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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα µελέτη, εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

Π∆Ε 2017. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, προτείνεται προϋπολογισµός 30.000.000,00€ µε 

Φ.Π.Α. στη ΣΑΕΠ 008, για την υλοποίηση του έργου  «Έργα Βελτίωσης – Επισκευής  

Υφιστάµενων Οδοστρωµάτων Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της ΠΚΜ» 

µε κωδικό έργου 2017ΕΠ00800005. Από την κατανοµή της πίστωσης  ποσό ύψους 

4.950.000,00€ θα διατεθεί για την εκτέλεση του υποέργου «Βελτίωση- Επισκευή 

Υφιστάµενων Οδοστρωµάτων Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Σερρών α) Ν. Ζίχνης- 

Αλιστράτης – όρια Νοµού ∆ράµας και β) Σερρών- Νιγρίτας – Αµφίπολης – όρια 

Νοµού Θεσσαλονίκης».  

Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι δεκαοκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της 

σύµβασης και προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης στο υφιστάµενο εθνικό και 

επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών, στους παρακάτω συγκεκριµένους οδικούς Άξονες: 

1. Οδικός άξονας Ν. Ζίχνη – Αλιστράτη – όρια Νοµού ∆ράµας και διέρχεται µέσα από  τα 

γεωγραφικά όρια του ∆ήµου  Ν. Ζίχνης,  

2. Οδικός άξονας  Σέρρες – Νιγρίτα – Αµφίπολη – όρια Νοµού Θεσσαλονίκης ο οποίος 

ξεκινά από το ∆ήµο Σερρών και διέρχεται από το ∆ήµο Βισαλτίας και το ∆ήµο 

Αµφίπολης. 

Το συγκεκριµένο οδικό δίκτυο έχει κατασκευασθεί πριν από χρόνια και λόγω της αύξησης 

του κυκλοφοριακού φόρτου και των µεγάλων φορτίων έχει υποστεί φθορές, η 

αποκατάσταση των οποίων είναι αναγκαία.   

Ο τάπητας κυκλοφορίας λόγω κοπώσεως και γηράνσεως της ασφάλτου από την πολυετή 

χρήση του, έχει υποστεί φθορές και αλλοιώσεις. Εµφανίζει απώλεια υλικού, ρηγµατώσεις, 

τροχαυλακώσεις και έντονες παραµορφώσεις. Λόγω και της αυξηµένης κυκλοφορίας βαρέων 

οχηµάτων, η περιγραφόµενη κατάσταση του οδοστρώµατος έχει επιδεινωθεί  πάρα πολύ. 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω γενικές εργασίες στους 

οδικούς άξονες. 

Καθαρισµός και µόρφωση των τάφρων εκατέρωθεν των οδικών αξόνων και σε ολόκληρο το 

µήκος του δρόµου µε µηχανικά µέσα ή και χειρονακτικά. 

Καθαρισµός των φρεατίων, των τεχνικών και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, 

µε µηχανικά µέσα ή και χειρονακτικά. 

Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή 

ορυγµάτων ή επιχωµάτων των υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 



Καθαρισµός επιφανειών πρανών προϋφισταµένων βραχωδών ορυγµάτων από χαλαρωµένα, 

αποκολληµένα και ασταθή υλικά, σε  οποιοδήποτε ύψος από την στάθµη της οδού και µε 

οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε µηχανικά µέσα και χειρονακτική υποβοήθηση, µε την 

συγκέντρωση, φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Οι κάθετοι επί του εθνικού ή επαρχιακού οδικού δικτύου, αγροτικοί δρόµοι θα επενδυθούν µε 

οπλισµένο σκυρόδεµα. Η σύνδεσή τους µε την κύρια οδό θα διαµορφωθεί, σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται η µεταφορά και απόθεση 

φερτών υλών στο οδόστρωµα της κύριας οδού από τον αγροτικό και να µην διακόπτεται η 

οµαλή ροή των οµβρίων υδάτων στην τάφρο απορροής. 

Στα τµήµατα του οδικού δικτύου που έχουν υποστεί µικρή καθίζηση  και  το οδόστρωµα έχει 

υποστεί αποσύνθεση, µετά την αποξήλωση του οδοστρώµατος θα γίνει ανακατασκευή της 

οδοστρωσίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ΕΤΕΠ και στη συνέχεια θα κατασκευασθούν 

ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος. 

