ��	�$���	 ������	 ����.�
���$�   �	�����    ��
���   �	
������    ���   ����     ��� ���!�������	  
'��	
� �	 .��� ����	�'��*� .  ���� ���	 �� �����	� �"� ��."" ���
������ �)� ���$�, �"���� �"� ��."" �" �����" ,  ��)��&��	 ��) ���
�"� ���"�	
� ����	�&� ��	  " �������)   ��.""   �"    ���	
�   �����"   �&��	  
"����	
� �	
�����" ��� �" �����" ���"���) ��	
��� �)� ���
$� ���
�� ���	���& ����*	!��"�� �*��� ��'��$���  �	 ������	   ����.� �)�
���$� �	����� . 
   

5.2 ��	��	������ ��	������%� ������'�

��	� ���&�	 " �	���)" ��� 
��������� �����	 ��$�� �� ���'���&
"  ���
�&���" ��$" (���!�") '	� �"� �
�&!�	� �)� �+�����)�, 
�&�)�

��. 

(�"� ���&��)" ��"	����	��) �����$� 	�������)� ����) 
�������	 �� �
�&!�	� �	 	��������	 (!�. ���.5.4) 
�	 ���� ���) ’ ����� 

��&���	 ���"�	
� ��"'� ��� ��&���	 � 
��� ��"   ��   )��   �+������
(
�����&) �" ��	*���	� �" ���!��) . 

(�"� ���&��)" ��"	����	��) ��	��	����)� 	�������)� ��
�+������ ���'�����	 �� �)��!��".    

(� �� "��&� " ���!�" !�&
���	 +"������ ��� �� 
����	
� ��
�*�	��&��	 ��	
�, ��$ � �� "��&� !�&
���	 ���"������ ��  ����&����	
��	
�. 
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(�" �����	� '	� �"� �.������" �" ��	*���&� �	���$����	 ���� 
�����  2 �)  2,5 �
. � ��" �"� ��	*���	� 
�	 '&����	 
��&���)" �� 	�����	�
�����)���� !���� ����)  12 �)  16 ���)�. 

%���  �"�  
��&���)"  ���'�����	  ���	  ��  �+������ 
�	 ���
���	����� �����*�	���	 ��	
�� '&����	 ��� 
��&���)". 

;��� ���	
� �	��	�)��& " �
�&!�	�  ��)�  �)�  �+�����)�  ���
������� ����� �" ���!��) ���'�������	 (�� 
	�"�� �����	�)  "  

�
��*��&�  ��"���)�  �  �"���"���)�  ��’ �����.   ���  '	� ���	�������
��'� 
�
��*������ ������� 
��.  ����  �����	  �� ��������'����� ��
�+������. 

#  ��'���!�   
���
���   ���  �������  ���  
�������  �&��	
�������� '	�  �"�  ���	������"  ���*)"  �)�  �+�����)�  �" ��	*���	�    
�"   ���!��)   ��)  
�	  ���  "  ���!�"  ���	 
���
�����& ��� ����
��'���!�. 

5 ��" ��'�&�  ������	��&�   �"   ��	*���	�   �"   ���!��) '&����	
��  *����&�� 
�	 �����" ��� ��'���!�� �)�& ������" ���0"�&)"  '	��&  
��)��&��	  ��	  "  ���	
�   �����"   ���	 ���	�"*��& �" �	�� ������ ���

��������� �������. 

���  "  ���!�" ���	 
���
����& ��� ���� ��'���!� 
�	 �&��	
�����)���	
� (�.�.  
�
�����
�)���" � �� ��'��" ����	
��"�� 
��.)   
�*�&��	   �  ��'���!�   
���
���   ���  �������  ��� 
������� ��
'�)����	��	 �'
�	�� �	 �����"���	 ��� (��0& �� �� ��	��&� ���
�����	
�����  ���   	���	���   ���)  �" -	�������� ��"��&� $�� ��
�"*���� �’ ���	������� �����. 

��� � ��'���!� ������&+�	 �"� ������)" ��� ����,  ��)��&��	 ��	
���'.� �"� ���!�" 
�	 �" !��
� �  
���  
�����",  
�	      ������) , �
���&��)" !��!$� ��� 
��������� ��� �����&, �
 �)� ����)�,  ��
��	
�����& ��	 �	 !��!� �*�&�����	 � 
�
� ��	��"�� " ����
�)"
���!��) 
��. 

 5.3 -	�	*�%�% �����	�!�'�

  5.3.1 ���4���� &�(����'$��
  
  #	  ������&  	��������	  ������������	  ���)  �   �
���"��
����
�)����  �����)��  
�	 �	 �
�	!�& ���	 ��� 
��$ 
�	 �� �
�	!�
�+������ ���'�����	 �����	
� �� �� �)��!��".  

  �&��	 ������� �	 	��������	 �� �������� ���) �  ����  !�"
���  
�������.  ��  �����	 ��) �� 
������� �� ���	��&0���	 �
�� ���
�$��� ��� ���
�	��	 �� '&��	  "  �	���)".  ��	
� ����  �������	
�  
���
�	��	 �� �	���)��& " '�	���	
� �)�&��, �� 
���	��&��	 
�	 �����
������	
�  ���  
�������  !�"  �)� 	�������)�. 
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  ��  
�����	�  �)�  	�������)� ��
�� ������	��� 3 ����)� ��

����� �����	 �� �&��	 
�	����'	�  �  ���  �����  ��	
�����& �����	  ��  
�����  ���'���&  ��� �"� -	�������� ��"��&� ��	 ��"���� �	 ����� �" 
���.4.10.                  

  5 ����" �)� 	�������)� �� '&����	 � ��� �� ��
� ���   
�	 "  
����)"  ��� ,  ��  3  ������	��� 
��*	� ��� �����	�.  5 ����" �)�
�����&)� ����.�  ���   �����	  ��  �&��	  ��
��", ������ 
�	 �’ ���
��&�	 �"
�	����� ��� 
��������� . 

  ���	
� " ����)" �)� 	�������)� �����	 �� �&��	 ����	� $��
�� �"� ����0��� ��" 
��. 
��� �" �	���)" ��� 
��������� . ��&" ���
�� �����	 �� ��"���0����	 ��� ��� 
������� 
��. ��� �� ���
�+���

��� �"� �	����" ��� ����� �	���$�) 
���������   ��� �	 
����
�&���� ����	� , ��� ������������	 ������"�� �� ��� ������� 
	��������� . 

  ���	
� " ��"	����&"" �)�  �����$� 	�������)� 
�	 ��
����	$� ��� ����� �	���$�) �����	 �’ ���*��'���	. 

  1��’ �.�&��", � ���&��)" �	
����')�, �&��	 ������� ��
��	�����& " ���" ��� �������� ����� ��� �" -	�������� ��"��&�,    
�*���    �����	���&    ��	�����	
�    ��	    �� 
���
���0����� ��’ ���� ��
������� ������ �&��	 ��� ��" ���+�) �+�'�.                       

  �
�	!$ ��	� ��� �" �	���)" ��� 
��������� �� ���'�����	
���	    �	    	��������	    ��	    ���   �����   ����
	�"��& ��	0���	�'��*	
� �
�+�����	
� 
�	 ��	 �&��	 ����&) 
�����&. ���� �� �����&*����	 �� 
�����"��
�'�� $�� �� �	��
������& " ���
���"" ��� ��� �� 
�������. 

  (����) �� ����'�&� ���������) �)� �����$�
	�������)� ���"'�&��	 ��� ����� �	���$�) 
��� �&� ��'�	�" ����. 

  5.3.2 �%�&4�������+ &�(����'$��

  (�"� ���&��)" ��"	����	��)    ��	��	����)�   
	�������)� *�	
� ��� ������������	 ���� ������& 	��������	, ����
����	� 
��&�) ��� ����� �	���$�) 
���������  . ���� � 
�����"�"
�����" ��� �"� ��� �	���)" �)�&�� ����$����	 ���� (� ������) 
��� ����$����	 ���) � 
�����"�� ������	
� ����"�&'����.     5     
�
�	!�     ��"    (�+�����	
�    
�	 ��	0���	�'��*	
�) ��� ������ ���'����	   
�����	
�   �� �)��!��" �	� 
�	 ��� ���� �� 
����"'"��& �� �� "��
����	
�
��� �	�"���	� � ���� ��	��	����)� 	�������)� '	� �"� �
�	!�
�	���)" ��� 
��������� . 

 5.4 -	�	*�%�% ������!(�'� ����%�

���) �"� ��	)�	
� ��$" ����� ��	��$����	 �� ��	
�����	
�
(��	�!����) ��	
� ��� ���	 
���: 
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  �) �� ���	��&�	 �"� ��$��	� ��� �� 
��) ��� ����� ��� �'���

��������� 

  .) �� �����&�	 �"� �	�!�)" �" ���!��) ���  ��  
�	������ ��	*���	�
�  ����,  
�	  �"� �
 ��� ��'�� ������ �"'���)" �" 
���
� 
���� 
�	 ������"�� ��� �	 �
�� . 

  !) �� �"� �����&0�	 �	   �	
������
	���	   �"   ���
�   ��')
������	����$� 
�	

  () ��  
����&0�	 �*$ �� ��	� ����.� ���
� 
��������� 
�	
���!��) 
��� �	 ��	������	 . 

�� ��	
�  ��	
���+�)   
�*"   �	���$����	  �  �)�&�� .  #	
���"����	
���+�	   �)�  �)�&�)�  ��  �&��	  '	�  ��� �� ����" 
�*" 
������	��� 10 �
. 
��� ��
� 
�	 30 �
. �'
��&) �	� �� �"� ����	
�
���!���" ������	��� 7,5 �
.  
��� ��
�   
�	 �'
��&) . 

#	  �)�&�� �� ������������	,  
��� ��� �������,  ���) ��	� ��� �"
�	���)" ��� 
��������� 
�	 ���  �*������	  �������  «
���».  ���  
��"	����	�����	  ������&  	��������	 ���� �	 �)�&��    ��   �
�������   
���)  ���    	��������� .   ��� ��"	����	�����	 ��	��&����� 
	��������	 ���� �	 �)�&�� �� ���
��&�����	   �'
��&)    50   �
.   �����  �"   
�
��   �" �	���)�����" ���
� .  ��� ��������  ����&  �"�  ���
�&���"
��	*���	�  (���&��)"  �. �. OVERLAY)  ���� �	 ���"����	
���+�	 �)�
�)�&�)� �� ������� ��� ����� ������	��� 60 �
. 

 5.5  -	�	*�%�% 	�������

 5.5.1 ��$�4 �/&/ �$%�&�*� $%��*�

;��� � ���	�� �	 ���*�� ���	���� ���
� �������&��	 ��� ���
���	
� ���'�� ���� ���� ��������&��	 ��  ��)  ����   �" ���
�   
�	  �
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�����" 5/4 + 

(,.5.5.1.�

(�53�=5 -#%�1<��2��%��<�

��#%�5%�

1.��3�%625%��� (1�6�22��() �20
(� 1��� ���3��<�# 5.00x5.00=25m2
��%�,�� 36x2.00x0.20=14.4

2.���6#2��( (1�6�2����) (�53�=�<( �8
(� 1��� ���3��<�# 5.00x5.00m2 ��%�,�� 49

���!���& �"�&.�) 

��) ���'���� �-131

�����!������ �"�&.�) 


��) ���'���� �-131

��3��535(5

5��
���"�� 
�	 " �	������ �)� 
�!�����)� �.���$���	 ��� �� ���� �" ���
� 


�	 �����	 �� 
����&0����	 ��� �"� �����".
�� ��*�	������ �� �������) ���	� �*����� ���� ���
�  15�
.

h

h20

15
15

2,5 �
   ��� �"� ��) ��	*���	� (5 = ����   ���
� ).   #  ���	��   
�	�
������	  ���    ����� �	����� -�����   
�	  ��'�&�   �  �����"
5-15 ��.  ��� ����� . 

;��� � ���	�� �������&��	  ���  ���  ���	
�  ���'����  ����
��������&��	  �"�  ��)  
�	  
��)  ��	*���	�  �"   ���
� �� ��	
���+" 4 �
. 
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'	� ��� ��) ���	�� 
�	 2 �
. '	� ��� 
��). 5 ���	." �)� ���'���)� '&����	
�� �����!������ (
�!&��	� ) 
�	 ���!���&  (
�!�����) ��) �� ���	�
5.5.1.�. 

���	
� �	 
�!&��	� �&��	 ��� �����	� �.20  ��$  "  ��
���"�� 
�	  "  
�	������   �)�  
�!����)� �.������	 ��� �� ���� �"   ���
� 
�	 �����	 ��
��&0����	 ���  �"  �����".  #	  ���	��& ������������	 ���) ���� �"
�	���)" �)� ��	
$� ��	
���+�) �"   
�*"   (!�.���.5.4)  
�	 ����) 
�&� ��'�	�" ���� ��	� ��� �" 
������"".  ��	
� ���� �"� �������""
�)� ���'���)� ���  �&��	  �������  �����  ��  '&��	 ���)�	
� ���*����"" ��

������� �" �)�&��   �	���$�)   
�	  ���	��&��	  "  ���"  ���'	��
���*����" (!�.���.4.9.1.1).  

�� ���	
� ���'���� ���*������	 � *���� ��� " ����� ��� 
'&����	 �� ���"����	
���+". 1��� �"� ����	� ��� ��
�� " ��	
���+" �����	
�� �&��	 ������	��� 30 �
. 
�	 ��	 �	'����� ��� 30 *��� �" �	������ �" 
�	���
�� ��!��� ��� ���'���� 

#	  �'
��	�   ��	
���+�	 �����	 �� �&��	 ������	��� 15 �
. 
�	 ��	
�	'$���� ���  20  *���   �"  �	������  �"   �'
��	� ��!��� ��� ���'���� . 

#	  �	���
�	   ��!��	  ��� ���'���� �����	 �� ������� ����.� ��� ��  
�	'$����  10  �
.  
�	  ��  ���	�����  30  �
.  #	 �'
��	�   ��!��	 ���
���'���� �����	 �� ������� ����.� ��� �� �	'����� 10 �
. 
�	 ��
���	����� 60 �
. 

  5.5.2 ��$�4 �/&/ �$%�&�*� ���*�

   5.5.2.1 �/����&��� &'���!�&��+ (DOWELS 
   ((�. 5.5.2.1.�,   (�.5.5.2.1.6,   (�.5.5.2.1.�,   (�.5.5.2.1.-.) 

   %"���	��& ����'�&� ������� �� �������"���� �

��� �&��� ����. 

   #	 ��!��	 (!�.���.3.2.1.1) �����	 �� �&��	 ��� ����!� �

�
�	
� �	����� ,   �� �&��	 ����'�����	,   ��&�	,   �)�& ��)���&� 
�	 �� �
��
��� �� �&��	 
������ �� ��	��	 
�	 ��	 �� +��&��. ��	� ��� �" ���" ��� ��
!�*����	 �� �&�	� (� ��� ��$� 	  ). 

   �� ��	� �" ��!��� �����	 �� �&��	 �����	����� ��
�	����	
� $�� �� �"� 
�����	 �� �� 
������� �" ������" ���
� 
�	    ��
�.�*��&0���	  "  �������&� 
	���)   �)�  ���
$�.  �&��	 ��&"   �������
���
�"�" " ��!�� �� 
��������	 ��� �*������ ����	
� ��
" (SHEATH) 
����	��� �����  0.3 MM. 
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12. ~1:5

-	����	 � mm

1" ���
� 2" ���
�

(���� ������) 

!������ ��	 �&
���

6����� (�28/30)
!������ �� �&�	�

%	� ����� ��� !������

��� �	��&����	

�#%5  �3%#�  -��(�#25(

4�8 5��
���
���"����

�� �� �8/30

(,.5.5.2.1.�

2&
�� �8/30

�
/2

+
3
5

2&
�� �8/30

%�����
	

����	
� 
�������
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(,.5.5.2.1.B

1" ���
� 2" ���
�

(���� ������) 
!������ ��	 �&
���

6����� (�28/30)
!������ �� �&�	�

%	� ����� ��� !������
��� �	��&����	

�#%5  �3%#�  (�(�#25(

4�8 5��
���
���"����
�� �� �8/30

�
/2

+
3
.5

�8/30 (2&
��)

12. ~1:5

�8/30 (2&
��)
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1

(,.5.5.2.1.B

1" ���
� 2" ���
�

(���� ������) 

!������ ��	 �&
���

6����� (�28/30)
!������ �� �&�	�

%	� ����� ��� !������

��� �	��&����	

�#%5  �3%#�  (�(�#25(

4�8 5��
���
���"����
�� �� �8/30

�
/2

+
3
.5

�8/30 (2&
��)

12. ~1:5

�8/30 (2&
��)
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2

2���#%�3��� %5,���(%#� (���3��(��(

1�� 2�1�#� (�53�=�<(

(,.5.5.2.1.-

-	����	 � m.m.

(���� ������) !������ ��& �&
���

1������� ��	���) 

������	
� � ����	
� (P.V.C)

����	
� ���&�"

*��'&�) 

6����� �28/30

4�8
5��
����'
���"���� �� �8/30

��	
� *��'&�) 

���
���
�������

��	
� '��&���� 

%	� ����� ��� !������

��� �	��&����	

��3��535(5

#��
�"�� �� !����� !�*���	 �� �	��� ��$"

�&�	�� 
�	 �� �	� !����� �	��&����	

12.1:20
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�	�	
����� '	� ��� ����� �	����� ,  �� ��������  �
��  �" ��!���  

��������	  ���  �&�  ������	
�  �  ����	
� (P.V.C.) 
�������.  (�� �
�� �" 

������� �� ������	  �	���	��  
��� '	� �"  �	����� �" ��!���
������	��� &� �� �� ����� ��� ����� �	����� .  �� 
��� ���� �&��	

��	�� �� '��&0���	  �� ������
	 � ��	
� '��&���� ���$�. 

   #	  �"���	��&  ����'�&� ������������	 �� ��� ���
����� �" ���
� 
�	 �"�&0����	 �
���"�� ��	� ��� �" �	���)" ���

��������� � 
�����"�� �&
��  (
��!!��&�� )  $��  ��  �"� ����
	�"����    

���    �"    �	��
�	�    �"    
��������)  (!�.(�.5.5.2.1.-). 

   5 �
�	!� , �������""  �)�  �"���	�$�  ����'�&�   
(DOWELS) �&��	  ��)����	
�   "��&� .  �*�����" �������"" �����& ��
��� 
������	  ���"���   �  �
���  
�	  ��  ���	  ���"�	
� �����������. 

   �	� �"� �������"" 	����� �	 ����
��) ����� : 

    �) < ���   �"�  �������""  ��  ���  ���
����� �" ���
�    ± 20 MM 

    .) ;��   �	   ��!��	  ���   �����  ��� �����	 ��
�����	�0��� �	�*��� (��	0���&) 
�	 
����) )  ����.�  �)�  �
�)�  ���   
���	�����  ���  1% �"���� �.�.  � ��!�� ��
��  400 MM " ����� �&��	 4 
MM. 

    !) �� 2/3 �)� ��!�)� ��� ����� ���  �����	  ��  
�����	�0��� �	�*���  (��	0���&)   
�	  
����) )  ����.� �)� �
�)� ��� 
���	����� ��� 0,65% �"���� �.�. � ��!�� ��
��  400 MM " ����� �&��	
2,6 MM. 

    () 1��&�  ��!��    ���   ��   �	�*���	   �"�   
����'����	" ���	�����  ���  1%  (��	0���&)   
�	  
����) )  ���  �	 
'�	���	
� �" ��!��� 

   ���	�� �	 �������) ���������	   �&��	  �������  ��  
������� �	
������
	���	   
���  �"  
������"" '&����	 ��
�� ��	 �	
�������) ����� ������� ���� �" 
������"" �� �	���	�����. 

   %� �� ������� ���������) �)� �"���	�$�  
����'�&�   ��� �	�������  �����  �	 ����& �	���$�) 
��������� 
(�"���� �)�&   
��!��&�� )  �&��	  �
���  �	�   ��
��"   "   �
�	!� 
�������""  �)�  ��!�)�  
�	  '	’ ����  '&����	  ��
�� ��	 �"� ���&��)" ����
�	 �������) ����� ������� �� �	���	�����. 

   ���	�� � ���'�� �" �
�	!�� ���������) �)� ��!�)�
���� �" 
������"" �&��	 ���� ��
���   � ��	!���)�  �"���	
� ,  �� '���	,  
�� ���	��&0���	 ��� ���'�� �)� ����$� '	� �"� ���&��� ��	�  ���  �"  

������"", �����&  ��)   ��	'�����"��	
�   �� ���'.�	 �" ��" �)� ��!�)�

�	 ���� �" 
������"". 

Σελίδα 290 από 354



64

   �
�	!����" ��)������ �������"" �)� ��!�)�
��	��'������	 ���� " ���
� �	���$����	 � ��� ��$�	  (�	�� ����� "

����&�),   �����   ����   �" �	���)" �" 
��) ��$�) ������������	 �	
��!��	 ���) �� �)�� 
������� 
�	 �" �����	� �	���$����	 " (������") 
���) ��$" �" ���
� . 

   5 ������ ����, �" 
��������) � ��� ��$�	 ���
��	����	 ��� ���� �"� ����	�'��*�, ��$ �����	�0�	 ��	����
������
������,   '	��& �������� �����    �	�����"��    ��') 
��������)�   
�"�   �	���)" �" ������" ��$�) �� �	��������& " �����	�	
��"�� �" 
���
� �"���� ���& �	� ���
� �� 
���
������� ��� ���
� ���	
$ 
����������  (SEMI BONDED) �� ���*��� ��&)" �" ����	
� ������ �" 
���
� . 

   #	 �	����	 , �� ��
� 
�	 �	 ������	 ����.� �)�
��!�)� �.���$���	 ��� �� ���� �" ���
� 
�	  �� 
����&0����	 � 
���
�����". 
    
  
                         �/����&��� &'���!�&��+ &� ')�&������ (�$�(�  

   ;���  ������� �� ���
��&����� ������ ���	���� ��
DOWELS ���� �� ��� ��� ����� �" �*	�����"   ���
�   ��  �	���&'����	
��� �� 
����	
�- ���	���*	
� ������	 
�	 �� ��'��" ������ $��  "  ���
�� �&��	 
����" ��� �"� ��	*���	� ��� ����� 
�	. ������"�" ��� �"�
��	*���	� �" ���
� 
�	 �� �"� �"�	���'�& �"'���)"  ���  
���������   
�"�  ���	���  �"   ��� .   (�" �����	�  �"� ��� �� ������������	 ��!��	
(DOWELS) ����	
�� ��
��  35 �
.  
�	 �� 
��� �� '��&0���	 �� ���.�	�	
�  
�"�&�"   ��� �&�". 

   5.5.2.2 �'�(��0���� ��.(�� $%��*� (TIE BARS 

   #	 �������	�	 ��!��	 ���
$� ������������	 �
��	����� 
��� ��
� ����� �����  (
��&) � �
��&� �)�&�� 
�	���$�) ) � � ������&� ���$� ��'�&� . 

   (����)   �	  �������	�	  ��!��	  �&��	  �	�������  16 MM 

�	 ��
��  75 �
.  5 �������"" ��� '&����	  �� ��� ��� ����� �" ���
� 

�	 ��� ������	  75 �
. #	 �������	�	 ��!��	 �� !�*����	 �� �&�	� (� ���
��$�	 ). 

  5.5.3 ��$�4 �/&/ �!�'��1� $��&( &�1+ �/)

  �	�  �"�  �����"  �)� ���������)� ����
�*$�
���!������	 " 
���
��� �	�	
$� ����!�	�)� �'
��&)�  ���  ��
�$�����	  
��� �� ������.                               

