
Έργο:« Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμένα της Ν. Ύδρας-Έργα B’ Φάσης»    Τεύχη Δημοπράτησης                                                             
Τεχνικές προδιαγραφές  

 

 1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 
ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ 
 
ΕΡΓΑ B’ ΦΑΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ – ΛΙΘΟΙ  - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ   
 

Αντικείμενο 
 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του είδους και της ποιότητας των 
πετρωμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και του τρόπου εκτελέσεως των απαιτουμένων 
εργασιών για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων από λιθορριπές, λίθους ή/και φυσικούς 
ογκολίθους. Στο έργο προβλέπεται η αναβάθμιση και αποκατάσταση του πρανούς προστασίας της 
εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου, λίθους και φυσικούς ογκολίθους διαφόρων 
διαβαθμίσεων. Μέρος των φυσικών ογκολίθων που θα διαμορφώσουν τα νέα τμήματα του 
πρανούς, θα προέλθουν από τα υπερκείμενα υφιστάμενα τμήματα, τα οποία θα αρθούν στις 
καθορισμένες από τη μελέτη στάθμες.  
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
1.2 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα,  
η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00: Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών. 

 
Προέλευση - Ποιότητα υλικών 
1.3 Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω ΕΤΕΠ.  

 
Διαβάθμιση υλικών 
1.4 Για τον καθορισμό της καταλληλότητας της διαβάθμισης των φυσικών ογκολίθων που 
προβλέπονται από την Τεχνική Μελέτη του έργου θα χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω «κατά βάρος 
κοκκομετρικές» καμπύλες. Οι καμπύλες αυτές έχουν προκύψει με βάση τις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου 13383 και του CIRIA/CUR Manual on the Use of Rock in Coastal and 
Shoreline Engineering (2006), που περιλαμβάνουν την αναλυτική διαδικασία ελέγχου των λίθινων 
υλικών. 
1.5 Στην συνέχεια παρατίθενται οι κοκκομετρικές καμπύλες που ισχύουν για τις διάφορες 
διαβαθμίσεις φυσικών ογκολίθων.  
 
Φυσικοί ογκόλιθοι κοκκομετρικές καμπύλες  
1.6 Ακολουθούν οι προτεινόμενες διαβαθμίσεις που προβλέπονται από τη μελέτη του έργου. Οι 
προτεινόμενες καμπύλες έχουν προκύψει από τις συστάσεις του ΕΝ 13383 όπως παρουσιάζονται 
στο CIRIA 2006.    
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Σχήμα 1-1: Κοκκομετρική καμπύλη διαβάθμισης 200-1.000χγρ.  

Selected Grading : 200 up to  1000 kg 
M50 600 kg   

 

  

ELL NLL NUL EUL Μ15 Μ50 Μ85 Memll        
min Mem 

Memul        
max Mem 

M50min M50max 

  5% 10% 70% 97% 15% 50% 85%         
  125,5 260,5 906,358 1436,89 286,639 600 1186 449,4 596,6 517,09 699,3 
  125 260 900 1440 285 600 1190 450 600 515 700 

Πίνακας 1-1: Προδιαγραφές διαμόρφωσης καμπύλης υλικών, 200-1.000χγρ. 

 
 
 

 
Σχήμα 1-2: Κοκκομετρική καμπύλη διαβάθμισης 3.000- 5.000χγρ.  
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Selected Grading : 3000 up to  5000 kg      
M50 4000 kg        

             

  

ELL NLL NUL EUL Μ15 Μ50 Μ85 Memll        
min Mem 

Memul        
max Mem 

M50min M50max 

  5% 10% 70% 97% 15% 50% 85%         
  1534,9 2352 5191,53 7628,91 2643,21 4000 6767,6 3487,2 3902,5 3726,1 4313,1 
  1550 2350 5200 7630 2645 4000 6770 3490 3900 3730 4315 

Πίνακας 1-2: Προδιαγραφές διαμόρφωσης καμπύλης υλικών, 3.000-5.000χγρ. 

 

 
 

Σχήμα 1-3: Κοκκομετρική καμπύλη διαβάθμισης 5.000- 8.000χγρ.  

 
Selected Grading : 5.000 up to  8.000 kg      

M50 6.500 kg        
             

  

ELL NLL NUL EUL Μ15 Μ50 Μ85 Memll        
min Mem 

Memul        
max Mem 

M50min M50max 

  5% 10% 70% 97% 15% 50% 85%         
  2913,5 4131 8114,86 11695,4 4667,04 6500 10568 5891,1 6310,9 6176,7 6870,6 
  2915 4130 8115 11695 4665 6500 10570 5890 6310 6175 6870 

Πίνακας 1-3: Προδιαγραφές διαμόρφωσης καμπύλης υλικών, 5.000-8.000χγρ. 