Στις θέσεις των οδικών αξόνων όπου έχουµε έντονες ρηγµατώσεις, κοιλώµατα ή κυρτώµατα , 

γήρανση της επιφάνειας  και οι οποίες είναι επικίνδυνες για την κίνηση των οχηµάτων  αφού 

φρεζαριστούν και ελεγχθεί η βάση οδοστρωσίας, θα αποκατασταθούν µε ισοπεδωτική στρώση  

ασφαλτοµίγµατος µεταβλητού πάχους τύπου ΑΣ31,5 ή ΑΣ40, και κατασκευή ασφαλτικής 

στρώσης κυκλοφορίας τύπου ΑΣ12,5 ή ΑΣ20 σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 

και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος", 

θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση των επικλίσεων της οδού. Όπου διαπιστωθεί ότι 

απαιτείται η τοποθέτηση Χαλύβδινου πλέγµατος οπλισµού ασφαλτικών ταπήτων από σύρµα 

διπλής πλέξης Φ2,4 mm εφελκυστικής  αντοχής 350-550 Ν/mm2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3:2013, 

αυτό θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας.  

Θα τοποθετηθούν µε έµπηξη χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2, 

κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Οι θέσεις 

θα υποδειχθούν από την ∆/νουσα Υπηρεσία. Στην αρχή και στο τέλος  θα τοποθετούνται ειδικές 

απολήξεις. Στο σηµείο που πρέπει να συνδεθούν στηθαία ασφαλείας µε διαφορετικό τρόπο 

κατασκευής θα τοποθετούνται ειδικές συναρµογές σύµφωνα µε το πρότυπο prEN 1317-4 .  Ο 

ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των στηθαίων πρέπει να υποβάλλει σχετική µελέτη που θα 

αφορά την αναγκαιότητα τοποθέτησης καθώς και πιστοποιητικά συµµόρφωσης του 

προτεινόµενου συστήµατος από φορέα πιστοποίησης σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και 

έκθεση δοκιµών (test report) που είναι σε ισχύ για τη συµπεριφορά σε πρόσκρουση σύµφωνα 

µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 για στηθαία ασφαλείας. 



Οι εργασίες κατακόρυφης σήµανσης θα περιλαµβάνουν την αντικατάσταση των 

αποχρωµατισµένων πινακίδων κινδύνου, ρυθµιστικών και πληροφοριακών και στους δύο 

οδικούς άξονες.   

Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του οδοστρώµατος µε ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας θα γίνει νέα διαγράµµιση στο οδικό δίκτυο. Αυτή θα είναι οποιουδήποτε 

σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 

αντανακλαστικό 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 

µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’. 

Οι εργασίες διαγράµµισης θα περιλαµβάνουν την αποκατάσταση, των οριογραµµών πλάτους 

15,00εκ., του άξονα σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση πλάτους 12εκ. ανά γραµµή και 

των κόµβων του οδικού δικτύου.   

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας και τις γενικές κατευθύνσεις του προγράµµατος εναλλακτικής 

διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, που αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισµό 

των ζηµιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται από τις εργασίες 

διαχείρισής τους και στη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων σύµφωνα µε τους στόχους του  

Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3854/2010, 

καθώς των άρθρων 16, 17, 18,19,20,21 και 24 του ν.2939/2001 και την ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 /23-8-2010. 

Ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) θα υποβάλλει επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης του 

διαχειριστή µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση 

του ότι θα συνεργασθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα για την εναλλακτική διαχείριση της 

περίσσειας των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο. 

Σκοπός του συγκεκριµένου έργου είναι η αποκατάσταση των φθορών του εθνικού και 

επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών στους οδικούς άξονες:  

1. Οδικός άξονας Ν. Ζίχνη – Αλιστράτη – όρια Νοµού ∆ράµας και διέρχεται µέσα από  τα 

γεωγραφικά όρια του ∆ήµου  Ν. Ζίχνης,  

2. Οδικός άξονας  Σέρρες – Νιγρίτα – Αµφίπολη – όρια Νοµού Θεσσαλονίκης ο οποίος 

ξεκινά από το ∆ήµο Σερρών και διέρχεται από το ∆ήµο Βισαλτίας και το ∆ήµο 

Αµφίπολης,                                                                                                         

ώστε τα οχήµατα να κινούνται µε ασφάλεια.  