  (��  ���  ������ " �������"" �)� �'
��&)� '&����	 ��*)��
�� �� ���	� 5.5.3.�. 
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  (��  �*	������  ������,  '	�  �"�  �������""  �)�  �'
��&)�
'&����	  ��$��  �	���	." �� 
�����	��� ��� �.10 CM.  1����	� ��������&��	 ��
�'
��	� 
�	 '��&0���	 " ��� �� '����	�������� ��*)�� �� �"  ���������	�  
���  ���&��  5.5.3.6.  1���  �"� �������""  �)�  �'
��&)� �����	 ��
���!�����	 �����	� $�� " ����	�" �����" �" ����	� �" ���   ���  
���   �����   �� �&��	  ��'������" ��� 20 CM.  5 �
�	!� ��" ���������) 
�)�    �'
��&)� ������) �/* �����	 �� 
����&0���	 ���  �"  �����" 
���  
��'��,  '	��&  �	�*���	  ���  ���&��)"  �  ���&��)", �����'� �� ��� ����

�	 �" ��" ��� �/*. 
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(,.5.5.3.B

-��(��(��( (� m

KATA(1��5 ��1�3�#� �3#(-�(�<( �/�
(� ���3,#� -���-#

�
.,

  
0

.3
8

TOMH -���-#Y 

-	���	." ��� �� 
�����	���

�	������� d=10

(
�������

�����)�

����	�" �����" ����&� 

��� ��� �����  20 cm

���	�� ��� �� '����	��������

350kg �	������

12�%�1�  ~1:5
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  5.5.4 ��$�4 �/&/ !��*&�1� &������, /%�����&��,

  5 �������"" 
�	 " ����" �" '�	$�) � ��� ������ '&����	
!�" ��� (�.5.5.4.�. 

  �	� �"� �'
�����" �"   '�	$�)   �  �*	������  ������  ��
�	���&'���	   ���   �	�������   10   CM  ��  
�����	���,   �� ��������&��	 "
'�&)" 
�	 
����	� �� '��&0���	 " ���  ��*)�� �� �� ���	� 5.5.4.6. 

  #	 �
�	!�& ���	 �)� '�	$�)� �� 
����&0����	 ��� �" �����"

��� ��'��. 

5.6  �����'�& ����	����	�

��  
�������  ����'���	 � 
����	
� �'
�����" (!�.���.4.7) ��� ��
�'
��&����	 ��� �� �$�� ��� ��������&�� �  �  �$�� �
�� ��������&��
���� � �����" ����	 5 KM �� ���� ��� �"� ���&*��.".  ���  �"  
��!�"  ���  ���'��*���	  �"�$   ��	 " ��"��&� �� �����)���	 ���
��'���!� ��� ���	������� '	� �"� �'
�����" �$��, � ��'���!� 
����������	 �� ��� ��	
	��	 �� �	
�  ���  �����".  ��&"   ��  �����"  ���  �  
��'���!�   �� *����&�	  '	�  �"�  �������"  �" �'
������) , �"�
������ ������� , ����� 
��. 

�&��	 ������� �� ��	�����& ��� �" -	�������� ��"��&� " ��+"
���	��� 
��������� ��  ���������  ����	�	
�  �	  ����
��)
���7�����	 : 

  �. #  �"���	
�   �.���	�� 
��.  �" �'
������) �� �&��	
���	� 

  .. 5  �����"   �"    ��������    �'
������)    
����')'� 
���������   ��  �"�  ����!�&��	  ��  20 KM ��	
$ 
�	  � 
���  
���&��)" ��� " �����
��&� ��� ���� �&��	 ����	 30 1��&�� � ����� 
����*��� �� �&��	,  �� ���� 30 %�� ��$ ��� "  �����
��&�  ���  ����   �&��	  
����	  20  C �  ����� ����*��� ��� �� ����!�&��	 �� 45 %��. 

  !. 5 ���	������" ����	
� ����"�� 
��������� '	� ������
�� �&��	 �	
�����" ��� 3000 %3. 

  (. �	   "���� ��� " �'
�����" �� ����'�	 
�������
�����)� �� �"� ����'�	 
����� ���� �&�� 
���������  (�.�. 8-160, 6-225 

��.).            

  �. ��  �.�*��&0���	 " ��'�	���"��  ���  
���������   ��  ��
���	�"��&  "  �����
"  ����	
���	"�	
��  
��.  " ���	
� �����" �� !�����	
��� ��'���!�. 

(� ���	��$�	 ��� "  ����	
�  ����"��  ���  ���   �	��)"

���������   �&��	  �	
�����"  ���  1000 %3 �&��	 ������� ��    ��	�����& "
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���" ���	���  
���������   �)�&   �	   �������) ���7�����	   �  "  
����')'�  
���������   ��	����� �� ���" ������	��� , �*���
���'��*���	 ���� �" ��!�" ��� ��'��. 

1�	 �"� ���&��)" ���  �  ��'���!�   ��  �	����	  �	
�  ��� 
����	
�  
�'
�����" ����')'� 
��������� ��� � 
���� �� ��������	� ���
��	�������	 " �'
�����" ���� �	 &�	� ���� ��� �� ����'�	 
�������
�������  ��  ����'�	   
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(5%��(5 ��(�<( ���<(�<(
12. ~1:5

,�)���	�� ��
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STATIC
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�������� ��
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-	����	 � m
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���<(5 (����1#� 52�1�3�(%#�

TOMH -���-#�

��3��535(5

-��(��(��( (� m

(��1���(��(5 (� ���3,#� -���-#)

������� 
�������

�����)�

���	�� �	�������� ��

'����	�������� 350kgr. �	������

,��
	�� �')'� 

'�	$�)  d=0.01

���	�� �	���������� 

�� �����
�

� ��	
�


��� ����
�)����

12. ~1:5

(,. 5.5.4.6
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�	  
������� ���"    ��	��"��   ���  ��  �����&0���	  '	�  ����  ��'�  ���
��������&�� (����	
�,  �	
����	
� 
��.)  ���  &�	��  �  ����� ��'���!��. 

��&"   ���  �"� �������) �'
�����" ���'�������	 " ����'""
���	��� 
��������� ��� ��&��� '	� �"� 
���
��� ��')� ��� ��� �����
��" �� �� ��������	�. 

(�"�  ���&��)"  ���   "   
����	
�   �'
�����"   ����')'� 

���������   !�&
���	 ��� � �$�� ��� �����$�"� ���)�	�� "
��"��&� � ��'���!� ����������	 ��) �  ��"  �"  �	��
�	� �"   ��'���!&�   
���  ����'�	  
�	  �)��& ���	�� 
������� � ����� ��'���!�� ��� �� ��� 
�����	
���	 ����� " -	�������� ��"��&�. 

��� ��� ��'���!� �� �	��
�������	 " -	�������� ��"��&� ���
���'�� �" ��	��"�� ��� ����
���0������ 
��������� . 

���&0���	 	�	�&���� ��	 
��� ��)& ��	�  ���  �"�  ����."  �" ��'�&�   

�	 . ��)������ ���� ��� 
��� !���� �� �����'&0���	   ��� ��� ��'���!� "
���	������" �'��&� �� ������ ��	
�  (
�	 	�	�&����   �"� ����)   
�	 ��
�	���$����	 
�����"�� " ���������" ����"�� ��� %3 �&'���� ���) $��
�� �	��"��&��	 " �����'&� ��� ����� ��� 
����&�"
� ��� �" �����"
�����)    
��������� . 

5.7 
����	�� ����	����	�

5  ����*���  ��� 
��������� '&����	 �� 
�����"�� ������� ���
���	'��*����	 �"� ���.4.8. 

(�   ���	��$�	    ���  ."   ����	
�   �	���)���   ����"��

���������   �&��	 �	
�����" ��� 100 %3 
��$ 
�	 " �����" ����*��� 
�&��	 �	
��,  �&��	 �������  ��  ��	�����&  ���  �" -	�������� ��"��&�, "
����*��� ��� 
��������� �� '&��	 �� �������  �)�&   ������" ���

��������� 
�	 ��� �� ���	��� ���   '&����	  ��  ���'	�  �  ��&�	�  
��������.   1�	   �	 ���	��$�	   ��) ���� �� �����	 �� �.�*��&0���	 ��	
��� �� '&��	 ����	." �)� ��	
$� 
�	 ��	 " 
��	"  
�	 "  ��'�	���"��  ���  

���������   ��  �&��	  ����   ���  ���!�������	 ��� �" �����" ��� ��'��. 

���'�������	 " �����
" ����� 
��� �" ����*���, �� ���	��� � �"
�	���)"  ���  
��������� .  ���	
�����  ���'�������	  " �����
"   
���	��������   ��	
��   ��  '&����	  �.)  ���  ��� ����	
���� ��) 
�	 ��� ��  
�����  ���  �����  ��	�	$
���	  " !���&)" �" ��'�	���"�� 
��. 

5.8 ,�����'�% ����	����	�

�	� �" �	���)", 	����)", ����
�)" 
��. ��� 
��������� ��  
��"	����	�����	 �"�������� (!�.��.4.9) ��� �
�������� �� ��� �� ���� ��
��� ���� . -	�
�&����� ��� ���	��$�	 : 
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�. #	  	��������	 ��� 
��������� �&��	  ������&  �����  �  ����   

��&���	  ��  ������   ���)  � 	�����	� ����	� ������"�� �� ��� 
	��������� 
�	  

.. #	  	��������	 (�	
��� ��
�� ) ��������� ����� ��� ����� 
�	  
��	��&����  ��0&  ��  ��  ����,  ����� � �������&� 
	��&��	 ���) �
������	� . 

("��	)���� ��	 ���� �&� '�	���	
� �)�&��  
���������   �&��	 ��"  

���
������" 
�	 ��	�������	 �� 
�
��*��"��& �	 �����& ��� ����� �����&
�� 
	������	 ���) ’ ����,  (!�.���.5.17.1) 
�	  �����	  ��  ����� ���	���	�
��&)���.  ��&" �"� &�	� ���&��)" �	 ������	� �����	 �� *�����

�����"�� ���	���	� �����!�����. 

1�	 �	 ��� ����	 ���$�  �&��	  
�������  �����
��&  ���  �"� ��"��&�  

�	  �����
�	��	  ���  ��'���!�  ��  ��	��.�	  ��� 
�����"������.  5  ��	��'�  
���  ��'���!��  �����	  ��  '&��	 �'
�&�)   $��  ����  ��  �"*��&  ���+"  �"
�����" �����) 
���������   (�	�*����	
�  
��	"   
��.).   ��&"   "  
�	�� �	���$�) �)� �)�&�)� �&��	 �	�*����	
� �����'� �� ��� ���� ���  
�����.  4�	  ��  ����  ��  �������   	��������� " �	���)" ���&0�	
��� �" ���&� �)�&�� 
�	  ����&0���	  ���     �	   �
��&� ,  ��$ �"�
���&��)" ��� ����� �� ��	��&����� 	��������� " �	���)" ���&0�	
��� �" ���"�����" �+�����	
� �)�&�� 
�	 ����&0���	 ��� �	 +"������ '	�  
��  ��	)��&  " ��	�����&�   ����.�   �)�&�)�.   ���'���	   �"� ���&��)"
��	��	����)� 	�������)� �����"��&��	 
��	" �" �
��  (EDGE SLUMP) 
�"   �)�&��   �	���$�)   ���  �&��	  ��'������"  �" ���"�����"   
�+�����	
�  �
��.   ("����	
�  ��)   ��&)"  �" 
����) �
�� 
��	��'������	 ���� " �
��  ���	�"�&0���	  ��� �"   ���"'�����"   �)�&��   

��������� .   %�	���
�"��   �" �	���$�) �" ���"�����" �)�&��   
��	�  ���  �"�  +"�����" �&��	 " ������	� *�	
� ������''&�) �)�
�����" ���$� �" !���� 
��� �" �	��
�	� �" 
���
��� .  �	� �"�
������''	" ���� �����	 �� ���!������	 
�����"�� �����. 

%� �" ���" ��	��	����)� 	�������)� �����&  ��  �����   �" 
�)�&��   �	���$�) �� *���	 �� 15 % 
�	 �	 ��	����� ���
� 
�	 �)�&�� 
�� ����� �	�*����	
� � 
�	  ���&����   �'
��	� 
�&�	 . 

���	
�  �����&  ��  �����&  ��	  " �	���)" �� ��	��&����� 
	���������   �&��	  �&�  �	�  ��
��"  �����	�  
�	  ���	��& ���	�����  
�	�	
������  ���)�	
�.  4��	  ��) �� "����	
� ������
�"�� ��	 "  ��'�&�  
'&����	  ����  '�"'�������.  4�	 �&��	  �������  �’ ���	�"��& " ���"
��	��	����)� 	�������)� ���� ���	�0���	 �.�.  
���	�  ������  ��  
�	���)��&  �  �	� ���	��  ���&���  ��$  ��  �"�  �	���."  �����$�  
	�������)� �	����� �� ���	�0�������  ���. 

�	� �� ����.�	 " �������"�� �
���������) �" �����"��   ��� �����
�� ��	��&����� 	��������� �� �����	 
�	 " ����')'� 
�	  "  ����*���
��� 
��������� �� �&��	 ���&��	�� ��'��". ��	�&���" ������ �����	 ��
����& ��  ����
&�"��-���������� ����*���   
���������   ��� �� �����	
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�� �	������� 
�����"�" �	���." '��'���� ���	����� �)�&   ��  '&����	  
����	."  ��� 
��������� .  ���	
�  �����	  ��  ��	�	$
���	  �  ����   ��

	��&��	  ����$ ,   �)�&    ����������,   ���   �"�	���'��� ��	*���	�
� 

�
�����&� �	 ���
� . 

5   ��'�	���"��    ���   
���������    �&��	   ���*�	�	
� 
����'����   '	�  �"�  ������"  
���
���  
�	  ��  �����	  �� �	��"��&��	
������ 
��� �"� ����*��� 
�	 �" �	���)". 

���'�������	     ��     ��"	����	"����    �"�	
�    �������
(�������	"�	
�  
��.)  '	�  �"�  ��.""  �"   ��'�	���"�� , �*���  ����  ���  
�����  ��"	����	"��& 
�	 ���'���& 
��� �" �	��
�	� �" �����" �����) 
��� 
��������� . 

5.9 .�	��'�%-����!��'�% ����	����	�

%�  �"�  
�����"�"  �	���."  ���  �	�������  �	  ����&   �� 
�������  
	����$����	  � ����" 
��� 2-3 �
.  +"�����" ���  �"� ���	
�.  (�"  �����	�  
��	��'������	  "  ����
�)"  ��� 
���������   ��  ��"	����&""  
���"�$� ��	*���&� 
�	 ��0�  (!�.���.4.9.1.4).  1����	�  
�	  �*���  
���!������	  ���  �" ��!�"  ������������	  ���  �� 
�����"�� �"���"��
��� ����� �	���$�) �	 ���	��& �)� ���$� (DOWELS 
�	 TIE BARS). 
%���  �"�   �������""   '&����	   ���   	����)"-����
�)"   ���

��������� . 
  

%�'��"   ������   �"�   ����
�)"   ���	�0���	   ����  ���
��"	����	�����	 ����& �	���$�) ����� '	�  �"  ���"  �)� ���"�$�  
��0�   
�	 �)� ���"�	
$� ����)� ���	��&��	 " ��'�&� �� '&����	 ���
�	�	
������ 
�	 ����	�� ���)�	
�. 

5.10 
���'�% ���������� ����	����	�

%��*)" �" ��	*���	� ��� 
��������� '&����	 �"���	
� ��� ��
�	�'$�	� ����	)�� (!�.���.4.9.1.8) ���  �&��	  ��	��	
� �&�  �	�'$�	�  
���"�	
� ��
� ��� 
������	 ��� �� ����� �" �)�&�� �	���$�) .  
,�"	����&"" �'
��	� ��
��  
����" ���)  ���  �.���  
	���)   ���  
'&����	  �����
��  '	��& " �	�'$�	� ��
� ���*$��	 �	� ���	����*�  �"�  
��	*���	�  �" ���
� . 

(� ���	��$�	 �" ��"	����	��) ����� (
�	 �	
��� ������ 
�)�&�� )  �&��	  �������  ��  ��"	����	"��& 
�	 ��	��
&�"�" �	�'$�	� ��
� 
(����) ��� �����&�	�) ��� 
���	���	 ��� �� ��� �
�� �" ��� ��'��� 
�	
��� �"� 
	����  �'����)   
��� �"�  ����	�  ��� ��
�� �" 
�	 
��� �" *���
�	���$�) �" �)�&�� . 

���’ ��" �"� ����	��"��  �)�  �"���"���)�  �&��	  �������  ��
�����	�����  �	
����)���&�   
��.  ���  �&��	 �����&�"�� �� �	���$�����	
��	����
�	
�  ���   �	�	
�������    ����&��   ��   ���"  ����	��  
��.  �	’ ����
��'� ���� 
���
���0���	 '�*��� ��� �����	� � �����&�	� 
��.  
��	����"  ��  
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������ ,  ����) �"�   ���&�   
	������	   �	   ����&��    ���   
�����  �	 
�	
���	���$�	 . 

5.11 
���'�% ����'� �����

5 ���*)"  �)� ��	��)� �)� ���$� '&����	 ��  ��'��	
�  ���	�, ��   
���"   �	�	
��   ��'���&��   (!�.�.5.1.2.6)   
�	  �� ��"	����&"" �" 
'�*��� �" ���"'�����" ����'��*��. 
  

5 ��"	����&"" ���  �	�	
��  ��'���&��  �����	  ��  '&����	 ����
�	
�
'	� �� �" �"�	���'"���� ��� �	 ����� �	�����	 ���  �'
����$�	 ����$�
��	
$�,  � '���
�$���� �	������, �	 �
�� .   

5.12 
���'�% ����	���*%���%��� ���������� ����	����	�

5 ���*)"  ���	��	�"���"�� �" ��	*���	� �)� ���
$�  �&��	 �&�  
����  "����	
�  
�	  �����  �����	�,  
�	  �"�  ���." ��	��'������	 �� �"
�"�	���'&� �	
�$� ��)���	$�  �"   ��.�) ��� 1 MM.          . 

,��	�0���	  ��)   ����  ������ '	��& ��� �	 ��)���&� �&��	 �	
������ 
��� ��  «
����	
�»  ��   ������  '&����	  ��	�"�� (
��&)   ����  �&��	  
!��'����),  ��$  ��� �&��	 ��'������� *��&�����	 �������� �� ���	���	�
��&)��� �)� ����
�*$�. 
  

#	 �������) �	
����)���&� ���*$�����	 �� �����	�"  !�����    �  
�����	��   
��	����  ���  ���������  ����   ���  ����� �	���$�) 

���������   (!�. ���.  4.9.1.10)  
�	  
	������	 
����� ��� ��� �.���
�	���$�) �" ���
� . 

5  ���*)"  . �	�'$�	)�  ��)���	$�  �����	 �’ ���*��'���	 '	��&
������	  
&�����   �.�.   �  ���  �������   *�����	��   �� ����
�*�   ��  
���
�&��	  �"   ����&�   ��� 
�	 �� ��"'"��& �
��   �������.   ��&"   �&��	  
�������  �	  ��)���&�    �� �"�	���'"����  �)�&   �"��������  ��  
��	��
&�"�" !����� �� ��&�� ��� 
�"�� ������ � �����  �  �
���  ��  
�	����  ��� ��&!���	  ���)  �"�  ��	*���	�  �"   ���
� 
����� ��� ���
�.��� �" �)�&�� �	���$�) .  5 �	���� ���	 �����  50  CM �)   100 CM 

�	 
��� �
�� �" 
���	���	 ��� ���� ��'��".  %� ���	�����	
�    
	���	    �"    
�	����    ���*$�����	   �	 ��	���"�� �	
����)���&� . 

5   ������    �"   �	���� ,   ��  
�	  ��  *�&����	  
��)   
«��)��'��"»,  ���	 �$�	 �� ���"�	
� ��������	� �� 
�������
�����������.                              

���	
�,  �	   ����	�'��*�   .��)�  
���$�  
�	  �"  �	����
!	!�	�'��*&� �����&�����	  �	�*���	  �����	  
�	  �"�������� �"�	���'&� 
�	
���'��� �" ���	 ��	�"���"�� . 

(’ �����   �"�   ����	�'��*�   ���*��'���	   �  ����	��	�� 
��	���"   �������  
��$   
�	  �  ��	��   �)�  «
����	
$�» ��)���	$�. 
1�&����	 
��	��, �*��� ��� ��&0���	 �	�*����	
� �"  �����" ��� ��'��,  "  
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���	��	�"���"��  �� ����	��&0���	 ��	�����	
� � 
���
���0����� �	
��
������ �
�� ���  ��'�� 
�	   ��   0"��&��	   "  '�$�"  �)�. ����	�����)�  
��	�	�$� ����
�*$� �" %����� ���� 
���
���0���	 �� ��'�. 

�*���   �   ��'���!�    ���   ��	����	   ��    ��'�    �"�
���	��	�"���"��   ���  �&��  �'
�	��& �� ��
	���	
� ������ (���.6.3) ��
�����	,  �� ������ ���,  �� �
�����	 ���� �"� 
���
���   ���   �������,   
���	��	�"��    ����
$�	   �" ��	*���&� �)� ���
$� �� ���" �	�	
��
�"�������� . 

 5.13 ����&�%�% ����	����	� (CURING) 

  5.13.1 -/���� '!��

  ���) ���� �" �	���)" ��� 
��������� 
�	  ��  *	�&�	��
�"   ���& ��	�"���"��   �" ��	*���	� ��� 
��������� ,  �� '&����	  '	�  �"   
�����""   +�
���    ��   �"�	
�   �'�� (!�.���.3.3.1). 

  #  ��'���!�   ����������	  ������	���  30 ���� ��	� ��� �"
�	���)" ��� 
��������� �� ���
��&�	  '	�  �'
�	"  �" -	��������
��"��&� ��&'�� ��� �"�	
�� �'���  ��� ����&����	  ��   ��"	����	��	,   

��$   . 
�	  ���	
�  PROSPECTUS  ��� ��'���&�� ����
��� ���. 

  5 ����"�� ���  �"�	
��  �'���  ���  ��  ��"	����	"��&  ��  
�����')�	
�  �����  ��	*���	�   
��������� 
����&0���	 ��� ���
����
����� ��� ��	
��,  �� �����	 ��) ��  ���!������	   ���+" ��$��	� 
��') ������ 
��.            

  (��  ��'���  ��'�  ��  ��"	����	�����	  ������&  �"���	
�&
+�
�����  (����& �	���$�) ) ��$ ��  �	
��  ��	��
&�"��	 +�
����� 
�&��	 �����
��&. ���	
� �	 +�
����� 
�	 �� �'�� ��  '&�����	  �����
��  �*’ 
���  "  
���
���0����" ���!���" �
��"�$��	  ��� �����	�� �" . 

  5.13.2 	����&�+

  �	� �" �����"" �&��	  �������  ���&  '	�  �"�	
�  �'��  ��
��"	����	"����  �	����    (!�.���.3.3.2).  #	  �	����   �� �����	 ��  
������������	  ���)  ��  
�������  ��  �)�&���� �������  
�	 ����)   
���	   ��.�	 ��
���,  $�� �� �" «
������» ����) ��� . 

  #	 �)�&�� �� �����	 �� ���"���	
���������	 
��� 30 �
.  �

���  
�������".  (�" �����	� �	 �	����   �� +�
�0����	 �� 
����� ���� 
�	
�� �	��"������	 
���'�� ��&  7  ������	��� ����   �����  ��  �&��	  �������
�’ �*�	������.  (� ���&��)" �����$� 
�	�	
$� ���"
$� " �������)
������&� �� �����	 �� ��������&. 

  �	� �� �$�	 " -	�������� ��"��&� �"� ���	�  ����.�)   �" 
�	���$�)   ���  
���������   �����	 � ��'���!� �� ���	 ���
��&�	
��	����� ���   +�
�����   
�	  ��
���  ����"�� �"�	
�� �'���  � �	 
�	���� . 
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  ���  
���  �"  �	��
�	�  �"   
���
���   ����.�	  ���)�	��   
������&� ����&�) �" �*����'� �" ���)  «�"�	
�� �'��� » �&��	
�������,  " -	��������  ��"��&�  ��  ��	���+�	   '	� �	
��  ����	
�  
�	��"��,  ��  ������
�	
�  ��"  �"  ���" �	���� .  �*��� ��) 
����&0���	 " ������&� ���  ��'���!�� ��   ����&�	   �"�   �'
�
�	���"   ��"   
���"���)   ��� 
��������� , " 
������"" �� �	�
������	. 