 
Περιγραφή εργασιών - τρόπος κατασκευής 
1.7 Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραπάνω ΕΤΕΠ. 
 
Εργασίες ανέλκυσης 
1.8 Εργασίες ανέλκυσης προβλέπονται σε διάφορα τμήματα της υφιστάμενης κατασκευής. Κατ’ 
αρχήν προβλέπεται η άρση του άνω τμήματος του πρανούς μέχρι την στάθμη -0,50μ. και την -1,40μ. 
(από Μ.Σ.Θ.). Οι άρσεις αυτές προβλέπονται αφενός μεν για την κατάλληλη αναδιαμόρφωση του 
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πρανούς προστασίας, αφετέρου δε για τη εγκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών υποδομής για 
την διαμόρφωση των ξύλινων διαβαθρών στην επιφάνεια του πρανούς. Οι άρσεις του πρανούς 
μέχρι την στάθμη -0,50μ. προβλέπονται καθ’ όλο το μήκος του προσήνεμου μώλου. Αντίθετα αυτές 
μέχρι την στάθμη -1,40μ. στο μήκος που προβλέπεται η εγκατάσταση των διαβαθρών. Άρσεις 
προβλέπονται και σε άλλα τμήματα του πρανούς, στα οποία είτε οι υπάρχουσες κλίσεις δεν 
ευνοούν την αναδιαμόρφωση του πρανούς, είτε το αναγκαίο ελάχιστο συνολικό πάχος της 
θωράκισης δεν επιτυγχάνεται. Βάση της μελέτης οι φυσικοί ογκόλιθοι που αίρονται από ένα τμήα 
τοποθετούνται στο υποκείμενο τους. 
1.9 Για τις εργασίες ανέλκυσης ισχύουν οι αναφορές και οι συστάσεις της ΕΤΕΠ 1501-09-06-01-
00.  
1.10 Οι λίθοι που θα αρθούν θα φυλαχτούν προσωρινά σε κατάλληλο χώρο, πιθανώς και επί του 
πλωτού γερανού που θα βρίσκεται επί τόπου, λόγω της σχετικά μικρή ποσότητας τους. 
 