Η χρηµατοδότηση του έργου είναι σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 97574/12-09-2017 

Απόφαση  του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης  µε την οποία εγκρίθηκε  η ένταξη στο 

πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων Π∆Ε2017 στη ΣΑΕΠ 008 µε κωδικό έργου 

2017ΕΠ00800005 το έργο «Έργα Βελτίωσης – Επισκευής  Υφιστάµενων 

Οδοστρωµάτων Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της ΠΚΜ» προϋπολογισµού 

30.000.000,00€, Υποέργο «Βελτίωση- Επισκευή Υφιστάµενων Οδοστρωµάτων 

Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Σερρών α) Ν. Ζίχνης- Αλιστράτης – όρια Νοµού ∆ράµας και β) 

Σερρών- Νιγρίτας – Αµφίπολης – όρια Νοµού Θεσσαλονίκης» προϋπολογισµού 

4.950.000,00€ (Α∆Α: ΩΟΥΦ465ΧΙ8-4ΝΦ)  

Η πληρωµή των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις µεταβιβαζόµενες 

πιστώσεις µέσα στην πίστωση που έχει εγκριθεί και µε δικαιολογητικά που ορίζονται από το 

νόµο.  

Οι τιµές των εργασιών αναλύονται στο τιµολόγιο του έργου, τονίζεται ότι το κόστος της 

επεξεργασίας των προϊόντων απόξεσης (φρεζάρισµα) του υφισταµένου ασφαλτικού 

οδοστρώµατος από την µονάδα ανακύκλωσης θα πληρωθεί µέσα από την δαπάνη 

απολογιστικών ΑΕΚΚ. 

Η αποκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τις απαιτούµενες κατά περίπτωση ΕΤΕΠ. 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00:2009 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάµων 
3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00 Καθαρισµός και εκβάθυνση κοίτης ποταµών, ρεµάτων 

και αποχετευτικών τάφρων 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τον κατάλληλο µηχανικό 

εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισµός 

αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται σύµφωνα µε τις 

οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής. 

Τα µηχανήµατα και οχήµατα θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την 

κείµενη Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, όσον αφορά την στάθµη θορύβου, την εκποµπή 

καυσαερίων και τα συστήµατα ασφαλείας, θα είναι εφοδιασµένα µε πινακίδες µηχανηµάτων 

έργων (ΜΕ) και θα είναι ασφαλισµένα. Οι χειριστές / οδηγοί θα διαθέτουν τις προβλεπόµενες 

από την κείµενη νοµοθεσία άδειες. 



Πριν από την έναρξη των εκσκαφών θα γίνεται παραλαβή του φυσικού εδάφους από την 

Υπηρεσία βάσει τοπογραφικών στοιχείων που θα υποβάλει ο ανάδοχος. Άλλως νοείται ότι 

ισχύουν τα στοιχεία του φυσικού εδάφους που παρέχονται από τη µελέτη. 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, είναι δυνατόν να δοθούν εντολές από την 

επίβλεψη για την τροποποίηση των γραµµών των πρανών, των κλίσεων και γενικά των 

διαστάσεων των εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια. 

Κάθε εκσκαφή που θα γίνεται από τον ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους 

εκτέλεσης εργασιών ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο 

σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία όρια. Κατά την εκτέλεση των 

εργασιών, υπάρχει πιθανότητα να εµφανιστούν στα πετρώµατα που προβλέπεται να 

εκσκαφθούν, κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωµένου βράχου (σε διάφορες 

θέσεις και διευθύνσεις). Οι γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα σχέδια των οριστικών 

µελετών δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι απεικονίζουν απόλυτα τις τελικές ή πραγµατικές 

γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν 

ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα εκτός των γραµµών αυτών. 

Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για 

υπερεκσκαφές οφειλόµενες σε ενέργειες του αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, 

(εκτός εάν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή εάν η Υπηρεσία αποδέχεται την 

υπερεκσαφή) δεν θα επιµετρούνται. 

Οι µη αποδεκτές υπερεκσκαφές, εφ’ όσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιµετρούνται 

ως προϊόντα εκσκαφών, ή άλλο υλικό σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές και οδηγίες της 

Υπηρεσίας, το δε κόστος της αποκατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Στις περιπτώσεις 

υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, η επιµέτρηση θα περιλαµβάνει τόσο 

τις πρόσθετες εκσκαφές, όσο και τις εργασίες επανεπίχωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

ανάδοχος θα έχει πάρει όλα τα προβλεπόµενα από τη µελέτη µέτρα για την αποφυγή τους 

(π.χ. διαµόρφωση των προβλεποµένων αναβαθµών στα πρανή των ορυγµάτων, εφαρµογή 

τεχνικώς ορθών πρακτικών εκσκαφής κτλ.). 