5.14 �������% ���������'�

#	 ������& 	��������	 �� �*�	������	 �����'� �� �	 
�	�	
� 
����
� , 
�	 ����) ��	 �)�&���� ��� 12 $�� ���� �� ����&)�� ���
.�������. %�'��" ������ �����	 �� �&����	 '	� �� �" 
�
���	"���� �� ��&�"
�)� ���$�. 

��� 
��� �"� �*�&��" �)� 	�������)� �	��	�)���� �"� ���'	�
��	*���	� �)� ���
$� (����&, ��'�&� ) �	
��
��� � ����� , ���� ��
'��&0����	 ���) �� �	�����
��&� �����'&�   1 ����� ���  2 �	������.                

#	 �*�	�������	 	��������	 �� 
����&0����	 ���) ��� �����
���
���"���� �	�����
��&� 
�	 �� ��	
���0����	 ��� �������� 

�
$�	 ��	� .�����"	����	"����. 

 5.15  �(��	 �����

5 
��� �)� ���$�  �� '&����	 ��) ���!������	 ��������$ �	 
����'��*��  4.11 
�	 5.1.3. 

 5.16 /�����-�������% �����             
  

�� '��	�� �)� ���$� �	����� �� '&����	 ��) ���!������	 �"�
��� .5.1.4. 

5   *��'	"   �)�   ��" *��) ���$� �� '&����	 ��) 
���!������	 �"� ���  4.14.  ��	�&���" ������ �����	 �� �&����	   $��   ��
�
��*�	� �	�������) ��� � ����� 
�����" ������ ��	
�� *��'&�) ,    
�� !�&
���	   �� 
��$���� "��&� ��� �����. -"���� " *��'	" ��� �����
�����	 �� '&����	 ��� 
��) ��� �� ���) $�� �� �"� �'
�)!&0���	 ���� 
�	
�"�	���'�����	 ����	���"�� *���&�� �� ��	
� *��'&�) . 

 5.17 ��	������ ����	� ���� �%� ��������&

  5.17.1  
$� �/� �'�%�)����

  5  
�
��*��&�  ���)  ��  ����	���)����  
�������  ���  ��
��	�������	 � �	'����� ��� 7 ���� �� 
���
�&�	  
�	  10  � ���	�����   
����   ��  ��	�$��  (���������� ��� �"� "���� �	���$�) ). 
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  1��’ �.�&��" ��	�������	 "  
�
��*��&�  �)�  ����
���$�  ���
�����	 ��) �� ����� ���	���	� ��&)���. 

  5  
�
��*��&� ���*�$� ��"���)� ��� ��'���!�� ��	�������	
��� �"� ��&�" ����. 

  5 
&�"" ��"���)� �� ������	
� ��&)��� ���'�������	 �����$ 

�	 � ���	������� �����. 

  ���	
� ��� " ���!���" ��� �"�	
�� �'���  *����&  ���	
�  ��	�
���  �"�  �!���"  (� ��
��") ����,  " 0"�	� �� ���
��&����	 ���) ��
�����" ��� ��'���!�� �� ��	��
&�"�� +�
�����. 

  5.17.2 ���� �/ (������� .���0+

  �� �����)���� �)�� 
������� �����	 �� �����������	 ���  
�" !���� (���� 
�	 ��� ���� 
�	 ��� ��	�), �� 
�����"�� ����� ���    
	������	    
��0&    ��    ��    ����    �	���$�)  (!�.���.4.9.1.12). 

  # ����� �����&� �����	 ��  �&��	  ��� ,  $��  ��  ���	
����)���	 " ��." ��� 
��������� ,  
�	 � ���&��)" !���� �� �"�
����������	 " ��	*���	� ��� ������� ���  ��  �	�����  
�	  ��  �����  ������  
��	
�.  �� ���	������� ����) ��
� ����$� �&��	 50 �)  60 �����,  ����
���� �.������	  ���  �"�    �����"��   �	���$�)    
�	   �	    
�	�	
�   
����
�   ���  ��"���0��� �"� �����"�� ��.�) ��� 
��������� . 

  ����) � ��'���!� �&��	 ��������   '	�  �"�  �����&�  ���

���������   
�	  �  ���&��)" ��� ��� ��!�	 �� ���	������� ����� 
�	
��') !���� ��������& " ��	*���	� �)�  ���
$�  
�	 �"�	���'"����
��)���&� !����  2 MM � 
�	 ��'������� , �&��	 ������)����    ��   

���	���	   �	    ���
�    
�	  ��  �	 .���
���
����	 �� �	
� ��� �����". 

  2�&��" �)� ��)���	$� � ���
��� �)� �.��$� ��� ��	�������	

  ��� � ��'���!� , ��� ����	+" ��)� �����&�  (����$�) 
�������	 �" 
������"" �	 !������ ���� , ��� �����& �� �	�
�	
��	 ���
�� ��'� ���� �'
�	"   �������)    �" ������&� ��� ��'��. 
  5.17.3   �� ���/%0 4�������&��

  ;��� " �����
��&� ��� ���	!������� �&��	 �	
�����" ��� #� C 
" 
������"" ���'�������	

  ;��� " �����
��&� ��� ���	!������� �&��	 ���"�����" ��� +5 
C, " �����
��&� ��� �	���)����� 
��������� �� �����	 �� �&��	
������	��� + 10 C 
�	 �" �����	� �� �	��"��&��	 " �����
��&� ����� ���)
��� + 5 C  ��& 3 ���� . 

  ��	�������	 �� '&��	 ������" �)� �����$� ��	
$� 
�	 ��� �����
��	� ��� �"� ����')'� ��� 
��������� ����� " �����
��&� ��� �&'���� 
���
����	 ��� �� ���	
� ���� �" ���.2.1.3 ��� �������� �2#� 515. 
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  5 �����
" ����
�	
�� �� 
������� ���'�������	  �
�� ���
���	 ���!��*��& �" �����" �����) 
��������� . ��� ���� �" �	���)"
��� 
��������� " �����
��&� ���	 
��) ���  + 5 C �����	  � ��'���!� 
�� ��!�	 ����� �����&� ��� 
��������� , ��) 
���+" �� �	����   �
���)�	
� ���
� , �	������" ����� 
��. 

  ���	
� ��)��&��	 ��	 ���� �� 
������� ���	 ���
���	 ������
������	��� 2 �/%%2 (20 KG/CM2) �����&  ��  �
����&  
�	  � �����
��&� 

��) ��� �� �"���.  
  5.17.4   �� 2/%0 4�������&��

  (�  ���	��$�	   ���  "  �����
��&�  �&��	  ��
��� +"�� 
�	
���	�� ���� �����0���	 �� 	���� ����� 
�	 ���"��  ���	
� �'��&�  
������	  
&����� ��� �" '��'��" �.���	" ��� ����� ��� 
���������   ��  
�"�	���'"����  �"'���$�	   �  
�	  �� '&����  
�
�����&�   ���  �"  ��&)"  
�"   ��'�	���"�� ��� 
��������� .   
  
  ��)��&��	 ��	 "  
�����"  �&��	  ��	
&����" ���� " �.���	" �&��	
&" � ���	����" ��� 1 KG/M2 ��� $��. 

  ���	
�,  ���  " �����
��&� ��� 
��������� ����!�&��	 ��� 
32  C  "  
������""  ��  �	�
������	.  5  �����
��&�  ��� 
���������   
��  ����	���	  ��	�����  �� ����������.  �&��	 ������� �� ��	)��& "
�����
��&�  ���  
��������� ,  �*��� 
������� �� ������ ��	
� , 
���)��& " ��.����� ����� 
�� . 

  5   �����
"   ��'��   
���  �"�  ����	."  ���  
��������� 
���'�������	. 

  5 -	�������� ��"��&�  �����&  ��  ��	���+�	  �"  ������	��
��'�&�,   �*���   �  ��'���!�   �	����	  ���  ���	������� ������	��
*)�	�� � ��� �	 !���&�� 
���
��� ��� ��'��, 
�	   ����	�"��&   
�''��*)    ���    ���	�������    ���&�"" ���0"�	$�) ��') ������" 
�����" . 

  ��	
� � ���	��$�	 �+"�� �����
��&� �&��	 �����&�"�" "

���+"  ��� �	���)����� 
��������� �� ����� 
��$ 
�	 " �����	
�
�����*)" ��� ��'���!�� �� �� ���	�������  ����� ���"���)   ���  

��������� .  5  �����
"  ��  
������� �"�	
$� ������)�
���'�������	 �
��   ���  �����  ���!��*��& �" �����" �����) 

��������� .     
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6.  ��6���    �������
���

  
 6.1 /�����
  
�	� �" ����" 
�	 ��� ���'�� ��� 
��������� ���*�" ���+" �
«1����	��   �������'&�   (
��������� »  �  1.�.(.  (��1 266: ����� 
������� ��� 9.5.1985). ;��� ������	 �	�*���,  �	 �	���.�	 �" ������ 
����	�'��*� ����	����� �)� �	���.�)� ��� �������) 
����	���.  

 6.2 
���% ���*��'�  ����	����	�

  6.2.1  $�����+  ��% �/+-��!�&�0���

  # ��'���!� ���� �"� ���'��*� �"   ��!��)   �
�����)   
��� ��'��,  
�	  ��  ��������  �������,  ��  ���	����	  '	�  �"� �	����'�	�
�����" �����) 
��������� . 

  5 �����" ���� �� �
���"��& ��� �� ��'����	�  ���  �����'�&��
-"�. 4�')�   �   �� ��'����	�  �)�  ��)���)�  �
��	����	
$� �������)� �
�� 	�	)�	
� ��'����	� ���  �����������	  ���  �� ��'����	� ��� �����'�&��
-"��&)� 4�')�.   

  6.2.2  ��$��/  

  ;��   �	 ������ ��� ���	������	 '	� �"� �
���"" �" �����" 
�����) 
��������� �� !������� ��� ��'���!�. 

  6.2.3 
���������� ��% �/+ &'�4 &�1+

  5 �����" �����)   
���������   ��  '&����	  ��  ���"  �)�
�����$�, ��� �	������ 
�	 ��� �&��	 ������� ��� ����� ��� ��
��"	����	"���� �� ��'�. 

  ���  ���!������	  "  ��"	����&""  ��������  
��������� 
� ��'���!�   ��  ���	���  ��  �����"  ���  �� ����"����	   �� ��'����	�  �	   

�����"��   ����"�� '	� �� ��"	����	"���� �� ���	� �" �����" 
�����) .    

  1���  �"�  �����"  �����)    ��   ����
���0����	   ��
&�	�
��	���	
�  150X150X500  MM 
�	 
�!	
� 150X150X150 MM.  %� ��
��	���	
� ��
&�	� �� !�&
���	 (����" �� ��� *���&�  ASTM-C 78)  � 28 
���� " ����
�"�	�	
� ������  fcb ��� 
��������� � 
��+"  ��� �����	

�� �&��	 4 %3�. ;��� 	���	 ���� ���� ��� �� ���&��	�� 
�!	
� ��
&�	� ��  
���
����	  "  ����
�"�	�	
� ������  fck � ��&+"  � 28 ���� . 
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  5  ��"  ��	��	
�  ������  fm �� �&��	 ������	��� &" �� �"�

���	������" ��	��	
� ������ f�  ���  ��  ���
����	  ���  ��� ����� : 

          91.1 Sfckfa ��� '	� ����" ��'�

          05,2 Sfckfa ��� '	� �	
�� ��'�

���� S " ���	
� ���
�	". 

  (��  �	
��  ��'�  "  ���	
� ���
�	"  ���!�����	 S=5 MPa.  (��
����" ��'�  ��� � ��'���!� '�)�&0�	 �"� ���	
�  ���
�	"  ��  �"�  
���*���	  �''��*)   �� ��'����	� ���� '&����	 " �����" �����) ���) 
���)�	�� �� ���!�����	 S=5 MPa. 

  ����) " ��	�	
�  ���	
�  ���
�	"  ��  ���
����	  
���  �"�

���
���  ���  ��
	���	
�� ������� (���.6.3) ��*)�� �� �	 �	��	
�&� 
�" ���.6.2.4. 

  %� �" �����" �����) �� ����	��&0����	 
�	 ��: 
  
  �. %�" ������ � 
��+"  � 7 ����   
  .. %�" ������ � 
��+"  � 3 ����   
  !. %�" ������ � ��&+"  � 7 ����   
  (. %�" ������ � ��&+"  � 3 ���� 

  1�	 �"� �����	� �� ��������� �	 
������ ������ ������ '	�
�	  7 ���� - 28 ���� -3 ���� - ���
��" �  6  ����   ���  ��
��"	����	"����  ������)�	
�  �"�   ���&��)" ��+�) 
����)� '	� �"�
�
�&�"" ��.��)   �"   ������   ��  �"�  ��.""  �" "�	
&�   ���  

��������� .  %���  ���   6 ���� " "�	
&� ��� 
��������� �� ���!�����	  
���+"  ��)   ���!������	  ���  �� �������  �2#�-344  
�	  �"  ����'��*�  
13.7.8  ��� 1����	���  �������'&� (
��������� . 

  �� �	�����  ��� �� ��"	����	�&��	 �"  �����"  �����)   ��
�����	   ��   �&��	   ��   &�	�  ��  ����  ���  ���
�	��	  �� ��"	����	"��&  ��  
��'�.   1�&����	  
��	��   ��) ,   �"� ���&��)"  ���  ������	 ��) 
�	
�	
�� �	�����"�� ����'� ��� �	������,  " �����" �����)   ��  '&����	  
�	  
��  ��  ��� �	�����,   ��)    �.�.    �	�����   �   
�	   �	�����   II 
(!�.���.3.1.2.2).  5 ����	�" ����"�� �	������  �  (
������ �	������
��������) �� �&��	 350 KG/M3.  (�" �����" �����) ��  �����	  ��  
���!������	  ���+"  �	  �	�	
�   ����
�    � ���	���	    ���   ��'��   ��)    
�.�.   ���"  ��	��	����)� 	�������)�, ����." ���	�$�, �����	�� 
��. 

  ��&" ��� �" �����" �����) �� ���
������ ��	��&� '	� �"�
��'�	���"��  ���  
���������   
�	   ��  ��'�   �����   ��� �	�����. 

  5 ���	�
�	
��"��  �  ���� �� ���'����	 ���� ��� ���!������	
��� �" ��!�" "  �����
"  ����
�	
��.  5  
��	"   ��  �&��	 �	
�����" ���
50 MM. 
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  6.2.4 ������&���� ��!����                             

  (�"�  ���&��)"  ����)�  ��')� 
�	 
��� �� ���	� 
���
��� 
��� ��
	���	
��  �������  ���	��&��	  "  
���
���  ���  ��� ��'���!�  15-60  
��
	�&)�  '	�  ���  ����	��	�� �" ���	
� ���
�&�) S,  $�� �� ��	)��&

��� �� ������� "  ���	������" ������ ��� ���
����	 ��� ��� ���� Fa = Fck 
+ 2S (1). 

  5 ���	
� ���
�	"  S �� �����'&0���	 ��� ��� ����

  �
�

� �

�
�

ni

i

ni

n

xx
S

1

2

1

)(

  ���� S  =  " ���	
� ���
�	"  n  ��
	�&)�  
   -i = " ������ ��� ��
	�&�� i
   ,/= � ��� ��� ������ " ��
	�&)�  
   n = � ��	��� �)� ��
	�&)�

  5   ���	
�   ���
�	"  S  ��	�  �	����&  ���  ����  (1)  ��
��������	�0���	 ��& ��� �������� %  ���  ����
��)  �&��
� �����'� �� ��
����� n �)� ��
	�&)�. 

����� ��
	�&)�
n 

(�������� 
%

15 1.27 
20 1.18 
30 1.09 
40 1.05 
50 1.02 

60  � ���	����� 1.00 

  �	� ���	���� ��	��� ��
	�&)� � �������� � ���
����	 ��
'����	
� �����!���. (��	����	 
�	 �� ���!������	 ������	��� 24  ��
&�	�.  
���  "  �	��  �" ���	
� ���
�&�) S ���� ��� ��������	��� �" �� ��
�������� % �&��	  �	
�����"  ���  3%3� ���� ��� ���� (1) �� �	�'���	 "
�	�� S=3 %3�. 

  ���  " �	�� �" ���	
� ���
�&�) �&��	 ��'������" ��� 7%3�
����,  ��� ���
��	��& " ���&��)" *������ ,  �� ��� ��"�� ����')'� 

���������  (��	
�,  ���)�	
�, �"��������) �����	 �� ��)��&��	
�
�����"��. 

  �	� �"� 
���
��� �)� �������) ��
	�&)�  ��  
��"	����	�����	 �	 �'
������	 ����')'� 
��.  
��������� ��� ��'��

��$ 
�	 �� ��	
� ��� �� ��"	����	"���� �� ��'�. 1��� ��
&�	� ��
���������	 ��� �	�*����	
� ����	'��. 
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  6.2.5 ���$�$��/&/ ��% �/+ &'�4 &�1+ &�'��( ����+

  5 �������&""  �"   �����)   ���  
���������   
���   �"�

���
��� ���'�������	. 

  ���  
���  �"�  
���
��� ���	�"��& �� �������	"���� �� ��	
�

���
���   ���  
���������   �  �’ ����.���  ��   �"�������� ����')'� 
(!�.���.4.7) 
��. ����: 

  �.   �� ��"���$����	 ���) " ���:�����" ����

  ..   �� �	�
�������	 �	 ��'�&� 
�	

  !.  ��  '&����	  ��� �����" �����) 
��������� �� !�" ��
��� ��������. 

  5 �����" '	� �"� ��� �����" �� !�����	 ��� ��'���!�.  
������" ������&� �
�����) ��� ��'�� ��') �	�
��� �)� ��'�	$� ���
�� ���"'�&��	, �
�� �� ������	  �����	�	��"��  �" ��"��&� . 

 6.3 ,	��������� �����	  

  6.3.1 ��$�(�

  ��	� ��� �"� ����." 
��������) �)�  ��!��	
$�  �����)�  
� ��'���!�   �&��	 ������)���� �� 
���
����	 ��� ��
	���	
� ������
��� 
�������,  $�� �� ��
	������ �� ���)�	
�  ���, �� �"�������� 
�	
�� ��	
�,  
�	 �� �	��	�)��&,  ��	 ���	 �" �������"�� �� 
���+�	 �	 ��!��	
� 
��� ������$�	 . 

  6.3.2  6 &/ (�$ (�'

  5 ��" ��� ��
	���	
�� ������� �� ��	��& ��� �"
-	�������� ��"��&� 
�	 
���  
�����  �’ �������&  �����  ���  ��!��	
��
�������.  �&��	  �������  ��)   ��  ��	��& ��" ����" �� �� ��!��	
� ��'�
����� ��� �	 ������ �
�� ��� �"  ���
�  ��� 
���������     (�"����   
�

�*� ,    ��	�$�	 ,    ���!�", ������''&�	 ,  �������" 
��.) ��
!�������  �"�  ��"��&�. (���	
�   ���7����'	��   �����" �����	 ��
���!�"��& �'
�	�� ���  �"  -	��������  ��"��&�  �"�  ���:�����"   ����   
'	� �'
�	". 

  6.3.3 ���&��&��+

  ��  ��
	���	
�  ������  ��  �&��	  �&�  �)�&�� ��� 
�������
������ �� �	 ��!��	
� �)�&�� ��
��  150  %,  
�	  �����   �� ��
���!�������� ��!��	
� ���� . 

  ��  ��
	���	
�  ������  �� �)�	��& � ��� ������� ��
�� ��

����� 75 %. 1��� ����� �� 
���
�����& � �	�*����	
� ����, 
�	 ��
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����� �� ���!������	 " ���*)"   ���$�  ��'�&�   
�	 ���   ������	���  
�����  �	����� ,  
��$   
�	 " 
��� ���$� ����� .

  6.3.4 ���$�+ ����&��'0+

  �	� �"� 
���
��� ��� ��
	���	
�� ������� ��
��"	����	"���� �� ���)�	
�, �� ��	
� 
�	 �� �"�������� ���
���!�������	 '	� �"� 
���
��� ��� ��!��	
�� ��'��. 

  6.3.5  0����	�

   6.3.5.1 
����0 &�'��( ����+-�'$��0 �$��%�&/

   ��� ��  
�������  
���  �������   ���  ��
	���	
��  
������� (��
��   75  %)  ��  �"*���� 12 ��
&�	� 150X150X150 MM ��� ��
�������� � ��&+"  � 7 ���� .  #	  ���
������   ������   �� �	���)����
!��	 �" ���) ������  7/28 "���$� ��� �� �&��	 "  �����" �����) 

��������� 
�	 �� �����"��& ��� ��"���� �� 
�	���	� � (5 
�	 6 
����� 
������� ) (!�.���.8.2.1.2). 

   ��&" �� �"*���� ����	
� ������	��� 24 ��
&�	�
150X150X150 MM ��� �� �������� � ��&+"   � 28  ����   '	�  ���  
��	�	
� 
����	�� �" ���	
� ���
�&�)  (!�.���.6.2.3). 

   ;��  ��  ��
&�	�  ���  ��'�� �� ��	�������	 �� ��.���
����� ��&��"".

   6.3.5.2 ���)����  %�!���

   (�� ��
	���	
� ������ �� ���'�����	 ��&" : 

    �.   5 ������"�� �" ��	*���&�  (���.8.2.4)  
   ..   5 ���	��	�"���"��  (���.5.12)  
   !.   5 ���*)"  �)� ���$� �	�����   
   (.   5 
��� �)� ���$�  �����   
   �.    5 ���*)"  �)� ���$� ��'�&�   
   &�.  �� '��	�� 
�	 *��'	" �)� ���$�  
   9.    5 �����"" ��� 
���������   
   /.    ���	
�, " ���" ��)� �)� �"���"���)� 
�	 ��	
$�

  6.3.6 
$���% &���� �1� (����1�

  ��� �’ ����������� �)�  ���'�)�  �"   ���.6.3.5  �����	�0���
�	
��   ���
�&�	 ��� �	 ��!��	
� ���	���	 ,  
���&��	 � ��'���!� ���
�"� -	�������� ��"��&� �� ��!�	 ��  
�����"�� �����  ��$ �'����) 
��	�������	 �’ ���&�	 �"� 
���
��� ��� ��!��	
�� ��'��. 

  ��� ��) ,  �	 ���
�&�	 �&��	  "����	
�   ����  
���&��	  �
��'���!�    ��  �������!�	  �"�  
���
���  ���  ��
	���	
�� ������� �*��
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��$��  ��	*���	  �	   ���	�������   ����'�   �� 
�
�)�� ���)�	
� – 
�"�������� - ��	
�.  %��� '&�����	 �	 ���'��	 �" ���.6.3.5 
�	 ��� ���	 �	  
���
�&�	   �&��	  "����	
� ����  ��  ���  ����  �&����	 ���+" �" 
���:�����" ���� ��� ���������) �� �	"'"��& 
�	 �" 
���''��&� �"   
��!��)   �� ��  �	�	���'	
�  �"   ������&�   ��� ��'���!�� �’ ������
�	��&
�	 ��!��	
� ��� ������$�	 .    

  6.3.7 ��$���+

  ;�� �	 ������ ��� ����� ��" �� �� ��
	���	
�  ������  (�
������) !������� ��� ��'���!� (�
�� ��� �"� ������&��)" �" 
���.6.3.2). 

7. �������  8	
8�� - ����-�� ��������
���

 7.1  /�����

��  ����	� ������ ��*��&0��� �	�*��� ���!������ 
��	����� �)�
���&)� �&��	 " '����" ��� ��	
��  *��'&�)   �)�  ���$�,  " ��*��	"
�)'�$�,  " ��	�����&� �)� ���
$�, " �������" ��� 
���������   
��.   
(�	   ����'��*��   ���   �
��������   ��  ����������� �	 ������	
���
������) �)� ��)���) !��!$�. 