Μέθοδος κατασκευής 
1.11 Οι εργασίες θωράκισης πρανών με χρήση φυσικών ογκολίθων συνίστανται στην παραγωγή ή 
προμήθεια καταλλήλων υλικών σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, στην φορτοεκφόρτωση, 
χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, διάστρωση και μόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και 
των πρανών. 
1.12 Οι φυσικοί ογκόλιθοι που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, ανεξάρτητα από κατηγορία και 
προέλευση, πρέπει να τοποθετούνται και τακτοποιούνται στις οριστικές τους θέσεις με τη βοήθεια 
δύτη για την διαμόρφωσή της διατομής του έργου σε κάθε στάθμη, όπως αυτή προβλέπεται από τα 
κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η μόρφωση της οριζόντιας 
επιφάνειας ή της κεκλιμένης επιφάνειας των πρανών θα γίνεται πάντοτε στις προβλεπόμενες από 
τα σχέδια της μελέτης στάθμες. 
1.13 Όπου προβλέπεται από τα σχέδια η κατασκευή πρανών από ογκόλιθους με κλίση ηπιότερη 
από την κλίση του φυσικού πρανούς, η τοποθέτηση των λίθων θα γίνεται με γερανό. Γενικώς οι 
κλίσεις όλων των πρανών πρέπει να είναι ίσες ή ηπιότερες από τις προβλεπόμενες από την μελέτη, 
στην περίπτωση δε που οι κλίσεις είναι ηπιότερες δεν επιμετράται η εκτός των θεωρητικών γραμμών 
ποσότητα. 
1.14 H μόρφωση του πρανούς θα γίνεται από κάτω προς τα πάνω στο πλήρες πάχος της ζώνης 
θωράκισης και η τοποθέτηση των ογκολίθων θα γίνεται με την κατά το δυνατό καλύτερη εμπλοκή 
μεταξύ τους. Οι φυσικοί ογκόλιθοι θωράκισης τοποθετούνται σε δύο επάλληλες στρώσεις, ποτέ σε 
μία. 
1.15 Κάθε ογκόλιθος της ανώτερης στρώσης θα στηρίζεται σε τρία τουλάχιστον σημεία της 
υποκείμενης στρώσης, και η διάταξη των ογκολίθων θα γίνεται ώστε να μένει μεταξύ το μικρότερο 
δυνατό ποσοστό κενών. 
1.16 Οι φυσικοί ογκόλιθοι της ανώτερης στρώσης θα τοποθετούνται με τη μεγαλύτερη διάσταση 
κάθετα στην όψη του έργου, ώστε οι κυματισμοί να προσβάλλουν τη μικρότερη επιφάνεια των 
ογκολίθων. 
1.17 Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες των φυσικών ογκολίθων του έργου, θα πληρούν τις 
επιτρεπόμενες ανοχές που αναγράφονται στην παρ. 5 του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00. 
1.18 Δεδομένου ότι το υφιστάμενο πρανές εμφανίζει πολύ απότομες κλίσεις, που σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι πιο απότομες και από την κλίση 1:1, ενώ τα βάθη του πυθμένα σε μικρή σχετικά 
απόσταση από το μέτωπο του έργου αυξάνονται σημαντικά, η εργασία αποκατάστασης απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεδομένης της 
ανομοιομορφίας του πυθμένα, λόγω των διάσπαρτών ή και προεξεχόντων κατά τόπους ογκολίθων, 
αποφασίσθηκε η θεώρηση μίας σταθερής απόστασης, από το μέτωπο του έργου, το οποίο ορίστηκε 
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στην εσωτερική πλευρά του κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου, από την οποία θα ξεκινήσει η 
κατασκευή της ενίσχυσης του πρανούς, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα σημεία προς τα επάνω.  
1.19 Η απόσταση αυτή ορίσθηκε στα 50μ. από το μέτωπο του κρηπιδοτοίχου. Τα απαντώμενα 
βάθη στην περιοχή αυτή κυμαίνονται μεταξύ 23,0μ. και 26,0μ. Κατά συνέπεια στην φάση της 
κατασκευής ο Ανάδοχος ενδέχεται να μετακινήσει κατάλληλα την εν λόγω απόσταση, ανάλογα με 
την τοπική μορφολογία του πρανούς ανά θέση, ώστε να δύναται να διαμορφώσει το ελάχιστο 
πλάτος θωράκισης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  
1.20 Ο κατώτερος αναβαθμός που θα διαμορφωθεί θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον πάχος που 
θα συνίσταται από 3 έως 4 φυσικούς ογκολίθους. Εφόσον η ανωτέρω συνθήκη δεν επιτυγχάνεται 
θα πρέπει να μετακινηθεί μικρός αριθμός φυσικών ογκολίθων. Οι λίθοι αυτοί θα αίρονται με 
ιδιαίτερη προσοχή και πάντοτε θα πρέπει να ελέγχεται η συνέχεια προς τα επάνω του πρανούς.  
1.21 Δεδομένων των ιδιαίτερα απότομων κλίσεων του πρανούς προτείνεται κατά τμήματα άρση 
των φυσικών ογκολίθων, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται εκτεταμένες επιφάνειες ολίσθησης. 
Προτείνεται η άρση ανά τμήματα 5 έως 10,0μ., ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.  
1.22 Οι λίθοι των χαμηλότερων τμημάτων προβλέπονται μικρότερης διαβάθμισης ώστε να 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη «συνάφεια» στα υλικά του πρίσματος. Η κλίση που θα διαμορφώνεται ο 
κατώτερος αναβαθμός δεν θα είναι μικρότερη από 3:2 (οριζόντια: κατακόρυφα). Διαφοροποίηση 
προβλέπεται μόνο στις διατομές Τ7 και Τ9 των σχεδίων της μελέτης, στις οποίες η υφιστάμενη 
διαμόρφωση της κλίσης του πρανούς είναι πολύ απότομη, με τμήμα του πρανούς να φαίνεται ότι 
έχει καταπέσει (ή αναδιαμορφωθεί). 
1.23 Ο κατώτερος αναβαθμός διαμορφώνεται μέχρι την στάθμη -16,0μ., σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των σχεδίων της μελέτης.  
1.24 Ακολουθεί η διαμόρφωση ενός ακόμη αναβαθμού μέχρι την στάθμη -10,0μ. (από τη Μ.Σ.Θ.). 
Η διαμόρφωση του θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχεδίων της μελέτης.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ  ΧΥΤΑ ΥΦΑΛΑ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΛΙΘΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
Αντικείμενο 
2.1 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των υποσκαφών και των 
σπηλαιώσεων των κρηπιδωμάτων του προσήνεμου μώλου με χρήση χυτών υφάλων σκυροδεμάτων 
και σακκολίθων από σκυρόδεμα.  
2.2 Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου προβλέπεται η κυρίως σπηλαιώσεων στον κορμό του 
προσήνεμου μώλου, οι οποίες κατά τόπους είναι μεγάλου εύρους, χωρίς να είναι δυνατή καταγραφή 
των διαστάσεων τους (εσωτερικά).  
2.3 Στο παρόν περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα για την πλήρη 
κατασκευή υφάλων σκυροδετήσεων λιμενικών έργων από έγχυτο σκυρόδεμα και σακκολίθων επίσης 
από ύφαλο σκυρόδεμα.  
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
2.4 Ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα, 
«Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της 
διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση». 
 