Εάν ο πυθµένας του ορύγµατος εκσκαφθεί σε στάθµη χαµηλότερη της προβλεπόµενης ο 

ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να επανεπιχώσει την υπερεκσκαφή µε 

κατάλληλα υλικά, επαρκώς συµπυκνωµένα, σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές της επίβλεψης, 

για την έδραση των προβλεποµένων ανωδοµών. 

 

 

1.2  ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 



Οι άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθώς και η αποµάκρυνση χαλαρών υλικών 

από τα πρανή των ορυγµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφους, η µεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση (είτε για αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα 

κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για 

οριστική απόρριψη), θα εκτελείται µε τον κατάλληλο κατά περίπτωση µηχανικό εξοπλισµό. 

Τονίζεται ότι ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εκσκαφών οφείλει να εφαρµόζει, ορθές 

πρακτικές εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών για την αποτροπή εκδήλωσης κατολισθήσεων, 

κατακρηµνίσεων κλπ. και τα προβλεπόµενα από τη µελέτη µέτρα προστασίας και δεν θα 

αποζηµιώνεται για την άρση των καταπτώσεων στην περίπτωση που αποδεδειγµένα 

οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. 

 

1.3 ΤΑΦΡΟΙ 

Οι τάφροι έχουν καλυφθεί µε βλάστηση ή λάσπη, και έχουν γεµίση εξαιτίας φερτών 

υλικών, απορριµµάτων ή διάβρωσης των τοιχωµάτων, µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τη διακοπή 

της ροής. Το νερό επιφέρει βλάβες στην τάφρο µόνο στην περίπτωση που λιµνάζει 

(αποτελώντας απειλή για την υγεία), πληµµυρίσει ή όταν η ανυψωµένη στάθµη προξενήσει 

προβλήµατα στην οδό ή σε άλλες κατασκευές. Μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε 

βάρος χρηστών παρακείµενης γης. 

Οι τάφροι (µη επενδυµένες) θα πρέπει να καθαρίζονται µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια. 

 

1.4ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΗ ∆ΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε1 ΕΩΣ Ε4 

Τα γαιώδη υλικά για την στρώση έδρασης του οδοστρώµατος σε επιχώµατα οδικών έργων, 

από πλευράς καταλληλότητας αυτών, κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες (Ε0, Ε1, Ε2, Ε3 και 

Ε4). Εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς από τη µελέτη, είναι δυνατή η κατασκευή της στρώσης 

έδρασης µε υλικά κατηγορίας Ε3 και Ε4. 

Τα Υλικά κατηγορίας Ε0, απαγορεύεται γενικά να χρησιµοποιούνται για την στρώση έδρασης, 

χωρίς προηγουµένως να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία (βελτίωση). 

Το πάχος του οδοστρώµατος καθορίζεται από την µελέτη ανάλογα και µε το είδος του υλικού 

που θα χρησιµοποιηθεί για την στρώση έδρασης. 

Η κατασκευή των επιχωµάτων περιλαµβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα στάδια: 

1. Προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης του επιχώµατος. 

2. Κατασκευή δοκιµαστικού Τµήµατος. 

3. ∆ιάστρωση υλικών επιχωµάτων. 

4. Συµπύκνωση κατά στρώσεις. 



Πριν από τη διάστρωση και συµπύκνωση των υλικών των επιχωµάτων θα γίνεται ο 

καθαρισµός, η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακατάλληλων υλικών ή 

φυτικής γης (θάµνοι, ρίζες, ριζόχωµα, φυτική γη µε υψηλό ποσοστό οργανικών κλπ.) σ' όλο 

το βάθος που απαιτείται και θα κατασκευάζεται µέρος του θεµελίου του επιχώµατος, από 

κατάλληλα υλικά σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή. 

Τα ακατάλληλα επιφανειακά υλικά, πρέπει να αποµακρύνονται πριν από τη διάστρωση των 

υλικών του επιχώµατος. 