���	
�& 
����� �)� ��	
��$� �&��	:  

  �. #	   ��	���	��&    �)'��    ���   ��	
���0����	,    ����
����
������&��	 " �.��	." ��� . 

  .. 1��� �	 ��	
��� ,  ���'�������	 "  
�
��*��&�  ���)  ��
������  ��"���)�  �  �"���"���)�  ���  *����� ������	� � ������	
�
��&)���. 

  !.  1���  �"�   
���&��"  �)�  ���
$�  ���'�������	  "  ���"
��������0� � 
����	
$� �"���"���)� ����� ��	�"�����. 

  (. ��  ���:���� �)� 
���	���)� �’ �����
�������	 ���) .  
��� 
��� 
��. �	�)����� � ����� ��� ������� �’ �*�	������	 ����  ��  
���"  ��'��	
$�  ���	$�  
�	  ��   �����"   ��� ��'���!��. 

  �. ���	
�  "  �����	
� 
���&��" ���
$� �����	 �’ ���*��'���	
��') ������&�   ��	���.�)    ��	�"    ����
�$�)    �" ���!��)   
�����  ������	  
&�����   
��	0��)   �"   ��� 
���
���0����"   ���
� .   
�.  �����   ������	   
&����� ���
�*�   �"   ���!��) �)� '�	���	
$�
���
$� 
�	 �
 ��� ��'�� ������  ��*��&�)   �)'�$�  ’ ���� .  ����   ��  
�"� 
���&��"  �&��	  �������  �� 
�
���	"���� �	 ����
�&����	 ����&. 

Σελίδα 312 από 354



86

 7.2   �*�������-)��������� �����

;��� �� ��	
� *��'&�) �)� ���$� ���	 '"���	, �����	 ����� ��
���	
�������& �� �� ��� ��	
�. 1��’ ����� �� �*�	��&��	 �� ��	
� *��'&�) . 

5 �*�&��" �� '&����	  ��  '���	  ��  �����  ���	�����  ����
(!�.���.4.13).  �&��	 ������� ��) " �*�&��" �� '&��	 
�	 �� 
�����"��

����	 � �� �	�	
� ��'���&� ��� ���*� '���0��.  ��� ��������	  
���	�  
����"�� ��	
�� ���
���"���" �	 ����	� ��� �����,  �� �*�	��&��	 
�	
���� �� 
��	���� � ��  �"���	
� ��	!�&� � �� ����!���. 

5  ��"	����&""  '���0��  ��� �� �����	 �"���	
� (�.�.  ��� ��"��) 
���'�������	. 

#  ��'���!�   �����&  ��  ��"	����	��	  
�	   ���"   ������

����	��� �
�� ��� �	 �������),  ���� ��) ��� �'
�	" �" 
-	��������   ��"��&� ,   
�	  ���  �"�  ���7����"  ��	   � 
����	��   ��  
'&����	  ����	� �)�& �� *��&�����	 �� ��&�" �)� ���$�. 

1����	� �  ����   ��  
����&0���	  ���  ��  ������  ��	
�  ��
���	�����  ����,  
�	  ��  �
������& " *��'	" ��� ����� �� ��	
� ���
����	�'��*���	 .�"�  ����	
�  ����	�'��*�  FEDERAL SPECIFICATION  
SS-S-167  6  �  ��  ��	
�  ���"   ����	�'��*� �*’ ��� ���� ���*�����	 �"
�����" (���.3.5). 

7.3 �������& �'����  
                 (�.7.3.� 
�	 �.7.3.6)  

(�� ������ ��� 
������� ��*��&0����	 �)'�� �	�*��)�  �	�$�, 
��) ')�	�
� �)'�� ,  �	�'$�	� �)'�� ,  ������"�� 
��� �"� �&�
�	�����" �" ���
� ,  �� ���� �" � ��"&�� �)�  ���$� 
��. 

# ����� ��	
��� �)� �)'�$� �	�*���	 ��� �)'�� � �)'�� 
�	
�.������	  
��&) ��� �" ��" �" �)'�� 
�	 ��� �� �&�	� ��� �� ���&�
�������. 

  7.3.1 �1!� + &��+ !1���+ (�1��+ ��4�9/&/) 

  ��� ��� ������	 ����
� ����'�&� ����.�  �)�  ���
$�  �&��	
�������   
���  �"  �	����"  �)�  *���&)�  ��  �"�	���'"���� �	�'$�	� 
�)'�� ,  ��� '&�����	 
���� �" ')�&�,  
�	 �	�
��� ��� �"� �&� ������ �" 
')�&� ����	 �"� ���". 

  ���  ���  ������	  
��&0"" ���� ����",  �" ���
� ,  ���� "
�)'�� 
����&0���	 ��  ���	�����  ����  �  ����!���  
�	  �"  �����	�  
*��'&0���	 �� ��	
� *��'&�) ���$� (!�.���.3.5). ��� �� ����� �" 
�)'�� �&��	 �	
������ ���  1  �
.  
�	  �� !��� �	
������ ��� 2,5 �
. '&����	

���	��'�	� �" �)'�� �� 
����	  � �"���	
� ���	���*	
� ����
���" $��
�� ��	�������� ������	��� �	 �������) �	����	 .
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  7.3.2 �1!� + &��+ !1���+ (�� ��4�9/&/) 

  ���  "  �)'��  �"   ���"'�����"   ����'��*��  ���  *��'	��&
�'
�&�) ,   ��   ��	*���	�
�   ����  ���&����  ���  �"  �)'�� ���
������
�"� ���!�" 
�	  "  ')�&�  �"   ���
�   (
�
�	
� ����� )  ���	  
�	

��	0���	.  5 ��	
��� �����& �� '&��	 �� ��� ������ . 

   7.3.2.1 ��4����&/ ��' ��0����+ �/+ $%���+  

   �&����	  
���&��"  ��� ������� �" ���
� ��� ���	���	
�� 
����������� 
������� � �	����	   ������	���  0,80  , 0,80 % 
�	
�����
���
��� �� ���*�� ���	���� 
������� �������. 

   ��� ����� ��� �" ���."�$�) ���  �������   �"   
���
�   �� ���"'"��&  ����."  ��  ����
���"  � !���  5 �)  6 CM �)� ���
�����$� ��� ������� ����� 
�	 �� �
�������	 " 
���&��"  �� 
�������. 

   %���   �"�  �����
���"  �)�  ���:���)�  �"   

���	���)   �� ��������&��	 ���	
� ���'�� �-131 �"� ����) 
�	  
��)  
����	� �"   ���
� ��) *�&����	 �� ���	� 5.5.1.� 
�	 �� �
������&

������"" �� 
������� �������. 
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   %���.�  ���  ����  
�	  ����	��  �������    �"    ���
�    
�� ���*$�����	 ����& ��'�&� �	 ���&�	 �� *��'&0����	 �� ��	
�
*��'&�) ���$� ����	�'��*�  FEDERAL SPEC�F�CATIONS SS-S-167 6  
� �� ��	
� ���" ����	�'��*� �*’ ��� ���� ���*�����	 �"� �����"
(����'�.3.5). 

   ���  ���	�0���	   '&����	  
���  ��  �������  ����
�)"  
�" ��������   ���!��)   �)�&   ��)   ��  �������&  ���  ��	
� (�"����
�� ���� ��� 
��������� �&��	  
���  �	  ��'������� ��� �� ���	
�). 

   7.3.2.2  $�4���%�1&/ ��0����+ �/+ $%���+       

   ��� " 
��&0"" �" ���
� �&��	 �	
�� 
�	 �� ������

�����	 �"   ���
�   �'	�   ����  �����&  ��  '&��	 ��������&)" ��� ������� 
�" ���
� ) �.� : 

   (*��'&0����	 ���)�	�� " �)'�� 
�	 �	 ���	. ����&.  ���
��� � ���   "��&�   �"    �)'�� ,   ���  ��������&��	  )�"�&
� , 
�	�!	!�0���	 
��) ��� �"� ���
�, ��� �&�",  �*����
������� ��'��"   
������"��   �  �����   �	�����
��&�.  (�" �����	� 
����&0����	 
�	
*��'&0����	 ��	�	
� " �)'�� 
�	 �	 ����&. 
  
   ��� � ��� ���� �&��	 ���� �	����� " ���"
�	�����
��&�   ���'�������	 '	� �� �" �"�	���'"���� '�*��$�	 ��� �����.      

   ���	
� " ������ ���� ��� ��	����	 '	��& �&��	
�����"�����"  ��� �"� ���"'�����",   ���	��& �	�	
������ ���)�	
� 
�	  
�"�������� 
�	 �&��	 ��
��� �� ���'���& " ����������	
� �*����'� �" .    
                                     
  7.3.3 �$�&��� �/+ $%���+ &��+ !1���+

  ��� ��� ������	 ����
� ����'�&� ����.� �)� ���
$� � "
��	��"�� ��� 
��������� �&��	 ����	� � �� �	�������� *���&� ��'�������
��� �� ���!��*�����, �&��	 �������, �� ���	 �&� ���
�   �"   ')�&�   
(�)�&    
��&0"").   -	�
�&�����   ��� ���	��$�	 : 

   7.3.3.1 �$�)������� &$�&���

   ��� �� ��	�� �" ���
� �&��	 ��	*���	�
�, �"���� "
���*��&)" �" ���
� *����	 �� ���� �� �	� ��� ����� �" , ������� ��
�*�������� ��� ���	 ��	
��� : 

    7.3.3.1.1 ��	
��� �� �*�������"��

    1��’ ����� '&����	 �*�&��" ��� �������
������� �" ���
� 
�	 �����
���" �)� �����$� ��	
$�. (�" �����	�
'&����	 �	���)" �*���	
$� �����)� �" ����	�'��*� � 265 �
�	����	
� ��$�	 ����	 �"� ��	*���	� �" �����	�" ���
� . 

    ��	�   ��� �" �	���)" ��� �*�������"�� ��
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�*������& �'
���"�	
� �*���	
� �����	+" � ��� �	   ��	*���	� ���

�	�$���� '	� �"� 
������" �'
���"" ��� �*���	
�� ��& ���

��������� . 

    7.3.3.1.2 ��	
��� �� 
�������

    ��� �&��	 ��
��" " �������	� ���
�*�����&'���� �"� ���	��� ��� ��������&�� � ��� �"� ���	��� ���
'&����	 " ��	
��� ������	 �	�����"�� �������	
� �� �	�����	 
"��0&�" ����
��� �*����0���	 " ��" �" ���"'�����" ����'��*��. ���� ���� �"�
�*�&��" ��� ������� (�������) ������� �" ���
� 
�	 ��� �����	
�

����	�� ��� 
�	�$���� �� �����&*���	 �� �'	� 
������� �� ���.�	�	
�
�"�&�" 
�	 �� �	���$����	 
������� �������. 

   7.3.3.2 �$�&��� &� $���+ ��!�%,���� �$� �� ��&�

   �*����0���	 " ��" �" ����'�.7.3.2.1 �"���� 
���&��"

�	 �����
���
��� ��� ������� �" ���
� �� 
������� �������. 

  7.3.4 ����$����+ �1!� +  (�1��+ ��4�9/&/) 
  
  #	 �	������& �)'�� �	�
��� ��� �" �&� ������ �" ���
� 
����	 �"� �������	, �&�� 
��� ��
� , �&�� �'
��&) , 
�	 �*�&�����	 � �����
��� 
��������� � � ����!�" ���)� ��') �������� *���&)� 
�	
�����
��	�
$� ����!��$� � � 
�
� ����" �" ���
� . 

  ��� ��� �	��	�$����	 
��&0"" ����, �*�� 
����	���� �	
����	� �" �)'��  (�� ����!��� 
�	 ���	����� ����) � ��� !��� ���&���
2,5 CM 
�	 ����	�� ����  1 CM, �� '��	��& " �)'�� �� ��	
� *��'&�) 
�" ����	�'��*�  FED.SPEC.SS-S-167B. � ���" ����	�'��*� �*’ ���
���� ���*�����	 �" �����" ��� ��'��. 

  7.3.5 ����$����+ �1!� +  (�� ��4�9/&/) 

  #	 �)'�� �" ���"'�����" ����'��*�� ���� �*�&�����	

��&) � 
�
� ����" �" ���
� , ����������	 
�	 ��� 
��&0"". 

  5 ��	
��� '&����	 �� 
���&��" ������� �" ���
� 
�	
�����
���
��� �����. �� 
���	������� ����� ��&0���	 ��� ��� 
���	������
���� (�	����� � ����� � ��'�&� ) 
�	 �&� ����&� ������"�" ��� ���
���� 
�	 � ��" �����" ��� �����  $�� ��� �� ����� �� ���	�����	
��" " �)'��. 

  1��’ �����, �� 
������� �� ��	� ��� ��&0�	 " �������)
����&� 
�!���	 �� ����
���" � !���  5 �)  6 �
. (�" �����	� 
���	��&��	
����� �" ���
� �� 
�������. %��� '&����	 ���������" ���
�����$���� , ������)" �� ��	
� ���!��) 
�	 ����
�)" ��) 
���!������	 ��� �"� ����	�'��*� 0-150 ��� �.-.�. 4��	�� ��������&��	
���	
� ���'�� �-131 
�	 '&����	 
������"" �� 
������� �������.                 
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  ���� ���
���
���0���	 � ���	
� ���� ,   �" ��" �" 
�������) «����&� » �"�	���'�&��	 ���� ��'�&� , 
�	 �	 ��� ����&
*��'&0����	 �� ��	
� *��'&�)  (���.3.5). �� ����� ��� 
���	����� ���
�������  (�"���� " �����" ��� ���������   �����  ���  �"�  «����&�») ��
�&��	 ����) &� ��� �� ��	� ��� ���&��	��� ������ �" ���
� 
�	  
����)   ��	  �	'����� ��� �� 1.5 %. 

  ���   ��   �*	������   �����)��  �&��	  �
�����"�� (��'��"
����	
��"�� 
��.) �� ���	
��&����	 �� �'	� ���!�". 
  7.3.6 �1!� + ����� &�� ���%/ �1� ���*�  (�1��+ ��4�9/&/) 

  ;��� 
��������	 " 
��� �)�  ���$� �����   
�"�	���'�����	 
����  ��  ��&�"  �)� ���$� �)'��  (SPALLING) ����) 
�	
��� !���� 
�	 ������ ��� !�&���� ����� ������"��  ���   ����� 
������ ��� �"� �&� ���	� 
�	  ������ ��� �"� ���". 

  1��&0""   ���  ��*��&0���	.   ���*��$   �	  �������)  �)'�� 
��������� 
���
����	
� 
�
�����&�  
�	  �&��	  ��������   � ��'���!� ���
���	
�� ��'�� '	� �"� ��	
��� ��� �� �	
� ��� �����",  ����  ���� 
�	��	�)���� ����	 �"� ��	�	
� ������!� ��� ���	
�� ��'��.  �&��	 ��)   
�������  ��  ��*��	����  
�	 ��'����� (!�.���.5.1.3). 

  5 ��	
��� �)� �)'�$� '�����	 ) �.� : 

  ,���0���	 �� ����
���" �� 
������� � !��� ���&��� 5 CM  
� ����&�  ������"�"  ��� . ���  ����.  5  ����&�  �&��	 � ��" �����"
��� ��� ���� $�� ��� �" �)�&�� ��  ���	���!�����	 ���
�"�" " �)'��. 

  (�"  �����	� �*�	��&��	 �� 
����	 � ����
�	
� �� 
������� "
�)�&�� ��� 
��������� ����.� ����� 
�	 ����'�   �  !��� ���&���  5  
CM   %���  �����&*���	  �� 
�&�)�� �� ���.�	�	
� �"�&�� ,  ��������&��	
.������� ��� �"� ���	� ��� ����� 
�	 �	���$����	 
������� �������. 

  ���� *��'&0���	 � ���� �� ��	
� *��'&�)  (���. 3.5). 

  ���  "  �)'��  !�&
���	  ������
�	
� �� ��� ��&�" ��� �����
����� ���� " �������) �

�*� '&����	 
�	 �� ��� ��&�". 

  7.3.7 �1!� + ����� &�� ���%/ �1� ���*� (�� ��4�9/&/) 

  #	  �)'��   ����   �*�&�����	  �"�  ���
�*�  �"   ���!��) 
(PUMPING)  ���  �"�	���'�&��	  ���  �" �	�&��" ��	*���	�
$� ���$�  ����  
"  *��'	"  �)�  ���$�  �&��	  �����   �   ���	 
������*�&.  �	�  �"�  ��	
���  
�*����0���	  "  ������ ��� ���	'��*���	 �"� ���.7.3.5. 

  7.3.8 �1!� + ����� &�� ���%/ ���*� (��&��%0+ (��
'$��,21&/ ��� �$�% $�&/)                                

  #	 �)'�� ���� �*�&�����	 � ������
�	� ��� ����� �	����� , 
��� ���	 
��&�	. 
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  �	� �"� ��	
��� 
���	��&��	 " �����+)���"   ���
�,   (�  
���������)   
�	  ���  ���
�   �
����)���  ���  �����) 	 � ����� &� ��� 
�� ��	� ���   ������ �)�  ���
$�.  1���  �� ��	��  �*����0���	  " ������ 
�" ���.7.3.5 �� �" �	�*��� ��	 �
�� ��� ��� ���	
� ���� �	����� ���

���
���0���	 ��  �� ���	
�  ���  �����   ���*$����	  
�	 ��� ���� 
�	����� ��� ����� ������ �� ���� �
�� �"   ���
���
���0����"   
���
� . ���  
���
���0����	  ��� ���
� ,  ���� �� �
�� �" ������" 
���
� ���*$����	 ���� ��'�&� .  
  7.3.9 �1!� + �)��%�����+ &� $����$�(�&/ (��&��%0+

#	  �)'��   ����   �"�	���'�����	  ����   ���   
�"��   .��� ���	
�&����
(�.�. ���&
	) �	����	 ��� � ���� �	����� 
�	 �����&0�	 �"� �������"
�	����� �)� ���
$�. 

#	 �)'�� ����� �	�����" 
����" ��� ��� �'
��	�� ����� , 
.�
	���� ��� ����� 
�	 ����)���� ��� ��� 
��� ��
� ����� �" ���
� 
�� �
����	�" ����&�.           

�	�  �"�  ��	
���  ��� ,   �*�	��&��	  ��  �*	������  ��	
� *��'&�) 
��� ����� 
�	 �� .��� $���� 
�	 �*��  
����	���� �  ����   
�	  "  �)'��  
��)   ���	'��*���	 �"� ����'�.7.3.1  ����"�$�����	 �� ��� ��	
�  
*��'&�) .  ���  "  �)'��  ���	 ����� �	
������ ��� 1 �
. 
�	 !��� 
�	
������ ��� 2,5 �
. �� '&����	 
���	��'�	� ���� . 

 7.4 �������& ����	���*����  

  7.4.1  
��&�&��4���+ &��+ !1���+ �1� $%��*� ��� ���%/
���*�

  #	   ��	�����&�    ����   (STAIR  STEPPING)  �*�&�����	  �
���&�	� ��	
�� 
���  �"  
������""  
�	  
�
�  ���"  ��� �	�'$�	��
����	)�� (!�.���.4.9.1.8). ������	 �*� �����" ��� ��'���!�� 
�	 �����	
�� ��	
���0����	 �� �	
� ��� �����".  5 ��	
��� '&����	 ) �.� : 

  1��’ ����� �� ���"  
�"�$�  ��	!	�&)�  �  �"����   ��	���)   
�)�:
��  �������,  �*�	��&��	  (��$'���	) " ���	
� �����+)" �" ���
� 
�	 ')�&� � �� ��&�" �)� ���$�. 

  (�" �����	� �� ��	������ ������� �" ���
� ���

��������� 
��&�����	 ��$���� (�'�	�),  ��  ��"	����&""  ����&��   
�	  
��'��	
$� ��	�$�. 

  %�'��"  ������  �����	  �� �&����	 �� ����&�	�� $�� �� �"
�"�	���'�&��	 �	
�����"  �  ��'������"  ���	��	�"���"��   ��� ���� ��� ���	
" ���	. ���
�.   

  7.4.2 
��&�&��4���+ $%��*�
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  5  ��	�����&� ����.� ��� ��������)� ���
$�,  �*�&�����	 �
�	�*����	
� 
��&0"" ��� �����$���� .            

;��� " ��	�����&� ���������	 ���  �	������&   �)'��   ����
��	��	
� ���
�	��	 '	� �"� ���&��)" �" ���.7.3.5. 

�&��	  ������� ��) �&� ���
� �� ���+)��& �� ��� �
�� 
�	 �� 
��&�	
�� ���� �)�& �� �"'���)��&. ���� " ��	
��� '&����	 ) �.� :                                                   

1��’ ����� 
���	��&��	  "  �����+)���"  ���
�  (�  ���
� )  ��

�������.    (�"    �����	�    '&����	   ���������"   ��� �����$���� ,  
������)" �� ��	
� ���!��) ��) ���!������	 ���  �"� 0-150 �.-.�,  

�	 ���
���
��� �" ���
� �� 
����	
� �+������  ��  
�������  
�������.   ���	����	
�  �"    ���
� ���*$�����	 
�����"��	 ����&. 

���   ����  �"�  
���&��"  �"   ���
�   �	��	�)��&  ��	  �� �*	������
�����)�� �&��	 �
�����"��  ����  ����  �����	  �� ���
��&����	 �� �'	�
���!�". 

���	
� *��'&0����	 �	 ���	����	
�& ����& (���.3.5).  

 7.5 ����������& ��	�!�*��% ����	����	� (��	����%)  

  7.5.1 
$�����&��&/ �$�)������0+ &'���0+ �� %�� %���

  5  ������	"   �" ��	*���&� �&��	 �� .�*����	�� � +$�	���
�"    ��	*���&�    ���   �*�&����	   �   ����!��	
�   ���""
(OVERFINISHING)  �  � �" )��  ����	." �)� ��	
$� � � ���"
�
�����"�)�  �����$�  �  �  �"  )��  �����""   ����   �" 
������"". 

5  ��	*���	�
�  �����  �����&  ��  ��."��& �	� �����&+�) �" 
��	*���&� �� �	����	�. (�"� ���&��)" ���� �����	 �� �&����	 ������  �	��	  
��')  ���   �	����&��   ������   ��&)"   �" ���	���)   ����������) , "
���&�  ���
��&����	 ���&��� 6 $�� ���� �"� �����	+" ."��� ������� 
�	 2  
"����   ����  �"� �����	+" �'��� �������. 

  7.5.2 
&)�%����+ %�$����$/��+

  ;��� " ��)���&� ��� ���	 �"�	���'"��& ��� �"� ������	" ���	
!���   �	
������  ���  1 CM,  ���� 
������!���	 ��'��" �
��" ����  �����&   
��   ��	�	���)��&   ��   �*����'�   �*���	
�� ��������"��  �����  1 CM 
�*�� �����
������� ��� �"� ��	*���	� �� ������ ��	
� 
�	 
����	��&. #
����� ��) ���� ��	
��� ��� �������& ���	
�&���� �" ������ 
����	�'��*� . 

  7.5.3 �$���(��0 �$�% $�&/

  ;���  �	  ��)���&�   �&��	  �����	
� ,   ����  ���	��	���" 
�
���) ,  
�	 !����  1 �)  2 CM �� ����,  " ��	
��� '&����	 ) �.� . 
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  1��’ ����� 
����&0���	 �����	
� " ��	*���	�  ��  ����!���  �
�	�����  ������)�	
��  �.�)   $��  �’ �����
������� �� ������ ��	
� ����

�	 ����� �������� 
"�&�� ���  
"��0&�",  ���	� ��$����   
��.   (�"  
�����	�  �����&*���	  "  ��	*���	�  �� ���.�	�	
� �"�&�� 
�	 ���� 
�	���$����	  �	�����
��&�.  5 
�

�����	
�  �	�!���	"  �"   �����  
�	 "
���	�
�	
��"�� � �	�����  �&��	 ���	
�&���� ��	�����	
� ������   $��  ��  
�" ��*��	���� �"'���$�	 . 