 

 

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00  Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών καιεπιχ

ωµάτων (Serasanetti) 

2.1 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από 

σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά 

αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο 

κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

Η µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κ.Τ.Σ., µε 

µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου, µε τα αδρανή, το τσιµέντο και το νερό (και ενδεχοµένως 

τα πρόσθετα), που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Όταν οι σκυροδετήσεις γίνονται σε 

χαµηλή ή υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα 

προστατευτικά µέτρα που αφορούν την σύνθεση και την παρασκευή του σκυροδέµατος, 

όπως προβλέπεται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 515 και ΕΛΟΤ 517� 

 

2.2 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

Ως οπλισµός αντοχής φερόντων στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας εκ των κατηγοριών 

που περιγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της ΕΤΕΠ 1501-



01-02-01-00:2009, κατά τις απαιτήσεις της στατικής µελέτης και τα αναγραφόµενα στα 

εγκεκριµένα σχέδια. Οι χάλυβες που προδιαγράφονται στα Πρότυπα αυτά είναι 

συγκολλήσιµοι και παραδίδονται σε µορφή ράβδων, ρολών, ευθυγραµµισµένων προϊόντων 

και φύλλων ηλεκτροσυγκολληµένων πλεγµάτων, καθώς και δικτυοδοκών (lattice girders). 

 

2.3 ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 

(SERASANETTI) 

Εννοούνται όλοι οι τύποι φατνών από συρµατόπλεγµα εξαγωνικής διπλής πλέξης.  

Συνήθη συρµατοκιβώτια (gabions) 

Πεδίο εφαρµογής: 

• επενδύσεις πρανών χειµάρρων, ποταµών και άλλων έργων (αντιµετώπιση υψηλών 

ταχυτήτων, στερεοµεταφοράς, δυσµενών γεωλογικών συνθηκών κ.λπ.) 

• κατασκευή εγκαρσίων οδών, αναβαθµών και προβόλων. 

• κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως 

Τα συνήθη συρµατοκιβώτια διαµορφώνονται µε εξαγωνικό χαλύβδινο συρµατόπλεγµα διπλής 

πλέξης ως παραλληλεπίπεδα ενδεικτικού πλάτους 1,00-2,00 m και ύψους 0,50-1,00 m. Ενίοτε 

φέρουν και εγκάρσια διαφράγµατα (συνήθως ανά 1,00 m). 

Οι ακµές τους ενισχύονται µε σύρµα µεγαλύτερης διαµέτρου από την διάµετρο του σύρµατος 

του πλέγµατος. 

3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή 

υλικά 

Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η κατασκευή στρώσεων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως βάσεις και υποβάσεις σε οδοστρώµατα οδών, 

αεροδροµίων, δαπέδων στάθµευσης, κλπ. 

Ως βάση από ασύνδετα αδρανή ορίζεται η στρώση, συνολικού πάχους κατ' ελάχιστον 200 

mm, κάτω από την κατώτατη ασφαλτική στρώση. 

Ως υπόβαση από ασύνδετα αδρανή ορίζεται η στρώση (-εις), κάτω από την προαναφερθείσα 

βάση. 

Ως αδρανή υλικά θεωρούνται: το θραυστό υλικό από λίθους λατοµείων, το αµµοχάλικο 

θραυστό ή µη, από ποταµούς, χείµαρρους, ρεύµατα και ορυχεία, τα τεχνητά υλικά ορυκτής 

προέλευσης που έχουν προκύψει µετά από θερµική ή άλλη βιοµηχανική επεξεργασία (σκωρίες 

κλπ.). 



 

 

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 

 

Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στις επισκευές του οδοστρώµατος της οδού σε 

επίπεδο στοιχειώδους συντήρησης και σε εργασίες µεγαλύτερης κλίµακας που απαιτούνται 

για την ενίσχυση του οδοστρώµατος.  

Είναι αναγκαίο να γίνει σαφής διαφοροποίηση µεταξύ ενεργειών στοιχειώδους συντήρησης 

και εργασιών µεγαλύτερης κλίµακας. Πριν από τη διενέργεια κάποιων εργασιών µεγαλύτερης 

κλίµακας, όπως αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώµατος, είναι απαραίτητο να 

διασφαλίζεται η αρτιότητα της υποδοµής της οδού.  