  7.5.4 ��4�%��0 �$�% $�&/

  ;���  " ������	"  �&��	 
����	
� 
�	 �� !��� ��'������� ��� 1  
�)   2  CM  ����  "  
���&���"  ��"  �&��	  "  �	���)" ��	���	
� 
��	��$�)  (!�. ���. 7.8.1 
�	 7.8.2).
  7.5.5  
$�% $�&/ %�!1 .���0+                               

  1����	
�  ������	"   �"   ��	*���	�   ���  
��������� ����
�&��	 �)��, �����& �� ��!�&,  ��� ���) ���� �" 
������"" !��.�	  
�	  �  
��'���!�   ���  ���	 ��!�	 �� 
�����"�� ����� �����&�    (!�.���.4.9.1.12).   
���*��$    ������	   ����" ���	�	��"��  ���  ��'���!��  ��� �� �����	 ��

���&��	 ��� �" -	��������  ��"��&� �� 
���	���	  
�	  ���
���
����	   
�	 !�������   ���
� ���) ,  �� �	
� ��� �����" 
�	 ��	� ��� �" ����	"
�" 
��������) . 

7.6 ����*%���%�� 	�	�������	�

  7.6.1 �$�&��'0 �� OVERLAY 

  ;��� " ��	�"���"��  ���  �����$����   �*�&����	  �"  ���"
���''������)�  �����$�  (��	 �����$�) � � ��&��" �����$� �����$�,   
��')  �"   
�
��*��&�   �  
�
�   �	����*)"   �" ��	*���&� ,  ����  "  
��	
��� �����& �’ ���	���)�	��& �� �"� 
���
��� ��	���	
$� ��	��$�)�
(!�. ���.7.8.1 
�	 7.8.2). 

  5 ��&��)" ������ ���"�� (�.�. 3 MM ����� ) �� 
�"��
������ ��	
�  ���  ��	����	  ��')  ���  
	������  ���
�����)   �)�
�����$� 
�	 �"�	���'&�   F.O.D. 

  7.6.2 �/���'�!�� �'%��*&�1�  

  ��� " 
�����" ��� ������� ��� 
������� �&��	 
��� 
�	 ���
�������	 ��'� ��.��) �" ������    ���   (�.�.   ��') ��"	����	��)    
���   ������� ��� !������� ����
�*") " 
���
��� �)� ��	���	
$�
��	��$�)� �" �������) ����'��*�� '	� �"� ��."" �" 
���	��	�"���"�� �&��	 ���	�	
����	
� ��".                          

  (�	 ���	��$�	 ���� " ���	��	�"���"��  ���
��&����	 �� �"
�"�	���'&� ����
$�)� �� ������ ��� 
������� �� ���" �	�	
��
�"�������� .  
   
  �� �"���"�� ��&����	 ��� ���� 
��	���� ��� ���	���*���	
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���& ��	0���	� �.���. ���) ��� 
��	���� �&��	    �����������	   �&
�	   

���    ���   
��������� ��	������	 �� �	�����	�. #	 �&
�	 �������
����.� ��� ���&��� 20 MM. To ����� �)� ����
$�)� �&��	 ����)  2-4 
MM 
�	 �� !��� �)� ����
$�)� �&��	 3-6 MM. To �'
���"�� 
��� 
���������	 
�	 ��� ��"�� 	����� ������*"���� '	� �"� ������*"" �" 
���
������ 
��" . 

  #	 ����
$�	 �� 
���
���0����	  
����� ��� ��� ��	��
"
�.��� �)� �	�����)�, ���������)� 
��. � 
��� �" ��'	�" 
�&" �)�
�����)� �������) 
��.   $�� �� ��	��'������	   ����&� ������''	" ���
����� �" !���� 
�	 �� ���*��'���	 " �����&�"". 

  7.6.3 ��4���&��+ ��� ��' �%�&����,

  1��� �"� ���'�&)" �)� ����
�*$� ����������	 ��
����	
� ��&)��� �+"�� �����
��&� ��') ��	!� , �� ��������� ��  
����	
�   ��  
�&'����	 
�	  ���	�  
�������  ����	
��  �� ����&�����	   �	   
�	
��
�	���"��    �"    ��	*���&�    ��� 
��������� . 

  5  ����"��  ���  ����	������� ����	
�� �&��	 �����'" �� �"�

&�"" ��� ��������&��,  ����) ��) ,  � ���� �&'�  ����	�, �����& ��
�����)�� (
��&) �)� �
�)� ��� �	�������) �� '&��	 ��	�"��  �	� 
�	 �	
���	��	�"�	
� ��)���&� �" ��	*���	� ����� �.���	*��&. 

  �������� ��� �����	 
����	��� �" ��	*���&� . 

   7.6.3.1 -�0&/  ����, '$� $��&/
    
   5 ���" �����  ���  �&�"  �&��	  "  �	�  ��
	�"  ������ .  
5 �
��.��"  ���  ����� �����	 �� '&����	 �� �&�" ��	 �	'����" ��� 35 %�/%2.  
(����) ��"	����	�����	 �	�	
�  �������  ���� ����"
�����	 �� ���� 
�	 ��
�	�	
� ����&� �
��.�����	 ��� 3-4 ���	�  ��  ������  100-150  LT/MIN.  To 
�+� 
�	 " 
�&" �)� ���&)� �����	 �� �&��	 ����	0�����. 

   �� ��"�� ����)   
	��&��	  ��  �	
��  �����"��  (2-3  
1%/5). ��	
�   �	   �������)  ��	���&  �&��	  ����	
�	
�&  
�	  ��	
������)�	
�&  '	�  ���  ��'���!�   %����&  ��  '&��	   ��
�� ���	�������  
�"���"��  ��)   
�	 ���" 	�	�
���
��� ,  ��
�& �’ �����������

����	��� �� �&��	 ����	�. 

   7.6.3.2 -�0&/ )%�!�.�%�'

   �� 
����� �����	�� ����	
$� ������� �� 
����	����  
(
����) ��  �"  ���"  
�����"���  *��'�!���� (����) ������&��) ���

	��&��	 ���) � ������ � ��������&��	  ��& ����
	�����. 

   ��	
� �� '��	�� 
�	 �� *��'	��  �)�  ���$�  

������*���	 
�	 ���	�0���	 ���
���
��� 
�	 .���*��'	��. 
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   �� ��	���
�"�� �" ������� �&��	 ��	 �� �"� �+"��
�����
��&� ���   *��'�!����   ������	  
&�����   ���
���)   0"�	$�  ��

�������.

  7.7  �*	���& *��!�% ������ (������$�������) 

  1����	
� ����" �)� ���
$� ������ ���� �	 ���
�   
�"'���)���� ��   ��������    �
����	��   ���"�������
�����   
�"'���$�	 ����&)� �	������)�. (ALLIGATOR CRACKS). 

   7.7.1 ��4�%��0 4��,&/ $%��*� �� ��4�9/&/

   ���� �*�&����	  �  ����!�"  ������   �"   ���!��)   �  
���   
���������   � 
�
� 
���
��� � �
�����"�� ��	
�.  �� ������  ����
��)��&��	, �� 
����	
����� 
�	 �
�����"�� '	�  ���" 
�	 ��� �������	
���� " 
���&��" ��� 
�	  "  
���
���  ����,  �*��  ���"'�����) ���'���&
" 
���
��� �" ���!��) . (��  ��!��	
�  ��	��&�  ��  �	��
�	�&0���	  ���
��   ���  
���
���0�����  
�������  �� �&��	 ��*)�� �� �"�
����'��*�10.2 � 10.3 � 10.4 � 10.5 � 10.6  �  10.7.  ���  ���  ������	
�	��
�&�""  ��  ��)��&��	 ��	 �� 
���
�����& 
������� �" ����'��*��
10.2. 

    7.7.2 ��4�%��0 4��,&/ $%��*� �1��+ ��4�9/&/

   ����  �*�&����	  ����)   �   ����!�"   �"    ������    
��� 
���������   ��')  
�
��*��&� !������)� ����
�*$� ��� ���� ���
���!��������, ���	����� �� � 
�
� 
���
��� 
�	 ��	
�. 
  
   ���	�� " ���!�" !�&
���	 � 
��� 
�����"  ���  
�����	  �� 
���	����&.  ����  
�	  ��  ��������  
�������  �����&  �"
��	�����" �)� ���	��$�)� �� ��)�"��&  ��  ���!�"  
�	  ��� �&��	

��	�" " 
���&��" ���. 

   5  ��	
���  ���  �������  '&����	  ��  
���
���
��	���	
� ��	��$�)   (OVERLAY)   �&��   ���   
�������,   �&��   ���
�*���	
�� ���"�� . 

   �����0�/&/

   ���	
�����  �	  ����'��*�	  7.7.2.2  
�	  7.8.2 ���
��������� 
���
��� ��� 
������� 
�	 �� �������� �� �&��� �����"*��&. 
��)���"
� ��) 
��	�� �� ���	�"*���� ’ ���� �"� ����	�'��*�, $�� ��
���
�"�)��& �� ���� �)� ��	���	
$� ��	��$�)�. 

   7.7.2.1 ���&�'���0 �$�&��1&/ �$� &�'��(���
  
   1��’ �����  
��	���$����	   ��   ���	�   
�������   ��   
!��� ���	��*���  �����)����  (������	���  50 �) $�� �� ����� �����  
�	�������  
�����	�  ���
� .   (�'����) ,   ��  �"�  
��&���)",  
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��	��'������	  " ��
�)" �)� �����)� 
�����	$� ���   �"�    ���!�",    
$��    ��    �.�������)����    �	  �	
������
	���	  � ������$�	 ���$�. 

   (�"  �����	�  
���&0���	  ����
�	
�  ��  ���	�  
�����)��.  4��	�� ������������	 ��� ���	
� ���'���� �-131,  �� ���  ��

��)  ����   
�	  ��  ����  ��  ���) ���� �" ���
� ��� �� �	���)��&
��) *�&����	 �� ���	� 5.5.1.�. 

   �����'� �� �� ���� �" ���
� ��� OVERLAY �&��	  
�������  �� ���!�������	 ��� �" �����" �	�*����	
� ���'���� 
�	 
�!�����
��� ���� ��� *�&�����	 �� ���	�. 

   1����	�  �	���$�����	  �	  ���   ���
�   ���  
�������
��) ���!������	 ��� �"� ���.5 �" ������ .  �&��	  ��	���"��  �	 ��"   
*��)   ����& ���  ���� �����$���� �� 
���
���0����	 ���) ��� ��� 
���&��	��� ����� ��� ���	�� �����$���� .  # �����'	�� ��� ����� 
��� ���� �����$���� '&����	 �)�& �� ���!�����	   ���+"  ��  ���	�  
�����)��  ���  ��)��&��	  �� ���!�".  

   7.7.2.2 ���&�'���0 �$�&��1&/ �$� �&)�%����$/��+

   1��’ ����� 
��	���$����	 ��  ���	�  �����)��  ��)   

�	  �"� ���"'�����" ����'��*�. 

   (�"  �����	�  
���&0���	  ����
�	
� �� ���	�
�����)�� 
�	 �*����0���	  �*���	
�  ��������	+".  �
������&  �  
�	���)" �*���	
�� 
��������� � �	����	
�� ���"�� ����� 
����)  4-6 �
. 
����� . 

   (����)   �	  
��$����	  ���"��   �&��	  ���	
���  �����,  
�" ����	�'��*� �-260 ��� �.-.� ('	� ��'�� ����	
��"�� ���� 
�	                                  
�	
����&� ), ��$ � ��$���� ���"�� �&��	 ��)������ 
��	��� ����� �" 
����	�'��*� �-265 ��� �.-.�.                      

   ��� 
��������	 " �	���)" ��� �������� ���"��  
����) ��� ���"'������   ���"��   �*����0���	   �'
���"�	
�   �*���	
�
�����	+". 

7.8   �������% 	�	�������	�
  

;��� ��� ������ ���
�	��	  ��  ��"	����	"��&  ���  ����
�*"
!�������  ���  ���� '	� �� ���&� �&�� �����'	��&,  �����	 �� '&��	 ��&��"
��� �����$���� .  5 ��&��" '&����	  ��  �"� 
���
��� ��	���	
$�
��	��$�)� (OVERLAYS). 

���7����"  '	�  �� ����
��) �&��	 ��	 �� ���	� �����)�� ���

������� �&��	 � 
��� 
�����" �)�& !�!�	�  �’ ���
��&���	 ���	��	���"   
��	*���	�
�  *����  
�	  �&'�   �)'��   (�)�& 
��&0""). -	�
�&����� ���
���	��$�	 : 
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  7.8.1 ���&�'���0 �$�&��1&/ �$� &�'��(���

  1��’ �����  ���   �*	�������   �����   �*�	��&��	  ��  �����
������0�� *��'	�	
� ��	
� 
��$ 
�	 " �*	�����" �����*�&�, 
�	  
����	�  
*��'&0����	 ��� �� ������� �)� ���$� �� ���&� ��� ������	 ��	
�
*��'&�) , 
��$ 
�	 �	 �)'�� . 

  (�" �����	� 
���&0���	 " ��	*���	� ��� ���	��  �������  
�	

����&0���	  ���	
�  ����  ��������  ���	� � ��$���� 
��.  �� ���"
����!���   � �� ���	�� �� ���	� ������)�	
� �.�. 

  4��	�� ������������	 ��� ���	
� ���'����  �-131 �� ��� ��

��) ���� 
�	 �� ���� �� ���) ���� �" ���
� ��) *�&����	 �� ���	�
5.5.1.A. 

  �����'� �� �� ���� �" ���
� ��� OVERLAY �&��	  �������  
�� ���!�������	 ��� �" �����" �	�*����	
� ���'���� 
�	 
�!����� ��� ����
��� *�&�����	 �� ���	�. 

  1����	�   ��  '&����	  �	�!����  �"   ���	�   ���
�   
�	  ��
�	���$�����	 �	 ��� ���
� ��� 
�������  ��)   ���!������	 ���  �"�
���.5 �" ������ 
�	 �� ����	� ����� $�� �	 ��" *��) ����& ���
���� �����$���� �� 
���
���0����	 �13�6<( ���) ��� ��� 
���&��	��� �����   ���  ���	��  �����$���� . ���  ��  ����   �"   ���
� 
OVERLAY �&��	 �	
������ �)� 20 CM ����  ��	�  �"�  
���
���  ���  

���������   ��	���)   �� �	���$����	  ��&  ���  ���	��  
��������� 
����" 
�*" .  # �����'	��   ���  �����   ���   ����   �����$����    
'&����	 ���!������"   ���+"  ���	
� ����'�&� �)� ��� �����)���)�
(SEMI BONDED). 
   
  �&��	 �������, ���� " �
��" �" ��	���) �&��	 ���� �	
��, 

�	 ��	�	$
���	 ('	� ����� ��'�� ) �� ���� �" ���   ���
� ��  �&��	  ��  
'&����	 �	
������,  �� �*������& ��	� ��� �" �	���)" �" ��� ���
� 
�����	+" �" ���	�   ��  ���.�	�	
� �"�&�" ����� �	 ��� ���
� �����'&0����	
�� �� ����'�0����	 ����)   (BONDED).  ���
�	
$ ��) " �'
���""
�)� ��� ���
$� �&��	  ��*&!��"  
�	  �’ �����������  ��
���  ��  
���'�����, '	’ ���� 
�	 " ������ ��� ��	����	. 
  7.8.2 ���&�'���0 �$�&��1&/ �$� �&)�%����$/��+

  1��’ �����  
����&0����	  �	  ��"   *��)   ����&  ��� ���	��
�����$����   
�	  .���*��'&0����	   ��   ��	
�   *��'&�)  (���.7.2).  
��&" ��� �������� �)'�� *��'&0����	 
�	 ���� �� �� &�	� ��	
�. 

  (�" �����	� 
���&0���	 ����
�	
� "  ��	*���	�  ���  ���	��
�������  
�	  ������������	 ���) � ���� ��� ����� �)�&�� ��� ����"

�*"  (���.3.4.1) ������  40 �
. 

  4��	�� �*����0���	  �*’ ��"   �"   ��	*���	�   (
�	  ���  ����"

�*" ) �*���	
� �'
���"�	
� �����	+" 
�	 ���� �*�	��&��	 � ����" 

�*" . 
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  (�"  �����	� �	���$����	 � ��$�� �*���	
� ���"�� 
���	
�� �����) �" ����. �-260 ��� �.-.� ����� ����)  5-6 �
. 

  4��	�� �	���$�����	 �	����	
� �	 ���	�������	 �*�������"�� 
$�� �� ��	������& �� ���!��������  ���  �"  �����"  ����	
� ����   
���"��.  ;��	  �	  ���"��   ����& �&��	 
��� ����&�"" ���	
��� ����� (����.�-
260) �
��   ��� ��� �������&� ��� �&��	 �����&�"�� 
��	��� ����� (����.�-
265). 

  ��� 
��������	 " �	���)" ��� ���"��  ����  ��	�  ���  �"
�	���)"   ���   �*����0���	  ��  ���"'������  �'
���"�	
� �����	+". 

  ���	
� �� ����� ��� ��*�"
��  �������),  
��$   
�	  "  �����
��.""  ��� ����� ��� �*���	
�� OVERLAY,  ���
����� �� ��
���	��	���� � �� 
���������� ��. ��*��	����  ���
���	
� �)'�� ��
��� �*���	
� �����)��,  ���) ��� ��� ����� ��� ���	��  
�����$���� ,   ,<3�(  ��)    ��   �������   ��   �	 ���
��&���. 

  #	 �)'�� ���� ,  ���� ��*��	���� *��'&0����	 �� ������ ���
���  �������&  ���	
�&����  �"   ������   ����	�'��*�    
�	 ����) �� ���
��'���!&�. 

  ��&"    �&��	  �������  ���) ���  ���   �����   ���  ���	��
�����$���� ,  �� 
����� �� ����
���" ����& �� ��� �*���	
�      
�����)��   ���  �"  �����	�  *��'&0����	  ��)   �	  ����& ����� 
(���.3.5). ���� ��) �� �����	 �� ���!������	 ��� �" �����" ��� ��'��.   

8. �����
����-�	��-��

 8.1 0����	�  ������
#	 ���'��	  ��	
$�  ���  
���������   ���  ��  '&�����	  �� ��'���.	�  


���  �" �	��
�	� �" 
���
��� ���� 
�	 ���� �"� ��������)" ��� �������
���	'��*����	 �"� ���.4.1. 
  
 8.2 0����	�  ����	����	�

;�� �	 ������ '	� ��� ���'�� ��� 
��������� !�������  ���
��'���!� (!�. ���. 10.1 ��.�). 

  8.2.1 7%�!��+  �����0+ &�'��( ����+

  ;�) �&��	 '�)��,  �	 
�&	�� ���	 ��� ��*��&0����	 ’ ���
������ ��� 
������� �&��	 
����	
� 
�	 ��	 ��	��	
� . �&��	 ��) '�'��� 
��	 � ���'�� ��� 
���������   �  
��+"   �&��	 ����   ��
������� .   
���'���	   ��   ��
&�	�   �"   
��+�)  (150X150X500) �&��	 ���� �	� !��	�
��� �� ��
&�	� �" ��&+�)  (150X150X150). 

Σελίδα 327 από 354



101

  ���� ���	 �� �����	� �� ��
&�	� �" ��&+�) �� ���!������	, 
���"������	, ����*������	 
�	 ��������	 ���� �	� ��
���.  �. ����� 
�	 �	
���	���	 '	� ��� �.���	�� ���'��� �" 
��+�)  (����) �&��	 ��'������� . 

  2��!������   ���+"  ��  �������),  �	�����&��	  ���  ���� �"�
����	�'��*�   ��  '&����	  
���  �"  �	��
�	�  �"   
���
��� ���'��    �"    
������    ����  �  ��&+"  ��)�$���   ��	  "  ���	��	�&� ������ 
��+�) -
��&+�) �&��	  ����  ���  !���"
� 
���  ��  ���	�  �����"   �����)   

��������� .  ����) " -	�������� ��"��&� ���	 �� �	
�&)�� �
���&��)" ��*	!��&� �� ���	���	 �" ��+" ���	��	����� ��	����  ��
	�&)�  

��+�)  (150X150X500 MM). 
   
   8.2.1.1 �������
    
   1���  ��'�	�"  ����,  
�	  
���  500  %3  
���������   
�� " "����	� ����')'� �&��	  ��'������",  ��  ��&������	  ���  12 ��
&�	�  
'	�  �	   3  ��$��   ���� 
�	 ��� 3 ��
&�	� '	� �	 ������� . 

   1��� ��
&�	� �� ��&�����	 ����&�  ���  �	�*����	
�  
����	'��, 
�	  ���	��  �"�  ����')'�  ���  
��������� ,  �*��� ����
'&����	 ��� �� ��������	� � �� ����
&�"��  ����*���   ��	� ���  �"
�	���)" �*��� " �'
�����" ����')'� 
��������� !�&
���	 �.)
��� �� ��������	� ((�� «��������	�» ��)��&��	 " ���	*��'���" ���	��� ���
���'����	 ��� �"� ���	
�  �������	
� %�����). 

   ��   ��
&�	�  ��  �&��	  �	����)�  150X150X150  MM  
�	  
�� ��&������	 ��*)�� �� ���  
����	�� (1-303. 

   -�
&�	� ��� �� �����	�0���  ��*���  �����$����  �  ��  
����� 
�
���	"��&    ���    ��   �����	���!������	   ���   ���'��
�����*$�) . �	� �"� 
���+" �" ���	��$�) ���� ��	����	 �
�� ���
�� �������) ��
&�	�,  ��  ���!�����	  ���  ������� ��
&�	�  ���  ����
���	�0���	 �’ ���	
��	�� ��� �����)���	
�. ��� �� ���	������� ��
&�	� �&��	
���	�  ��  �������  ���  �� ���!�����	 ���+". 

   �
��   ��� �� �������) ��!��	
� ��
&�	� ��� �&��	
�����&�"�� '	� ��� ���'��� �����*$�) �� ���!������	  �	   ��$��   15 
��'�	��   ����   
�	  ����  ���  ��
&�	� �" ���� �� ���&� �� ���'����	 �
"�	
&� 7 "���$� '	�  ���  �����'	��  �"   ��" ������   7/28  "���$�  
��*)��  
�	  ��  �"  �����" �����) 
��������� . #	 ������ �)�
��
	�&)� ���$� �&��	 ����	
�	
� 
�	 ��� ������� �� ��"'���� �  �����	+"  
���  
��������� .  %��� �"� ������ �)� 15 "���$� ����	 " ���&�"" �" 
��+�) �)� ��
	�&)� ���$�. 

   8.2.1.2 7%�!��+  &'����)*&�1+  

   #  ���'�� �����*$�) �)� ��
	�&)� �� '&����	 �� ��
������� 
�	���	� (!�. 
�	 1.�.(.). 

   ����0��� �
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   SfckX ��� 43.112

__

            5� 
����� ������� 

   MPafckX i 4��  6� 
����� ������� 

   ����: 

   12

__

X    =  " ��" ������ �)� 12 ��
	�&)� 
��� �	�� 

   fck            = " ����
�"�	�	
� ������ (!�.���.6.2.3) 

   Xi         =" ������ ��� ��
	�&��

   i                = 1,2, ...,12 

   
�	 S " ���	
� ���
�	" ��� �&����	 ��� �" ��": 

   �
�

�

�
�

12

1

2
12

__

11

)(i

i

i XX
S

   ����0���  �

   SfckX ��� 50.136

__

 7� 
����� ������� 

   SfckX ��� 60.13

__

 8� 
����� ������� 

   ����:  

   3

__

X  =  ��� ���   ������  3 ��
	�&)� �" ��	'�����"+&� 

   36

__

X = ��� ���   ������  3 ��
	�&)� �" ��	'�����"+&� 

�i  �)� 33 ���) ���"'�����)� ��
	�&)�. 