Οι εργασίες στοιχειώδους συντήρησης θα αφορούν την αποκατάσταση της επιφάνειας του 

οδοστρώµατος δηλαδή την επούλωση λάκων µε ψυχρό ασφαλτόµιγµα, ώστε να διατηρηθεί 

το επίπεδο εξυπηρέτησης, δεν επηρεάζουν τη δοµική αντοχή του οδοστρώµατος και θα 

εκτελούνται πριν από τις εργασίες µεγαλύτερης κλίµακας. Με τις εργασίες µεγαλύτερης 

κλίµακας θα γίνεται αποκατάσταση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος 

ενισχύοντας τη δοµική αντοχή του.  

Ο κύριος του έργου µαζί µε τον ανάδοχο θα εκτελεί περιοδικές επιθεωρήσεις κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ελέγχοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οδοστρώµατος 

και αξιολογώντας τη λειτουργική και δοµική του κατάσταση. Στη συνέχεια θα δίδεται 

έγγραφη εντολή στον ανάδοχο για την άµεση εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης. 

Η επισκευή των φθορών που διαπιστώνονται κατά τις επιθεωρήσεις θα γίνεται µε 

ασφαλτικό υλικό σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009. 

Οι ασφαλτικές στρώσεις θα γίνονται µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 

εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατωµένης ασφάλτου. 



 

 

5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00  Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 

2 ΕΤΕΠ ΤΟ 1504-05-04-02-00 Οριζόντια σήµανση οδών 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 ∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 

 

Η επισκευή των φθορών που διαπιστώνονται κατά τις επιθεωρήσεις θα γίνεται σύµφωνα µε 

τις απαιτούµενες κατά περίπτωση ΕΤΕΠ.  

5.1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις για την αφαίρεση υφιστάµενης προσωρινής 

ή µόνιµης οριζόντιας σήµανσης οδοστρώµατος, περιλαµβανοµένων και των ανακλαστήρων 

οδοστρώµατος (µάτια γάτας). 

Τα προς ενσωµάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο µετά προσοχής, για 

την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζηµιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευµένο 

χώρο απόθεσης ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραµορφώσεων και ρύπανσης. 

Η αφαίρεση της οριζόντιας σήµανσης µπορεί να γίνει µε µεθόδους οι οποίες υλοποιούνται µε 

ή χωρίς τη χρήση υλικών. 

Τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών αφαίρεσης της 

υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση 

έκθεση επί της µεθοδολογίας που προτίθεται να εφαρµόσει, καθώς και επί των µέτρων 

προστασίας του προσωπικού, κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης των εργασιών µε ταυτόχρονη κυκλοφορία οχηµάτων, απαιτείται 

εφαρµογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων µε διάταξη µέσων προσωρινής 

κατακόρυφης σήµανσης (πινακίδες, ανακλαστικοί κώνοι, αναλάµποντες φανοί κλπ.). Θα 

εφαρµόζονται οι κυκλοφοριακές διατάξεις που περιγράφονται στις Οδηγίες – Προδιαγραφές 

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε να καθοδηγείται η κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς και 

οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (βλέπε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-

01-00:2009). 

 

5.2   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

Η διαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 

µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), θα γίνεται µε 



αντανακλαστικό 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 µελέτη 

σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 1504-05-04-02-00.  

 

 

 

5.3 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στον καθορισµό των ελάχιστων απαιτήσεων για τις 

διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης. 

Τα προς ενσωµάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο µετά προσοχής, για 

την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζηµιών, και θα αποθηκεύονται σε προστατευµένο 

χώρο απόθεσης ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά έναντι παραµορφώσεων και ρύπανσης. 

Ανάλογα µε το είδος της διάταξης στήριξης απαιτούνται τα ακόλουθα υλικά: 

• χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένοι ή σωλήνες από κράµα αλουµινίου, διαφόρων µηκών 

και εξωτερικών διαµέτρων, ελαχίστου πάχους τοιχώµατος 2,0 mm. 

• Άοπλο σκυρόδεµα C12/15. 

• Xάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος S500s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Με την   51152/317 απόφαση  της ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.  Σερρών 

Σέρρες        08 - 02 -2018 
Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ µε Α΄β 

 

Σέρρες    17-1-2018 
Ο Συντάξας 

 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΟΜΟΚΤΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ µε Α΄β 

 
 

Σέρρες    08 -02-2018 
Ο Αν. Πρ/νος ΣΕ 

 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΑΤΛΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ µε Α΄β 
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