   S   = " ���	
� ���
�	"  �" �������&� �����  60 
��
	�&)� ('	� ��  ��$��  36  ��
&�	�  ��  ���!������	  ���+" 
�	 �� 24 ��
&�	�
�" ���.6.2.4 $�� 36+24 = 60). 
      
   #	 ������ �)� 12  ��
	�&)�  �"   ���.  8.2.1.1  ��  �����	  
�� 	
�����	���  �� 
�	���	� �����*$�) � (�"���� 
�	 ��� 5� 
�	 6�

����� ������� ). #	 ������ �)� 3 ��
	�&)� �" ���. 8.2.1.1 �� �����	 ��
	
�����	��� ���� ������	��� ��� ��� 
�����   7 
�	 8 ��� 
�	�"�&��
�����*$�) �. 

   ���  �	  ������   ���  	
�����	���  ��  
�	���	� � 
�	 -
��) ��&0���	  �������) ����  ��  �*����0���	  "  �	��	
�&�  �" ������" 
����'��*��. 

   8.2.1.3 �$�� %�!��+  &� &�%/�'� �� &�'��(���                 
    
   ��  
�������  ���  �	���$����	  �  �&�  ����  �  �� 500 
%3 (!�.���.8.2.1.1) ��������� �&� ����&��.  �� ��	�  �	���$�) �	�   
����&�� �� "��	$�����	 � ���	� ��	0���	�'��*&� �)� �����)�. 

   ��� ��� ��� ���'�� �����*$�) �)�  ��
	�&)�  �"   
����&�� , ��*	!"��&��	  " ������ �" ���� ���
�"�" " ����&�� ���)�	�� ���
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�� ��"�$����	 
�	 �� '&����	 �������'�� ���  
�"������� 
��������� ) 
�.� : 

   (�  ����&�   ���	   (���  �’ �������  ������	���  50  CM 
��� ���	�������  ����)  ��&������	  6  
������  (��   
�����   � �	�*����	
�
���
�) �	������� 10� 0,5 CM. 

   1�����    ���   ���	�����  �������  	�"����	���  
�	�������  ��'������" ��� 8 MM �’ �����&������	. 

   5 
��� 
�	 " ������	��&� �)� 
�����)� �� '&����	
��*)��  �� �� ������� �2#�-344,  �� �+� ��) 
��� 
������� ��	� ���
�"� ��&��)" �" 
��&� ��	���)"  (
�����)��)  ��� �����	  �� �&��	  
�	
������  ���  9,5  CM.  ��&" �� �+� ��� �����	 �� �&��	 ��'������� ���
12,5 CM. 

   5 ���')'� �"   ������   �)�  
�����)�  �  ������  
��!��	
$� ��
	�&)�  ��  '&����	  ��)   ���!������	  �"  ���.13.7.8 ���
1����	��� �������'&� (
��������� . 

   (�" �����	� �� �����'&0���	 " ��" ��	��	
� ������ 6

__

X
�)�  6 
����)�  (���	'���" � ������ ��!��	
$� ��
	�&)� 150X150X150 
MM) 
�	 �� �'
�&����	  ��  �"�  ���	������"  ������  Fa �" �����" 
�����) 
��������� . 

   ���   "  6

__

X   �&��	  �	
�����"  �"   Fa   "  ����&��  
���
�"�" �’ �����&�����	,  � �� '&����	 �����
��, � �� ���0"�	$����	 �� ����	
�����'� �� �� ����� ��	$�)   ��)   ���!������	  �"� ���.9.2.2  �"   
������   ���� '	� �� �����	"��& " ��&)" �" ���0"�	$�)   ���  
��'���!��  "  ��	)���"  ������  ��	��	
� �����������	 � ��	)���� ���� 

��������� . 

  8.2.2 7%�!��+  ) ��'&�+ ������/��+ (�$ (�' &�'��( ����+

  #   ���'��   ����   '&����	  ����)   '	�  ��  �	��	�)��&  "
���������  *�����  	
����"��  ���    ���	��   �������   ���  
�������  
���
�	����� �� ���'������	��& " 
���&��� ��� � ��&��� ��� (OVERLAY).  
�&��	 �������  ��) ,  ���  ��	���� ���7�����	 ,  ��  ��"	����	"��&  
�	  
'	� �" �	��&�)" �" *����� 	
����"�� ��� ���� �������.

  5 *����� 	
����"�� ��� ������� ��� 
�������
����	��&0���	 ��� �" �������"��  ���  �������  ��  ������!�	  
��’ 
������"+" ��	����  *���&�.  ��	
� �� ��'������� �&��	 �� *���&� ���
�	'����� �� �&��	 �	 ������ �������+�	 
�	 ���&���*�  �� ���	�����   
�&��	 �	 �������+�	 ��� �	
������ �� �&��	 �� ��	��������� *���&�. 

  # ���'�� ���� �� '&����	 ���� ���� ��  ���!������	  ���  �"
��!�" ��� ��'��. ��������  ��� ������	 ���'�)�,  ��� ����
��)
���	'��*����	 � '��	
� '����� .  5 ���������   ���	'��*�  ���  �&��	  
������ '	��& �.������	 ��� �� ��"	����	������ ���� �"���"���)�. 
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   8.2.2.1  � 4�(��  �� 4��,&/ ��' &�'��( ����+
    
   5 ������   ��&����	  �"�  ��	!���  �  �&�  �	
��  
���	
� ��	*���	�   ���   �������   ���   
�������   ���   �	����	
�
��.���	������� *���&�� ����	 �����) ��� 
��������� . 

   �	� �"� �*����'� �" ���) �� ������ (����� �" ')�&�
�  ��� ����)  ��������&��	 ����!�	�" ���
� �	������� 150MM (6”) �) 
760MM (30”) �����  25MM ��� �����	 �� �*������	  ����	�  � ��" �" �"�
��	*���	� �� ������. 

    ���) ���  �"�  ���
�  ����*�����	 
�	 ��������&��	
�����*��� ����*���� *���)���" �� !��" 300 �)  700 1� (�.�. �'
��	��	
��� ������ � 	�"������	� 
.�.�.). 

   %���.� ���
� 
�	  ����*����   ��������&��	  �	�	
�   
	���� '���� ��� �"�&0���	 �*��� ���) �"� ���
� 
�	 �*������ �

�����"�� ��	������ 
�����!��	
� "��&� ��� ���	&�� (�&) �" 
����*���� . 

   %�  �"� ��	!��� ������) ��� �� '���� �"� ����*����
" ���
� �����& �� *���	��& ���  0  ����	  3  ����  3  ��  !���   �" 
*���)���" ����*���� .  5 �����" ���� ��	!������	 ���	�
� �� ����� 
*���&�	 ���*���&�	 ��) ���!������	 ��� �" ������. 

   ���  ��  ��	!��������  *���&�   ��   
�	   �	   ���&��	�� 
����)���	    �"    ���
�    ����	  �����)   ����	�����	  ��  
�����"�"  
�	���."   ���&�"�)�   ��'��)�  ���   �����	   ��  ������������	  ���  ���  
�����,  ��� ��	�,  �	 �����	 ��� ���
����� �� ������� 
��. 

   (�" �����	� " ����*���� ����
	��&��	  ��  ������
�  �  
���" ��" ���� ��������!�����	 " ��" �	��	
�&�. 

   ;�)   *�&����	  ���  �8 ��)���)  " ��" �	��	
�&� �&��	
��
��� �������
" 
�	 ����) '&����	 ���'�� ���� � �&�  ��"  
��� ����.  
������)   '	� 20 ���	�������� 
��’ ����	��� ���'��� , 
�	 ��� �"*����
���+"  �  �����   '	�  �"�  ���
���
���  �)� �����)� ���
$� 
�	 '	� �"�

�����" ��� ���� 
��������� ����  
�	  �	  
��������	   ��� 
�
� 

�	�	
� ����
� 
�	 "�����'&� ,  �� ������ �� �����	 �� ����& �
��   
����'�&�   1 1/2 �)  2 ���� .                  

   �.  �����  �&��	  �������  ���  ��  ������ �&��	 � ����

��� 
�����" 
�	 �� ���� �" ���
� ���) ���  25  �
.  ��  �"� �����&  
�� ���	 �� 
������� 
�	 ������) �� �"� ���
������ ����" ��	��&� '	�
�" *����� 	
����"��. 

   �������&� "����	
� ��	���
�"�� �" ������� �&��	  "  
���	
� ��'��" �����". 
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   8.2.2.2 �/ ����&���)�� + � 4�(��  
   (NON DESTRUCTIVE TESTS) 

   5   ������    ��&����	  �"  ����""  �)�  
�������*$�)�  � ����)���)� ��� ������� ��� 
�������,  ���  
�*�&�����	  �"� ��	!���   '�)�$�   (�	
�$�  ���	
�)  �����	
$�  �  
����"�$� 
����)�.  �� ������ ��� �������	  ����  ���  ��  ����'�����
��	��&� ������&����	 " *����� 	
����"�� ���. 

   ��������  �����  �����, ����	�  �������.  �� �	�
���� &) �&��	 " ��
�   BENKELMAN  ���  ������	  �	   ����)���	   ���
������� ��� �*�&�����	 �" �	����" ��� ������ ����
	�����. 

   9��� �&��	 �� KUAB DEELECTOMETER, �� LACROIX 
DEFLECTOGRAPH, �� 3HONI, DEFLECTOMETER, �� DYNATEST, 
DYNAFLECT 
�	 ����. 

   To DYNATEST �&��	 &) �� ����	����� ���� �&��	 3 *��� 
�
�	!����� ��� �� DYNAFLECT. To �	� �	��������� ��"�� �&��	 &) ��
DYNAFLECT ��� ��"	����	�&��	 ) �.� : 

    - (�  ��� �	
�� �&�����,  ��
������ ��"��,  ������	
��� �"���"�� ����')'�   �	����	
$�  
���
���*)�   *���&�)�-������)�   
�" ��.�)   �)�  5 �)  10 1� ��� ��	!�������	 �� ������ ��) ��� ����$�.   
#	  �������*$�	   ���  �������  ����	�����	  ��  5 �	�"���	�  '�)*�	
��
����� 
�	 �’ ����������� 
���'��*����	 +"*	�
� � �&� 
����� ���
��������&��	 ���	 ���  ��"'�  ��� �������   ���  ��
�	 �� DYNAFLECT.  ��
��	��&� �)� ������)� ������� �� 
���'��*��� 
�	 � ��'�"�	
� ��	�&� � ��  
���)���� � ����& (PRINTER). 
  
    - ���)�	
�  '	� �" �	����'�	� �)� ������)� ���
���	�0���	.  # ��"'� ��� ��
���� ������� ���� ���  ��	'�����"  
�
��&���" ��
�&. 5 
��"���	�� �	�
�&!)" �)� ��'��)� 
�����	 5-10 %��. 

    - 5  ��"  � ����'�	� ��� �"�������� ���	�0���	
30 SEC ,  
�	 �
����" ��� ���'��� (TEST) '&����	 � 15 SEC ���&���. 

    - 5 �����" �'��� ���  �'
��������   
DYNAFLECT  �&��	  ���&��� 30.000 �����	�,  �� �"���� �&��	 ���&��� "
�����" '	� 20-30 TEST �" ������� �" ���"'�����"  ����'��*�� 8.2.2.1. 

    - >���� ��� �� �������) *�&����	 ��	 " ������ 
���� �&��	 ���� �������" 
�	 �	
����	
����",  ��� �" ������ �"   
���"'�����" ����'��*��, ��� ���
���& 0"�	� �� ������ 
�	 ���
���	�0���	 �� ����& �� ������ �
�� ����'�&� .  ���� �� ��	���
�"�� �" 
�������, �"���� " �	
�����" �
�&!�	�,  ���	����&0���	 ��� �" �������"��
�	����'�	� ����$� �
�������)� ������)�.  

  8.2.3 7%�!��+  $���'+ &�'��( ����+-���� +
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  ��  ����   �)�  �����)� ��� 
������� �� ����	���	 �� ��
&�	�
(
������) ��� �� 
�!����	 � ����&�   ���	   
�	  ����)   � �����"
������	��� 50 �
. ��� ���	������� ����. 

  ��  
�����  ��  ��&������	  ������	���  15  ����   ����  �"
�	���)" ��� 
��������� . 

  ;��� �"� &�	� ��'���!&� ���!������	 " 
���
��� �����)�  
��� 
�������  ��  �	�*����	
�  ���",  ����  '	� 
��� ���	��� ���
����	�'��*���	  ���  ��	�&�  ����   ��   '&����	   	�	�&���� �����'	�� ���
����� . 

  (�  
��� ������	��� 1000 %2 ��	*���&� ������� �� ���!�����	
��� 
�����.                               

  ��� ��� ���.���"�� ������ ���	 ��	*���	� �	
�����"  ���  1000 
%2, ���� �� ���!�����	 ��� 
����� �	�	
� '	� �� ������ ����. 

  1���   �)�&��   �	���$�)    
���������   ��  �)�&0���	  �  
«�������»,  ��
�� ���&��� 150-200 % (����  ��  �����   �&��	 ���&��	��  6-5  
%) . � �	
������� (���� �� ����� �" �)�&�� �&��	 ��'������� ��� 6 %). 
   
  1��� «�����»  ��)��&��	 ��	 ���	 ��	�&� ���� . 

  ��� �� ���	���)����	
� 
������ ��� ������� !����& ��  ���	
��	)���� ���� ����: 
  

   �. ���  "  ��&)" �&��	 ����	 5 MM �� ������ '&����	 �����
��
�)�& �	
����	
� ��	��$�	 . 

   .. ���  " ��&)" �&��	 ��'������" ��� 5 MM 
�	 �	
�����"  ���
15  MM,  �  
�	  ��'������"  ���  15  MM  �*���  ��) ��� ����!�&��	 ��
10% ��� ���!���������  ��!��	
�  �����   �� ������ '&����	 �����
��
���� �� �	
����	
� ��	��$�	 . 
  !. ��� " ��&)" ��� ����� ��� 
��������	 ��� �	 ���	��$�	 
�  
�	  !  ����  ���  ���� ������	��� ��� «������� » ��� ������� ��� '&����	
�����
��.  �	�  ���  ����	��	��  ��� �����   ����� ���!������	 ��� ���

����� � �����" 10 % �
����)���  ���  "��&��  ��+�)   ���  
������  
��	)����� ����� ,  
�	 
��� �" �	�����" �	���$�) �" �)�&�� ���

��������� . 

  ��� ’ ���� �� 
�����  ������	  ��  &�	�  ���!�"��  ��	)�����
����� ���� ����&0���	 " ��+" 
����)� ��� ������	  20 % ( �  
�	  
�	'�����  ���  ��  0"���	 � ��'���!� ), ����	 ���� !������ �����
�� 
�����
(�"���� 
�����, �)� �������'��*)� � 
� !). 

  �� �" �����
�� ���� ��� «������� » ��� �������  ���	  ����� 
��  ��  �����   �" �)�&�� �	���$�) ��� 
��������� 
�	 ��
� �� "
�����" ���  ��&0���	  ���  ��  ���  "��&�  ���  	������� ��� �� ���
�����
�� 
����� 
�	 �� ���) '�	���	
�  ��� �" �����
��. 
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  5   �����"   ��+�)    ��)�   �)�   
�����)�   
��$   
�	  ���
.���'��&���� �)� ��$� !�����	 ��� ��'���!�. 

  8.2.4 7%�!��+  ���%��/��+ �$�)�����+

  ;��� �� 
������� ��.�	 ��
��� $�� �� ��	�����&  ��  !��	��
���)  ��  ������  
�	 ����) ��	 ��'����� ��� 36 $�� ��� �" �	���)",  
" ��	*���	� ��� ������� �� ���'����	 ) ���   �"� ������"��  �" ��
��"	����&"" 3������ 
�����.  # 
����� �� ��������&��	 ���) �� ������
��� ������	   1,5%  ���&���  
�	  
���  �	 ��� �	������	  (������"�� 
�	

����� ��� ��� �.��� �	���$�) ) 
�	 �� ����	�����	 �� 
��� ��� ��
��������  
��) ���  ���  
�����.   (�"  �����	�  �  
����� ����
	��&��	  
������"�� ��� ��� �.��� ��� � ��� ��" ��� �� 
������	  ��  �	�  �"   
���"'�����"    
�	   '&�����	   ��� ������	 . 

  1���  �  +"��  "��&� ���  �������  ����	  3MM �� '&�����	
�����
��.  �	� ����.��� ��'������� ��� 3MM ���� �	
������ ���  6MM  �  
��'���!� ����������	,  �� �
��� �� 
������� �&��	  *��
�,   ��  �	   
��	���	!��	   ��   ���"   ���!��� (��	����
�	
�)  �  
�����"�"   �"����   
(�.�.  ����� �)�:
�� �������).  (�" ������" ���&��)" " ���
������ ��&�
��	*���	� ��    �
���������	    �"    �����	�   ��   ���"   ����&��   
(!�.���.7.4.1). 

  ��� �	 �.��� �&��	 ��'������� ���  6%% ���� �� ����� �"   
���
� , ������ �� �� ����� �" �)�&�� �	���$�) 
�	 ��
�� ���&���
2,5 % �� 
���	��&��	 
�	 �� ���
���
���0���	 �� �����" ��� ��'���!�� 
�	
�)�& �"� �'
�	" �������) �" ������&� ��� ��'��.           

  8.2.5  �   %�!��+ ��!�&����/��+

  5 ��'�	���"�� ��� 
��������� �� ���'����	 �� �"� 
��	". ��   
��'��� �" 
��&"   �� 
����&0���	 ��� �" �����" �����) 
��������� 

�	 ��� �� ����!�&��	 �� 50 MM. O ���'�� �" 
��&" �� '&����	 ��*)�� ��
�"� ����	
��	
" ������ ASTM-C 143 � AASHTO-T 119. 

  8.2.6. 7%�!��+  $����������/��+ &� � ��

  5 ���	�
�	
��"�� � ���� ��� 
��������� ���	 ��'��" "��&�
'	� �	 ���	��$�	   ��'����  (����   +�.�	 -���+�.�	 )  
�	
��"	����	��) ���+�
�	
$� ����)�.        

  ���	�� ����) �’ ��������	� �"� ������ 
���
���0����	 �
���"�� ���*	
� �+������ 
�	 �	 
�	������'	
� ����
� �&��	 ��	� , 
���

����� ��� ���!������	 " ���" ����
�	
$�.  

  ��� 0"�"��& " ��"	����&"" ����
�	
�� ��� �" ��!�"

���	�� ��'�� �� 
��� ���� �� �����	 �� �&��	 ���&��� 4-5% �� �	� �����
±1,5%. 
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  # ���'�� ���	�
�	
��"�� � ���� ��� �)��� 
��������� ��
'&����	 �" ������ �	��)  (ASTM-C 231). 

 8.3 ��	��������% ���	������� ��������&�

1���  �" �	��
�	� �" 
���
��� ��� ������� ��� 
������� � 
�	
���� ��� ���� �&��	  �������,  ��  ��*��	����  ��	���� 
�
�����&�    �&��   
���  �����	�  �  �'��	�  ���  ���)�	
�� 
���
��� ,   �&�� . ���  �"�  
�������	�  ���  ��'���!��   �� �
�����	 �� ��'� �	
����	
����� �
���������. 

#  ��'���!� ’ ��� ���� �	 ���	��$�	 �&��	 �������� '	� �"�
���
�����" �)� 
�
�����	$� ��) 
�	 ��� �	  0"�	�   ��� ��
���
��������� �� ��*��	���� ��'�����. 

5   ���
�����"   �)�  
�
�����	$�  '&����	  ��  �����"  ���
��'���!�� �)�& �� �'
�&����	  ������"  �"   ������&�   ��� ��'��. 

#	 ��"�	���� 
�
�����&� �&��	: 

  8.3.1 
�1��%��+ �$�)�����+ &�'��( ����+

  #*�&�����	   �  
�
�����"  �	���)"  ���  
��������� .   5
���
�����" �� '&����	 ��) ���	'��*���	 �"� ���.8.2.4. 

  8.3.2  �$�&��� 0 �1!� + �/+ $%���+ &��+ !1���+

  ��� �� ������ ��� ���	 ����& � ���", �� ��	�� � �	 �)'�� 
�*�&�����	 � 
�
� 
���
��� � 
�
� ��	��"�� 
��������� . 

5 ���
�����" �� '&����	 ��) ���	'��*���	 �	 ���.7.3.1, 7.3.2 
�	
7.3.3.   

  
  8.3.3 ����$����+ �1!� +

  ���  �� ������ ��� ���	 ����& � ���",  �	 �	������& �)'�� 
�*�&�����	 � 
�
� ��	��"�� 
��������� � � 
�
�  �����""

��������� � � 
�
� ����" �" ���
� . 

("��	)����  ��	  � ��'���!� �&��	 �������� 
�	 '	� �"� 
��� ��	��"��
�" ���!��)   ��) 
�	 ���  ���� 
���
����"
� ���  ���� ��'���!�,  
�*��� ��� �
��� ������ �" 
������) �" 
�	 ��� �*����� �" �	��	
�&�
�" ���.5.2. 5 ���
�����" �� '&����	 ��) ���	'��*���	 �	 ���.7.3.4 , 
7.3.5 
�	 7.3.6. 

  8.3.4 �1!� + ����� &�� ���%/ �1� ���*� (�1��+ ��4�9/&/) 

  #*�&����	 � �" �'
�	�" 
��� �)� ���$�  ����� ,  
�	 �&��	 "
�	�  ��"�	���"  
�
�����&�.   #	  �)'��   ����   �����&  �� ��*��	���� 
�	
���� ��'�����.  ����) ��  ��*��	����  ����	 �"�   ��	�	
�   ������!�   
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���   ��'��   �  ��'���!�   �&��	 ������)���� ��  �	   ���
������	  ��)   
���	'��*���	  �"� ���.7.3.6. 

  8.3.5 
��&�&��4���+ &��+ !1���+ �1�  %��*� ��� &�� ���%/
�1� ���*�

  #*�&�����	  �  ���&�	� ��	
�� (��� ��� �*�	���"
�) 
��� �"

������"". 

  5 ���
�����" �� '&����	 ��) ���	'��*���	 �"� ���.7.4.1. 
  8.3.6 �$�)������0 �$�% $�&/  ��' &�'��( ����+

          #*�&����	 � ����!��	
� ���"" 
��.  ���  
���������   �  �
	���� !������)" ��� �'	�� ���� �� 
������� ���� �
��� �)�� 
�	 ���
�&�� 
�����"�� ����������& (����� ).  5 ���
�����" �� '&����	 ��) 
���	'��*���	 �	 ���.7.5.3, 7.5.4 
�	 7.5.5. 
  8.3.7 �%�&4/���/�� �$�)�����+ $%���+

  #*�&����	 � �" ��*)�&� �" ��	*���	�   �"   ���
�   ��  �"�
���	��	�"��  
���
���  ���  �������� ������� (���.5.12).  5
���
�����" �� '&����	 ��) ���	'��*���	 �"�. ���.7.6.2. 

  8.3.8 �'&�%�(�+ ��� 3����%�&�� ��' '%���, &)��!�&�1+
���*�

  #*�&����	 � 
�
� �������"" ��� ��	
�� *��'&�)  (���.5.16) 
� � ���&�	� ��	
�� *��'&�)  (���.4.14).  5  ���
�����" ��  '&����	 ��

��� (
�	 �����
���") ��� ������0���� ��	
��  �� ���" ���� ����� 
������� . 

  8.3.9  ��4�%��0 4��,&/ $%��*� (�$��%�.�(��&��) 

  ��� �� ������ ��� ���	 ����& � ���",  ���� " 
����	
�  ����"
�*�&����	   �   �
�����"��   ��	
�   �  
�
�  
���
���.   5 ���
�����" ��
'&����	 ��) ���	'��*���	 �	 ���.7.7.1  
�	 7.7.2. 
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9. ������       ������������

9.1 /�����

  �. # ��'���!� �&��	 ������)���� �� ������	 �� �	
� ���
�����" ��� �’ ���	������� ���)�	
�  ����  
�	  ��  ��	
�, ��'���&�  
�	  
�"�������� ��� ���	�0����	 '	� �"� �
����" �)� ��	������)�.  

  .. #	  ��	������	 �)� �����)� �����	 �� '&�����	  � 2 �)  4 
!������ ��� �"� "���� �	���$�) ��� 
��������� . 

  !. #	  ������	   �)�  
����)�   ��  '&�����	 ��*)�� �� �"�
����	
��	
" ����	�'��*� ASTM-C 174. 

9.2 ,����	 ��� �	��	 ��������� �� 	�����	!� �����

5 ��	����""  �� '&����	 
��� 
�!	
�  �����  
���������   ���
�	���$�"
� 
�	 ������*�"
�. 

#  �'
�   ��� .
���������   �� �����'&0���	 �� ����	�� �)� �'
)�
�)� �����
�$� «��"���)�» �)� �����)� (!�.���.8.2.3).  # �'
�   
���  
«������� »  ��  ���
����	  ��� �"� ��	*���	� ��� ������� ����  
��������	���&  ��&  ��  ���&��	��  «���	
� ��
����� ���� » ��� ������� . 

��  ���	
� ��
����� ���� ��� �������  (��� �&��	 
��� 
�����
�	�*����	
� ��� �� ���	������� ��!��	
� ���� ) ���
����	 ��� ��
����"���� ��  
�����  ���'���	
�  ����   �����  ���  ��� �	���$�	 ,  
�"����  �&�  �	���)"  ��')  �	�*�����	��)   ��� �����   
�	  ���"  �&�  
��')  �����  ��	)���"   ������    ��� 
��������� .
  9.2.1 $�%�!�&��+  ��������, $���'+  %�!1  
(��)���$��0&�1+  ��' �$����'� ��' $���'+

  4�)     �  = �� ���	������� ��� �� ��!��	
� ��	��&� ���
��'�� ���� �" ���
� ��� 
��������� 
      �  = �� ����"���� ���'���	
� ����   
     ��  = �� ��
����� ����  (���	�� � �	�*��� ��� �) 

�/� ���'���	
� ���� � ��
����� ���� �.�. 
1 -	� � > � + 10 MM �+10%%

2 -	� � = � + �  
;��� 0<�?10 %%

� + � %%

3 -	� � > � - !  
;��� 0<!?5 %%

� - !

4 -	� � = � - '  
;��� 5<'?10 %%

0.9(� – ') 

5 -	� � = � - �  
;��� 10<�?15 %%

�	 �'����) �<0.10�

0.8(� – �) 

Σελίδα 337 από 354



111

6 -	� � = � - �  
;��� �>15 %%
1�	 �'����) �<0.10�

0.7(� – �) 

7 -	� � = � - 0  
;��� 0>0.10�

0 

;��� " ��&)" ��� ����� ����� ��� ������� �&��	  ��'������" ���
�� 10% ��� ���	�������� ��� �� ��!��	
� ��	��&� ����� , ��  ����   ���
������� ��� �� ��"�$����	 ��� �"� ��"��&�.  5 ���:�����"  ����  �����  
���  �	�'""   �"    -	�������� ��"��&�   ���	  �� �	
�&)�� �� 0"���	
�"� 
���&��" ��� �������) ����� ���  �������  ��  �����"  ���  
��'���!��  
�	 �����
���
���   ���   ��)    ���!������	  ��!��	
�  
(�"���� �	����	 , ����� 
���
��� , ��"�)�� 
��.). 

������" ������&� ��� ��'�� ��') �����
���
��� ����� ���
������� ��� �� ���"'�&��	. 

�� ��
�����  ����   �.�.  ��)   �����'&�"
�  �������)  �&��	
�������  ��  ��	)��&  ����	���)  ����  "  ������ ��� 
���������    (!�. ���. 
8. 2.13) �&��	 ��	)���". 

�� ���� ��� ���
����	 ���� �" ��&)" ��') ��	)���"   ������ �&��	
�� ���	
� ��
����� ���� . 

  9.2.2 $�%�!�&��+ ��%���, ��������, $���'+

  4�) % =  ��&)"  �"   ������  (%) �����	 �" ���!�������"   
��!��	
� ������  (!�.���.8.2.1.3) 

  �.�.= ��
����� ����  (!�.���.9.2.1) 

  �.�.�.= ���	
� ��
����� ����   

�/�  %�&)" ������    % �.�.�. 
1. -	� % = 0 �.�. 
2. -	� 0<%?10% �.�. 
3. -	� 10%<%?20% 0.8 (�.�.) 
4. -	� 20%<%?25% 0.5 (�.�.) 
5. -	� %>25% 0 

9.3 ,����	 ��� �	��	 ��������� �'��� 	�����	!� �����

5 ��	����""  �� '&����	 
��� 
�!	
�  �����  
���������   ��� �	���$�"
�  

�	  ������*�"
�,  
�	 
����� �� ��	�� ��) �"� ���.9.2. 

9.4 ,����	 ��� ������ 	������	 ���������

5 ��	����""  �� '&����	 
��� 
�!	
�  �����  
���������   ���
�	���$�"
�  
�	  ������*�"
�  
�	  
��’ ��� �� ��	�� ��) �"� ���.9.2. 
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9.5 ������% ����	� �� �	��	 ��������� �� 	�����	!� �����

5 ��	����""  �� '&����	 
��� 
�!	
�  �����  
���������   ���
�	���$�"
� 
�	 ������*�"
�. 

�	�   ���   
����	��   �)�   «��"���)�»   ���   
���������   
(!�.���.9.2)   ��   �������	�����	   �	    ���
���	     (��� 
���
����"
��
���&��� �"� .&�	� "�����"�&�) $�� �� ����	�� �)� ��	*���	$� ��� �� �&��	
������	��� 500 %2. 

(�"  �����	�  ��  ���!�����	  �  ����&� ��" 
����� 
�	 �� ����	���	
�� ���'���	
� ���� � �����. 

��� � ��'���!� ��	����& �&��	 ������� �� �"*����  ���  �
��� 
�����  
�  ����&�   ���	 ��� &�	�� ������� ����� �� � �� ���
����	 �� � ��� 
��� ��� ����� �)� 3 
�����)�. 

1����	�  ��  ���	
�  ��
�����   ����    ��   ���
����	   ��) 
���	'��*���	 �	 ���.9.2.1 
�	 9.2.2. 

9.6 ������% ����	� �� �	��	 ��������� �'��� 	�����	!�
�����

5  ��	����""   ��  '&����	 
��� 
�!	
� ����� 
��������� ���
�	���$�"
� 
�	 ������*�"
� 
�	 
�����  ��  ��	��  ��)   �"� ���.9.5. 

9.7 ������% ����	� �� ������ 	������	 ���������

5  ��	����""   ��  '&����	 
��� 
�!	
� ����� 
��������� ���
�	���$�"
� 
�	 ������*�"
� 
�	 
�����  ��  ��	��  ��)   �"� ���.9.5. 

9.8 -	�	*�%�% ������'� �/� �� ���������	 �����	

5   ��	����""   ��   '&����	  ���  �����	�  �'
��&��  ����) 
�������"����� ��) ���!������	 �"� ���.5.5.3. 

9.9 -	�	*�%�% ������'� ������	! %��������	! �� ���������	
�����	

5  ��	����""   ��  '&����	  ���   �����	�   '�	$�)    ����) 
�������"���"    
�	   ��	"�����"    ��)   ���!������	  �"� ���.5.5.4. 

9.10   �*������� - )������������  ����� ����	�&� & �����
�����	�&�  & ����� ��������    

5  ��	����""   ��  '&����	  ���  �����  ��
��    �����   ���

����&�"
�   
�	   .���*��'&�"
�  ��)   ���!������	  �"� ���.7.2. 
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9.11  �*������� - )������������ ��� ������������% ����	!
��������	� ����� �����	�&�

5  ��	����""   ��  '&����	  ���  �����  ��
��    �����   ���

����&�"
�  ����)  (�"���� ��� ��� �� ��	
� '��&���� �� 
�	 �� ��	
�
*��'&�) ) 
�	 �" �����	� .���'��&�"
�  
�	 .���*��'&�"
� ��) 
���!������	 ��� �	 ���.5.16 
�	 7.2. 
  

9.12 �������& �'���� ���� �'���� (�'��� ��*�1%�%)

5   ��	����""   ��  '&����	  ���  �����  ��
��   �)'��   ���

����&�"
� 
�	 *��'&�"
� ��) ���!������	 �"� ���.7.3.1. 

9.13 �������& �'���� ���� �'���� (�� ��*�1%�%) 

5 ��	����""  �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� �" ���
�   
���  
���	���"
�  
�	  .���
���
����"
�  �  ���� ���&���  ��  
�	 �" 
���	
� ���
� ,  ��) ���!������	 �"� ���.7.3.2. 

9.14 �������&  ����������	! ��������	�  ������  ����  �'����  ��
������	���%��

5 ��	����""  �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� �" ���
� 
��� 
���	���"
� 
�	 '��&�"
�  ��  �*�������"��   � ����   ��  ���
�+�	  
��� �"� 
���&��" 
�	 
��’ ��� �� ��	�� ��) ���!������	 �"�
���.7.3.3.1.1.  �&��	 �������  ���  �" ��!�"  ��  ���!������	 "
��"	����&"" �*�������"�� ���"   ����	�'��*� �
�� ��� �"� �-265. 

9.15 �������&  ����������	! ��������	�  ������  ����  �'����  ��
���������

5 ��	����""  �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���&� �" ���
� 
��� 
���	���"
� 
�	 '��&�"
� �� 
�������  �  ���� ��  ���
�+�	  ���  
�"�  
���&��" 
�	 
��’ ��� �� ��	�� ��) ���!������	  �"�  ���.7.3.3.1.2.   
���  ���   �����	�   ��� ��'���!��  ������&  
�	  ��  �'	� ����� �" ���
� 
���� �� �*����0���	 " ��	
��� ��� ���!������	 �"� ���.7.3.2.1 ���� ��  
��"�$����	  ��  �"  *�"�����"  ���  �	   ���  �	��   ��� ���!�������	 ��� ��
����� 10.15 � 10.17. 

9.16 �������& ��������� �'���� (�'��� ��*�1%�%) 
  

5   ��	����""  ��  '&����	  ���  �����  ��
��   �)'��   ���

����&�"
� 
�	 *��'&�"
� ��) ���!������	 �"� ���.7.3.4. 

9.17 �������& ��������� �'���� (�� ��*�1%�%) 

5 ��	����""  �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� �" ���
� 
��� 
���	���"
� 
�	 .���
���
����"
� �  ����   �� �" ���	
� ���
� 

�	 
����� �� ��	�� ��) ���!������	 �"� ���.7.3.5. 
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9.18 �������& �'���� �	��� ��� ����% �'� ����� (�'���
��*�1%�%) 

5   ��	����""    ��   '&����	   ���   �����  ��
��   �)�&�� 

���������     ���    
���	���"
�     (��	*���	�
�)     
�	  
.���
��������"
� � ���� ���&��� 5 CM 
�	 
��’ ��� �� ��	�� ��) 
���!������	 �"� ���.7.3.6. 

9.19  �������&  �'���� �	��� ��� ����% �'�  �����  �� ��*�1%�%

5 ��	����""  �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� �" ���
�   
���  
���	���"
� 
�	 .���
���
����"
� � ���� �� �" ���	
� ���
� 

�	 
����� �� ��	�� ��) ���!������	 �"� ���.7.3.7. 

9.20 �������& �'���� �	��� ��� ����% �'� ����� (�� ����!('�%  
��� ��	����%) 

5 ��	����""  �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� �" ���
�   
���  
���	���"
� 
�	 .���
���
����"
� � ���� �� �" ���	
� ���
� 

�	 
����� �� ��	�� ��) ���!������	 �"� ���.7.3.8. 

 9.21 �������& �'���� �	� 	����	���� �� ����������% �����	�&�

5  ��	����""   ��  '&����	  ���  �����  ��
��   �)'��    ���

����&�"
�  
�	  ��	
����"
�  
�	  
��’ ���  �� ��	�� ��) ���!������	
�"� ���.7.3.9. 

9.22 �������& ����	���*���� ���� �'���� ��� ��� ����% �'� �����

5 ��	����""  �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� �"   ���
� 
��� ��	���"
� 
�	 ����	�&�"
� 
�	 
��’ ���  ��  ��	�� ��) ���!������	 �"�
���.7.4.1. 

 9.23 �������& ����	���*���� ������

5 ��	����""  �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� �"   ���
�   
���  
���	���"
� 
�	 .���
���
�����
� � ���� �� �" ���	
� ���
�   

�	 
�����  ��  ��	��  ��)   ���!������	 �"� ���.7.4.2. 

9.24 ��	��������% ���������� ���	�&� �� ������	

5  ��	����""  ��  '&����	 ��� KG �	����&�� ��� �� �����	*��& �"�  
��	*���	�  �"   ���
�   
�	  
�����  ��   ��	��   ��) ���!������	 �"�
���.7.5.1. 

9.25 ��	��������% ��	�����&� ��	������'�

5  ��	����""  ��  '&����	  ��� �����')�	
� ����� ���
� ���

����&�"
� 
�	  ��	
����"
�  
�	  
�����  ��  ��	��  ��) ���!������	
�"� ���.7.5.3. 
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  9.26 ��	��������% ����	���*%���%��� �� ����������
            

5  ��	����""  ��  '&����	  ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� ���
� 
��� ����
$�"
� 
�	 
����� �� ��	��  ��)   ���!������	 �"� ���.7.6.2. 

9.27  �*������� ����	� �������	! �� ���� ��� ����%

5 ��	����"" �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� �" ���
�   
��� 
����&�"
� 
�	 
����� �� ��	�� ��) ���!������	 �"� ���.7.6.3.1. 

9.28  �*������� ����	� �������	! �� ��	�	$��	

5 ��	����""  �� '&����	 ��� �����')�	
� ����� ��	*���	� �" ���
� 
��� 
����&�"
�  
�	  
����� �� ��	�� ��) ���!������	 �"� ���.7.6.3.2 

9.29 �������& ��*	���&� *��!��'� ������  (�� ��*�1%�%) 

5  ��	����""   ��  '&����	 ��� 
�!	
� ����� 
��������� �" 

���
�����&�   ���
� .   �����'�  ��  ��   
�������   ���
��"	����	��"
� �"���� 10.2,......,10.7.  �� �����'&0���	 �� ���� �" ���
� 

���������   ��)   ���!������	  ���&��	�� �	 ���.9.2,........,9.7.  1�����
�� ��	�� ��) ���!������	 �"� ���.7.7.1. 

9.30 �������&  ��*	���&�  *��!��'�  ������  (�'���  ��*�1%�%) ��
OVERLAY ���  ���������

5 ��	����""  �� '&����	 ��� 
�!	
�  �����  
���������   �" 
��	���	
�   ��	��$�) ��� 
���
����"
� 
�	 ������*�"
�. �� ���� 
��� 
��������� �� �����'&0���	  ��)   ���!������	 �"� ���.9.4 
�	

����� �� ��	�� ��*)�� �� �"� ���.7.7.2.1. 

9.31 �������&  ��*	���&�  *��!��'�  ������  (�'���  ��*�1%�%) ��
OVERLAY ��� ������	���%���               

5  ��	����""   ��  '&����	  ���  �����')�	
�  �����  ���	
� ��	*���	� 
��	���	
� ��	��$�) �" ���
� .  ��  ����	
� ����   �" ��	��$�) 
�� 
����&0���	 ��� �" �����",  
�����  �� ��	�� ��) ���!������	 �"�
���.7.7.2.2. 

9.32 �������% ����	� �� OVERLAY ��� ���������

5 ��	����""  �� '&����	 ��� 
�!	
�  �����  
���������   �"   
��	���	
�   ��	��$�) ��� 
���
����"
� 
�	 ������*�"
�. 

�� ���� ��� 
��������� �� �����'&0���	  ��)   ���!������	 �"�
���.9.2 
�	 
����� �� ��	�� ��*)�� �� �"� ���.7.8.1.  

9.33 �������% ����	� �� OVERLAY ��� ��������	!� ���%���

5  ��	����""   ��  '&����	  ���  �����')�	
�  �����  ���	
� ��	*���	� 
��	���	
� ��	��$�$ �" ���
� .  ��  ����	
� ����   �" ��	��$�$ 
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�� 
����&0���	 ��� �" �����".  1����� �� ��	�� ��) ���!������	 �"�
���.7.8.2. 

9.34 �������� ����	� �� �	���� �����  

5 ��	����""  �� '&����	 ��� KG ��)�"�	
�� !���� ��� ���	
��
���'���� ��� ��  ���
�+�	  ��*)��  ��  ���   �'
�
�	����� 
�����'��    
���	���.   (�  ���&��)"  
���  �"�  ���&�  �� ���'���	
� !��� ��� 	�"���
���	��� �&��	  ��'�������  ��� ��  ��)�"�	
�, " ��	����� �����" ��') �" 
�	�*��� �� !�����	 ��� �������. 

9.35 2	%*%����� 	������� ��� �%� �	�	*�%�% �'� �	�����
�������'�

�	� �"� �������"" �)�  ���	
$�  ���'���)�  ��  ������  ���

�������  ��"	����	�����	  
�!�����  
�	  
�!&��	� ,  ��� ����!� �. 

5 ��	����"" 
�	 �)� ��� �� '&����	 ��� KG ��)�"�	
�� !���� ���
���	��� ��� �� ���
�+�	 ��*)�� ��  ���   �'
�
�	�����   
�����'��    
���	���.   (�  ���&��)"  
���  �"�  ���&�  �� ���'���	
� !��� ��� 	�"���
���	��� �&��	  ��'�������  ��� ��  ��)�"�	
�, " ��	����� �����" ��') �" 
�	�*��� �� !�����	 ��� �������. 

9.36 ���!��� ��	����'� ���	������ �� �� ������

5  ��	����""   ��  '&����	  ���  �����	�   �'
��&��   ����)   
�������"����� ��) ���!������	 �"� ���.5.5.3. 

9.37 /������� ������	! %��������	!  �� �� ������

5   ��	����""   ��  '&����	  ���  �����	�  '�	$�)   ����) 
�������"���"   
�	  ��	"�����"   ��)    ���!������	   �"� ���.5.5.4. 

9.38 
%������	� �����������

5  ��	����""  ��  '&����	 ��� KG ����	
�� (!�����,  �&
��, 
�������

��.) !���� ���	��� �"���	��� ����'�&�   ����) �������"����� ��) 
���!������	 �"� ���.5.5.2.1. 

9.39 ������&��	� ��$�	�

5  ��	����""   ��  '&����	  ���  KG ����	
�� !���� ���	�" 
�������	� ��!��� ����) �������"���"  (!�.���.5.5.2.2).   

10. ������   �	������
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10.1 /����� �����%�&���� ������ �’ ���� ��� �������'
��������	�� (�%���& ��� ���.10.2, 10.3 .... 10.40, 10.41): 

  �. ���	���!�����	 " �����" '	� �"� ��"�)��  ��� ���	��������
��'�������	
��, ��	�"���	
�� 
�	 �	�	
"�	
�� ���)�	
�� ��0& �� �	 ��" 
*��) �	*���  (�1�, ����-=�, �(%�-�, -)��"�� 
��.). 
  
  .. ���	���!�����	  " �����"  '	�  �"�  �������	�,  ����*���, 
�����
��",    ���
��	",   ���+)"   � 
���!	!���,  ���.��'�&�,    
�������""   
�	   ����"    ��)�    �)� ���!�������)� ��	
$�. 

  !. ���	���!�����	   "  �����"  '	�  �"  �	���",   ����*���, 
���
��	",   �'
�����",   ��	����'&�,   �����""  
�	 ���
��	"    ��)�    
�)�   ���	������)�   ��'���&)�   
�	 �"���"���)�. 

  (. ���	���!�����	  " �����" ��)� �)� �	
����'�	$� 
��$ 
�	
"  �.&�  ��)�  �)�  �	
����	
)� ��� ��� ���*������	 �"�$ ���� �&��	
�����&�"�� '	� �"� ���
���)" �)� ��'�	$�. 

  �. ���	���!�����	  " �����" ��)� �)� ��
	��	$� 
�	  ���'�)�
��� ���!�������	 ��� ����� �"� ����	�'��*�. 

  &�. ���	���!�����	 " �����" ��') ���������" 
���
��� 
��� ���
���&��	   ���  �"�  �������""  �)�  ���	�$�  ���$�, �'
��&)�,  
������) �/*,  '�	$�)�  ���.  "��
��	���, ����$�, �	�!��)� 
��. 

  9.  -�� ���	���!�����	 �� ����� '��	
$� �.��)� 
�	 �*���� 
��� ��'���!�� ��� ��&0���	 �� ��!��	
� ��	��&� ��*)�� �� �	 
�&���� 
�	���.�	 . 

  /. -��  ���	���!������	 �� ������� 
���������  (���.3.1.4) 
����  ��  �	�	
�  ��	
� *��'&�) ���$� (���.3.5.2.2 
�	 3.5.2.3) �
�� ���  
��  ��!��	
�  ��	��&�  ���'��*���	 �	�*����	
� ��� .                           

  4. ���	���!�����	  " �����" '	� �"� �������	�,  ����*��� 
�	
�����
��" ��� ���	��������  �����.  ��  ��	  �	�����	  " %�����  ���  
��������&�� �&
��� ������) ��� �����'���	 
�	 ��	 �����	 �� ���"'"��&
���� ��� ��'���!�.  ��� ��) �$�	, ���� � ��'���!� �&��	 ������)���� 
�� �� ��"�$�	 �� �	�� ��� �� 
����	��& ��� �"� %�����. 

  ���  � ��'���!� �	���&.�	 �� �	
� ��� �����" '�$��"" �
�$�� ����   ���  ��������&��  (���  ��  ���  ��	���+�	  " %�����)  ����  ����  
��  ���� ��� ��'�� " 	�	�
�"&� �" '�)����) ���	�����	 �" %�����. 

  �. ���	���!�����	 "  �����" �������	�   
�	  ��"	����	��) 
"��
��	
� ����'�	� . # ��'���!� ����������	 �� �'����	 �"�  ���	������"  
"��
��	
�  ����'�	�  ���  �"  -�5  � �� �'
������	 �	
� ���
"��
�������')'�  0��'� .  5  %����� ���   �&��	    ������)���"  ��  
���"'��	  ���  ��'���!� "��
��	
� ����'�	� ��� �� �&
���  �" .  ���  ��)   

Σελίδα 344 από 354



118

��� ���"'"��&, ����  �  ��'���!�   �&��	  ������)���� �� �"� ��"�$�	 ��
�	�� ��� �� 
����	��& ��� �"� %�����. 

10.2 ,����	 ��� �	��	 ��������� �� 	�����	!� �����

5 
���
��� ������� ��� ����� 
������� ��  ���	���   ��� 
�����   ��  '&����	  ��*)��  ��  �� ����� 3,4,5,6 
�	 8 �"   ������ 
����	�'��*� . 

5 ��	����""  �� '&����	 ��)   ���!������	  �"�  ���.9.2.  5
���*������"  ���  ���  ��'���!�  �	��  ���  %3  �����)�����

��������� ������� ���	���!���	 �
�� ���  �"�  �������	�, ����
���,   
�������""   
��.   ��� 
���������   
�	  �"� ������	��&�  �"    
���
�&���"    ��$�)    (���.5.2),   �" �������	�  
�	  �������""  ���  
��	
��  ��	
���+�)   
�*"  (���.5.4),  �"� �������	� 
�	 �������""  ���  
���	���  �)� ���$� ��" *��)  (���.5.5.2), �"� �������	� 
�	
�������"" �)�  �'
��&)�   ������)    ����
�*$�  (���.5.5.3),   �"�
�������	� 
�	 �������"" �)� '�	$�)�  ���	
��  "��
��	��� (���.5.5.4),  
�"  �����"" ��� 
���������  (���.5.13),  �" ���*)" �  
���  �)�  
���$�  (���.5.1),  �"�  �������	�  
�	 �������""  �)�  ��	
$�  '��&���� 

�	 *��'&�) �)� ���$� (���.5.16),   �"�  �����&�  ���  �������  
(���.5.17),   �" �	���"" 
�	 .���'��	�� �)� ��	����"�	
$� ��$�,  
�	 '��	
�
�� ���� ��'�&� 
�	  ��	
�  ���	�0����	  '	�  �"�  ����" ��������)" ���
�������. 

10.3 ,����	 ��� �	��	 ��������� �'��� 	�����	!� �����

������  ���  �’ ���*�������  �"�  ���.10.2  �
��   ���  �"�
�������	� 
�	 �������"" �)� ���	�$� �)� ���$� (���.5.5.2).  

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.3. 

10.4  ,����	 ��� ������ 	������	 ���������

5 
���
��� ��� ������� ��� ���*��  ���	����  
�������  ��
'&����	  ��*)��  ��  ��  �����  3,4,5,6  
�	 8 �" ������ ����	�'��*� . 

5 ��	����"" �� '&����	 ��)   ���!������	  �"�  ���.9.4.  5
���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� %3 �����)����� ���*��
���	�����  
���������   ������� ���	���!���	 �
�� ��� ��
���*������	 �"� ���.10.2 
�	 �"� �������	�,  
����'�&� 
�	 �������""   
���  ���	���  �)�  ���
$�  ��� ���!������  �� ��!��	
� ���	�
(���.3.2.3.1). 

10.5  ������% ����	� �� �	��	 ��������� �� 	�����	!� �����

5 ���
��" ��� ������� �	�*�����	�&��	 ��� �"� 
���
��� �" 
���.10.2   ��')   ��'�	$�   ���	��	���"   .�
���)     
�	 ��"	����	��)   
���"�	
�� ���� 
�	 ���"�$� ��0� 
��$ 
�	 ���" ��'��	
$� ��	�$�  '	�  �"�  
����&)"  �"   ��	*���	� , �	����*)"  ���	��	�"���"�� ,  +�
����  
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�"�	
�� �'��� 
��. (���.4.9.3).    ��	�����   ���	���!�����	   
�	   "    �����
���!�������"   ���   �"  ��!�"  �������	�  
�	  �������"" �"���	�$�
����'�&� 
�	 �������	)� ��!�)� ����.� ����	� 
�	 ��� ���
� 
(���.5.5.2.1.1).  5  ��	����""  ��  '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.5. 

10.6 ������% ����	� �� �	��	 ��������� �'��� 	�����	!�
�����

5 ���
��" ��� ������� �	�*�����	�&��	 ��� �"� 
���
��� �" 
���.10.3    ��')   ��'�	$�   ���	��	���"    �
���)    
�	 ��"	����	��) 
���"�	
�� ���� 
�	 ���"�$� ��0� 
��$   
�	 ���"  ��'��	
$�  ��	�$�  '	�  
�"�  ����&)" �" ��	*���	� , �	����*)" ���	��	�"���"�� ,  +�
����
�"�	
��  �'���  
��. (���.4.9.3).    ��	�����    ���	���!�����	   
�	   "   �����
���!�������"  ���  �"�  ��!�"  �������	�  
�	   �������"" �"���	�$�  
����'�&�   � �������	)� ��!�)� ����.� ����	� 
�	 ��� ���
� 
(���.5.5.2.1.1).  5  ��	����""  ��  '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.6. 

10.7 ������% ����	� �� ������ 	������	 ���������

5  ���
��"  �������  �	�*�����	�&��	  ��� �"� 
���
��� �" 
���.10.4   ��')   ��'�	$�   ���	��	���"    �
���)     
�	 ��"	����	��)   
���"�	
�� ���� 
�	 ���"�$� ��0� 
��$ 
�	 ���" ��'��	
$� ��	�$�  '	�  
�"�  ����&)"  �"   ��	*���	� , �	����*)"  ���	��	�"���"�� ,  +�
����  
�"�	
�� �'��� 
��. (���.4.9.3).  ��	����� ���	���!�����	 "  �����  
���!�������" ���   �"   ��!�"   �������	�   
�	  �������""  �"���	�$�
����'�&� � �������	)� ��!�)�  ����.�  ����	�   
�	  ��� ���
� ,  
(���.5.5.2.1.1).   5  ��	����""  ��  '&����	  ��) ���!������	 �"� ���.9.7. 

10.8 -	�	*�%�% ������'� ��	����'� �/� �� ���������	
�����	

5 �������"" �'
��&)� ������)   ����
�*$�  �  �*	������
������  �� '&����	 ��*)�� �� �"� ���.5.5.3 (�.5.5.3.3).  5 ��	����"" ��  
'&����	 ��)   ���!������	  �"�  ���.9.8.  5 ���*������" ��� ���
��'���!� �	�� ��� ���.  ���	���!���	 �" �	���	."  ���   �.10��.   ��

�����	���,   �"�  �������	�, 
����'�&�  
�	  �������""  ��� ���	��� 
�	 ��
.���'��	�� �" ��� �� '����	��������. 

10.9 -	�	*�%�% ������'� ������	! %��������	! �� ���������	
�����	

5 �������"" '�	$�)   ���	
��  "��
��	���  �  �*	������ ������  
�� '&����	 ��*)�� �� �"� ���.5.5.4 (�. 5 . 5 . 4 .6).  5  ��	����""  ��  
'&����	  ��)   ���!������	  �"�  ���.9.9.  5 ���*������" ��� ���
��'���!� �	�� ��� ���.  ���	���!���	 �" �	���	." ��� �.10�
.  �� 
�����	���  
��  
�������  
�	 ���!�",   �"�  �������	�,  
����'�&�  
�	  �������""  
��� ���
	���  �')'��  '�	$�) ,   ��  .���'��	��  �"   ���   �� �����
�

�  
��	
�  
�	  '����	��������  (�.5.5.4.6) 
�	 �"� ��	����" �" '�	$�) ��
�� 
�����"�� '������� 
�	  ��$���� (�.5.5.4.�). 

Σελίδα 346 από 354



120

10.10  �*������� - )������������ ����� ����	�&�

5  �*�&��"  ���  
������������  ��	
��  *��'&�) 
�	 ��
.���*��'	�� ��� ����� ����� �� '&����	 ��*)�� ��  �"� ���.7.2. 

5  ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.10.  5
���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����  ��
��   ����� ��  
���	���!���	 �"� �*�&��" ��� ���	�� ��	
�� *��'&�) , �"� �*�&��" ���  
���
���"�����  �	   ����	�   ���  ����� ��	
��  
�	 �"� �������	�,  

����'�&� 
�	 .���*��'	" ��� �����  ��  ��	
�  �"   ���� .SS-S-167  6  �   
���	�    ���"   ����	�'��*� ���!������ �� ��!��	
� ��	��&�. 

10.11  �*������� -  )������������ ����� ��������

������  ��  ���� ��) �"� ���.10.10 �� �	�*�����&"" ���� �)�  
������)�  ��'�&�   
�	  ��	
$�   ��')   �	�*����	
$� �	����)� �)�
���$�. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.10. 

10.12  �*������� - )������������ ����� �����	�&�

������ �� ���� ��) �"� ���.10.10,  �� �	�*�����&"" ��) �)�
������)� ��'�&� 
�	 ��	
$� ��') �	�*����	
�   ���*� 
�	 �	����)�
�)� ���$�. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) �"� ���.9.10. 

10.13  �*������� - )������������ ��� ������������% ����	!
��������	� ����� �����	�&�

������   ��   ����   ��)    �"�  ���.10.12  
�	  ��	�����
���	���!�����	 " �*�&��" ��� ���	�� ��	
�� '��&����   �)� ���$� 
��$ 

�	 " �������	�, 
����'�&� 
�	 �������"" ���� ��	
�� '��&���� ���$�
(���.3.5.1). 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.11. 

10.14 �������&  �'���� ���� �'����  (�'��� ��*�1%�%) 

5  ��	
���  �)�  �)'�$� �	 ')�&� ���� ��� �	��	�$����	 
��&0""
���� ����" �" ���
� �� '&����	 ��*)��  ��  �"� ���.7.3.1.  

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.12. 

5  ���*������"  ���  ���  ��'���!�  �	��  ��� ����� ��
�� �)'�� 
�� ���	���!���	 ���   �	   ��'�&�   
�	  ��	
�  ��� ���	'��*����	 �"�
���.7.3.1.  
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10.15 �������& �'���� ���� �'���� (�� ��*�1%�%) 

5  ��	
���  �)�  �)'�$�  ����  �	��	�$����	  
��&0"" 
�	 ����"
�" ���
� �� '&����	 �� 
���&��" 
�	  ���
���
��� ��� ������� �" 
���
� ��*)��  �� �"� ���. 7 . 3. 2.1. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.13. 

5  ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
� �����
��	*���&� 
���	�������� �������   ���
�   ��  ���	���!���	 ���    �	    
��'�&�   
�	  ��	
�  ���  ���	'��*����	  �"� ���.7.3.2.1 
��$ 
�	 ���

����	��  
�	  .���*��'	"  ��� ���&��	��� ������� �)� ���	$� ���$�. 

10.16 �������& ����������	! ��������	� ������ ���� �'���� ��
������	���%��

5  ��	
���  ��	*���	�
��  (�"����  ����	 ��� ���� ����� ) 
��&���� ���
� �	 ')�&� �� '&����	 ��  
���&��"  ��� �������    
�������    
�	   '��&����    ���   
����   �� �*�������"�� ��*)�� �� �"�
���.7.3.3.1.1. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.14. 

5 ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
�  �����
��	*���	�   
���	��������  �������   ���
� �� ���	���!���	 ���   �	   
��'�&�   
�	  ��	
�  ���   ���	'��*����	   �"� ���. 7. 3.3.1.1. 

10.17 �������&  ����������	!  ��������	�  ������  ����  �'���� ��  
���������
  

5  ��	
���  ��	*���	�
��  (�"����  ����	 ��� �	�� ����� ) 
��&���� ���
� �	 ')�&� �� '&����	 ��  
���&��"  ��� �������  
�������   
�	  '��&���� ��� 
���� �� 
������� ��*)�� �� �"�
���.7.3.3.1.2. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.15. 

5 ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
�  �����
��	*���&�   
���	��������  �������   ���
� �� ���	���!���	 ���   �	   
��'�&�   
�	  ��	
�  ���   ���	'��*����	   �"� ���.7.3.3.1.2. 

10.18 �������& ��������� �'����  (�'��� ��*�1%�%)

5   ��	
���   �	�����$�   �)'�$�   �)�   ���
$�  ����  ���
�	��	�$����	 
��&0"" �� '&����	 ��*)�� �� �"� ���.7.3.4. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.1.6. 
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5 ���*������" ���  ���  ��'���!� �	��  ���  �����  ��
�� 
��	
���0����"   �)'��   ��  ���	���!���	 ��� �	 ��'�&� 
�	 ��	
� ���
���	'��*����	 �"� ���.7.3.4. 

10.19  �������& ��������� �'���� �� ��*�1%�%

5 ��	
��� �	�����$� �)'�$� �)� ���
$�  ����  �	��	�$����	

��&0"" ��� ��� ������� �" ���
� �� '&����	 ��*)�� �� �"� ���.7.3.5. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.17.   

5 ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
� �����

���	�������� ������� �" ���
� �� ���	���!���	 ���   �	 ��'�&� 
�	
��	
� ��� ���	'��*����	 �"� ���.7.3.5.   

10.20 �������& �'���� �	��� ��� ����% �'� �����  (�'���
��*�1%�%) 

5  ��	
���  �)�  �)'�$� 
���� �� ��&�" �)� ���$� ���� ���
�	��	�$����	 
��&0"" �� '&����	 ��*)�� �� �"� ���.7.3.6. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"�  ���.9.18. 

5 ���*������" ���  ���  ��'���!�  �	��  ���  �����  ��
�� 

���	������"    (��	*���	�
� )   �)�&��    
���������   ��     ���	���!���	
��� �	 ��'�&� 
�	 ��	
� ���  ���	'��*����	 �"� ���.7.3.6.  
  

10.21 �������&  �'����  �	��� ��� ����% �'� �����  (��
��*�1%�%) 

5  ��	
���  �)�  �)'�$�  
����  ��  ��&�"  �)� ���$� ����
�	��	�$����	 
��&0"" ���  ���   �������   �"   ���
�   �� '&����	 ��*)��
�� �"� ���.7.3.7. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.19. 

5  ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
� �����
��	*���	� 
���	�������� �������   ���
�   ��  ���	���!���	 ���    �	    
��'�&�   
�	  ��	
�  ���  ���	'��*����	  �"� ���.7.3.7. 

10.22 �������& �'����  �	���  ��� ����% �'� �����  (��
����!('�% ��� ��	����%) 

5 ��	
��� �)� �)'�$� 
���� �� ��&�" �)�. ���$�  �	����� ����   
�	��	�$����	   �'����)    �����+)"   
�	   ���	
� ������	��� ������	"
�" ���
� �� '&����	 ��*)�� �� �"� ���.7.3.8. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.20. 
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5 ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
�  �����

���	��������  ������� �" ���
� �� ���	���!���	 ��� �	 ��'�&� 
�	
��	
� ��� ���	'��*����	 �"� ���.7.3.8. 

10.23 �������& �'���� �	� 	����	���� �� ����������%
�����	�&�

5 ��	
��� �)� �)'�$� ���  �*�&�����	  �  ��������	"  �" 
�	����� �� '&����	 ��*)�� �� �"� ���.7.3.9. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.21. 

5  ���*������"  ���   ���  ��'���!�  �	��  ��� ����� ��
�� �)'�� 
�� ���	���!���	 ��� �	 ��'�&� 
�	 ��	
� (
�	 ���  
����	�� 
�	
�����*��'	" ��� �����)  ���  ���	'��*����	 �"� ���..7. 3. 9. 

10.24 �������& ����	���*���� ���� �'���� ��� ��� ����% �'�
�����

5  ��	
��� �)� ��	�����	$� �	 ')�&� 
�	 �� ��&�" �)� ���$� ��
'&����	 ��*)�� �� �"� ���.7.4.1. 

 H ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.22. 

5 ���*������" ��� ��� ��'���!� �	��  (�"�  ���&��)"  ��� ���	  
�����	 � ����� �''���) ��� ��'��) �� ���	���!���	 ���   �	   ��'�&�   

�	  ��	
�  ���  ���	'��*����	   �"� ���.7.4.1. 

10.25 �������& ����	���*���� ������

5 ��	
��� �)� ��	�����	$� �)� ���
$� (�"���� " �����+)" ���  
���   �
���  �"   ���
�   
�	  "  
��	"  ��� �����) �� '&����	 ��*)�� �� �"�
���.7.4.2. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.23.         

5 ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
�  ����� ��   
���	���!���	   ���    �	    ��'�&�    
�	  ��	
�  ��� ���	'��*����	 �"�
���.7.4.2. 

10.26 ��	��������%  ����������&� ���	�&� ��    ������	

5 ���
�����" �" ��	*���	�
� ����� �" ���
� ��� ���	
�����&  ���*��  ������	"   ��  '&����	  ��*)��  ��   �"�  ���.7.5.1. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.24.  

5   ���*������"  ���  ���  ��'���!�  �	��  ���  KG  !���� �	����&��
�� ���	���!���	 ��� �	 ��'�&� 
�	  ��	
�  ���  ���	'��*����	 �"�
���.7.5.1. 
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10.27   ��	��������%  ��	�����&�   ��	������'�

5  ���
�����"  �����	
� ������&�) ���� ���	��	���" 
�
���) 
�	 !���� �� ���� 1-2 ��.  �� '&����	 ��*)��  �� �"� ���. 7.5.3. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.25. 

5  ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
� �����
��	
�����&� ���
� �� ���	���!���	  ���   �	   ��'�&� 
�	 �� ��	
� (
�	
�"� ��	�����	
� ������) ��� ���	'��*����	 �"� ���.7.5.3.

10.28 ��	��������% ����	���*%���%��� �� ����������

5  ���
�����"  �"   ���	��	�"���"��   �" ��	*���	� ���

��������� �� �" �"�	���'&� ����
$�)� �� '&����	 ��*)�� �� �"�
���.7.6.2.                        

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.26. 5
���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
�  ����� ����
)��&�   
��	*���	�   �� ���	���!���	 ��� �	 ��'�&� 
�	 �� ��	
� ��� ���	'��*����	
�"� ���.7.6.2. 

10.29  �*������� ����	� �������	! �� ���� ��� ����%

# 
����	�� �" ��	*���	� ��� 
��������� ��� �� 
�����
����	
� �)�  ����$�  �)�  ����
�*$�  ��  ���"  �����  ��  '&����	
��*)�� �� �"� ���.7.6.3.1 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.27. 

5  ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� �����')�	
� �����

����	��&� ��	*���&� ������� �� ���	���!���	  ���   �	 ��'�&� 
�	 ��
��	
� ��� ���	'��*����	 �"� ���.7.6.3.1. 

10.30  �*������� ����	� �������	! �� ��	�	$��	

# 
����	�� �" ��	*���	� ��� 
��������� ��� �� 
����� ���	��  
�)�  ����$�  �)� ����
�*$� �� ���" *��'�!���� �� '&����	 ��*)�� ��
�"� ���.7.6.3.2. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.28. 

5 ���*������" �	�� ��� ��� ��'���!� ��� �����')�	
�  �����

����	��&�   ��	*���&�   ������� �� ���	���!���	 ��� �	 ��'�&� 
�	 ��
��	
� ��� ���	'��*����	 �"� ���.7.6.3.2. 

10.31 �������& ��*	���&� *��!��'� ������ (�� ��*�1%�%)
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5  ��	
���  ���
�   ���  ���	  �����&   
����	
�   ����"
(���
��!��	���)   ����  �	��	�$����	  
�	  
��&0""   �� '&����	 ��*)�� ��
�"� ���.7.7.1.  

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.29. 

5 ���*������" �	��  ���  ���  ��'���!�  ���  
�!	
�  �����

���
���0������  
���������   ��  ���	���!���	  ���   �	   ��'�&� 
�	 ��
��	
� ��� ���	'��*����	 �"� ���.7.7.1. 

 10.32 �������& ��*	���&� *��!��'� ������  (�'��� ��*�1%�%) ��
OVERLAY ��� ���������

5 ��	
��� ���
$� ��� ����� �����& 
����	
� ����" ���� ���
�	��	�$����	 
��&0"" �� '&����	 ��*)�� �� �"� ���. 7.7.2.1 �� OVERLAY
��� 
�������. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.30. 

5 ���*������" �	�� ��� ��� ��'���!� ��� 
�!	
� �����

���������  OVERLAY �� ���	���!���	 ��� �	 ��'�&� 
�	  �� ��	
� ���
���	'��*����	 �"� ���.7.7.2.1. 

 10.33 �������& ��*	���&� *��!��'� ������ (�'��� ��*�1%�%) ��
OVERLAY ��� ������	���%���

5 ��	
��� ���
$� ��� ����� �����& 
����	
� ����" ���� ���
�	��	�$����	 
��&0"" �� '&����	 ��*)�� �� �"� ���.7.7.2.2 �� OVERLAY 
��� �*���	
�� ���"�� . 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���. 9.31. 

5 ���*������" �	�� ��� ��� ��'���!� ��� �����')�	
� �����
OVERLAY �� ���	���!���	 ��� �	 ��'�&� 
�	 �� ��	
� ��� ���	'��*����	
�"� ���. 7. 7. 2. 2 
�	 �’ �*��� �� ����	
� ����   ��	��$�)    (
�	  ��	   
�� ��	����� ���" �)� �*���������)�).   

10.34 �������% ����	� ��  OVERLAY ��� ���������

5  ��&��"  �"   ������   ���  �������  �  "  ���
�����" 
����	
�   
������&�)   (���.7.5.4)  �  " ���
�����" �" ���	��	�"���"�� 
(���.7.6.1) �� '&����	  ��*)��  ��  �"� ���.7.8.1 �� ��	���	
� ��&��)"
��� 
�������. 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.32. 

5  ���*������"  �	��  ���  ���  ��'���!�  ��� 
�!	
� �����

���������  OVERLAY �� ���	���!���	 ��� �	 ��'�&�   
�	 �� ��	
� ���
���	'��*����	 �"� ���.. 7.8.1. 
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10.35 �������% ����	� �� OVERLAY ��� ��������	!� ���%���

5  ��&��"  �"   ������   ���  �������  �  "  ���
�����" 
����	
� 
������&�)  (���.7.5.4)  �  "  ���
�����"  �"   ���	��	�"���"��   
(���.7.6.1)  ��  '&����	  ��*)�� �� �"�  ���. 7.8. 2 �� ��	���	
� ��&��)"
��� �*���	
�� ���"�� . 

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.33. 

5 ���*������" �	�� ��� ��� ��'���!� ��� �����')�	
�  �����
��	���	
�   ��	��$�)   �� ���	���!���	 ��� �	 ��'�&� 
�	 �� ��	
� ���
���	'��*����	 �"� ���.7.8.2  
�	  �’ �*��� ��  ����	
�  ���� �" 
��	���	
� ��	��$�)  (
�	 ��	 �� ��	����� ���" �)� �*���������)�).  

10.36 �������� ����	� �� �	���� �����

5  �������""  ���  ���	
��  ���'����   ��   '&����	   ��) 
���!������	 �"� ���.5.5.1. 5 ��	����""  �� '&����	 ��*)�� ��  �"�  
���.9.34  
�	 " ���*������" ��� ��� ��'���!� �	�� ��� 1G !���� 
���	���!���	  �
��   ��� �"�  �������	�  ��� ��	
�� 
�	 �" �����"
���������) ���. 

10.37 2	%*%����� 	������� ��� �%� �	�	*�%�% �'�  �	�����  
�������'�

#	 
�!&��	� 
�	 �� 
�!����� ������������	 ��) ���!������	 �"�  
���.5.5.1.  5  ��	����""   ��  '&����	  ��*)�� �� �"� ���.9.35 
�	 "
���*������" �	�� ���  ���  ��'���!�  ���  �G !����   ���	���!���	  �
�� 
��� �"� �������	� ��� ��	
�� 
�	 �" �����" ���������) ���. 

10.38 ���!��� ��	����'� �/�  �� �� ������

5 �������"" �'
��&)� ������) ����
�*$� �  ���  ������ ��
'&����	 ��*)�� �� �"� ���.5.5.3 (�.5.5.3.A).                  

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.36. 

5   ���*������"   ���   ���   ��'���!�  �	��  ���  �����	�
���	���!���	 �"� �������	� ��� ��	
�� �"� �������"" 
�	 �"� ����)� ���. 

10.39 /������� ������	! %��������	! �� �� ������     

5 �������"" '�	$�) ���	
�� "��
��	��� � ��� ������ �� '&����	
��*)�� �� �"� ���.5.5.4 (�.5.5.4.A).  

5 ��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.37. 
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5  ���*������"  ���  ���   ��'���!�   �	��   ���   �����	�
���	���!���	  �"�  �������	�  ��� ��	
��,   �"� 
�����"�"  �

�*�,  �"�
�������"" 
�	 ����)" ���  ��	
��  
�	  �"� ��	����" �" '�	$�) ��
'������� 
�	 ��$����.        
                     

10.40 
%������	� �����������

5  
���
���  
�	  �������"" �)� �"���	�$� ����'�&� �� '&����	
��) ���!������	 �"� ���.5.5.2.1. (�" �	�� ������ ���	���!�����	 �
�� 
��� �"� �������	�  �)�  ��	
$�  
�	  " �����" ���.��'�&� , ���*$�) , 
����*��� , ���������) 
�	 ����$�) ���$�.  5 ��	����""  �� '&����	
��) ���!������	 �"� ���.9.38.  

 10.41 ������&��	� ��$�	�

5  
���
���  
�	  �������""  �)�  �������	)�  ��!�)�  �� '&����	  
��)   ���!������	  �"�  ���.5.5.2.2.   (�"�  �	�� ������ ���	���!�����	
�
�� ��� �"� �������	�  �)�  ��	
$� 
�	   "   �����"   ���.��'�&� ,    
���*$�) ,   ����*��� , ���������) 
�	 ����$�) ���$�.  5
��	����""  �� '&����	 ��) ���!������	 �"� ���.9.39.  
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