Απαιτήσεις 
2.5 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση υφάλων σκυροδετήσεων λιμενικών έργων 
είναι: 

α) σακκόλιθοι σκυροδέματος και 
β) ύφαλο έγχυτο σκυρόδεμα. 
 

Σκυρόδεμα 
2.6 Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00. Η ποιότητα του σκυροδέματος των υφάλων 
σκυροδετήσεων θα είναι C20/25. 
 
Σακκόλιθοι σκυροδέματος 
2.7 Οι σακκόλιθοι εκ σκυροδέματος θα είναι από ιούτινα σακκιά, δηλαδή από υλικό που προέρχεται 
από φυτικές ίνες ιούτης, που είναι ανθεκτικοί, επαρκώς διαμπερείς για την σκλήρυνση του 
σκυροδέματος. Οι σακκόλιθοι υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη στο εμπόριο και για τη μεν περίπτωση των 
υποσκαφών και των σπηλαιώσεων, ο Ανάδοχος μπορεί να επιλέξει τις διαστάσεις που αυτός κρίνει ως 
κατάλληλες για την τοποθέτηση τους στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις. 
2.8 Οι σακκόλιθοι σαν γενικά οδηγία θα πρέπει να πληρώνονται με νωπό χυτό σκυρόδεμα στο 70% 
του μεγέθους τους. Η ποιότητα του σκυροδέματος των σακκολίθων θα είναι C20/25. 
2.9 Για την εξασφάλιση της μονολιθικότητας τους προβλέπεται η διάτρηση τους με μικρά τεμάχια 
ράβδων δομικού χάλυβα Ǿ12. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται παράλληλα με την τοποθέτηση 
των σακκολίθων και σε κάθε περίπτωση ενόσω το σκυρόδεμα τους είναι ακόμη νωπό. 
2.10 Τα σκυροδέματα όλων των σακκολίθων μπορούν να παρασκευάζονται στο νησί με χρήση 
μικρών αναμικτήρων σκυροδέματος, λόγω των μικρών σχετικά ποσοτήτων που απαιτούνται κατά 
περίπτωση. Η λήψη δοκιμίων για την ποιότητα του σκυροδέματος θα γίνεται κανονικά σύμφωνα με 
τον ΚΤΣ. Για τους σακκόλιθους δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή όπως για τα υπόλοιπα χυτά ύφαλα 
επί τόπου σκυροδέματα του έργου, καθώς λόγω της μικρής τους ποσότητας και της ανάγκης 
κατασκευής ανά διαφορετικές χρονικές στιγμές μπορούν να παρασκευάζονται από μικρούς 
αναμικτήρες.  



Έργο:« Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμένα της Ν. Ύδρας-Έργα B’ Φάσης»    Τεύχη Δημοπράτησης                                                             
Τεχνικές προδιαγραφές  

 

 7 
 

 
Ύφαλη σκυροδέτηση 
2.11 Οι εργασίες σκυροδέτησης εκτελούνται εν παραλλήλω με την τοποθέτηση των σακκολίθων, οι 
οποίοι τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται ως περιμετρικό καλούπι που θα εγκιβωτίζει το 
σκυρόδεμα που πρόκειται να διαστρωθεί και θα μειώνει στο βαθμό του δυνατού τις διαρροές.  
2.12 Πέραν της διαμόρφωσης του περιτυπώματος των σακκολίθων, εξωτερικά του κορμού, 
προβλέπεται τοποθέτηση τους καις το εσωτερικό του κορμού, μέχρι του σημείου που θα είναι δυνατή η 
τοποθέτηση τους από το καταδυτικό συνεργείο, ώστε να αποφευχθούν διαρροές και προς το 
εσωτερικό του κορμού.  
2.13 Εφόσον επί τόπου του έργου διαφοροποιούνται οι τοπικές συνθήκες, μπορούν να 
διαφοροποιηθούν τα όρια εφαρμογής των αναβαθμών των σακκολίθων ώστε να επιτευχθεί στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό η σφράγιση του διακένου. Η όποια αλλαγή κριθεί απαραίτητη θα πρέπει να έχει 
την έγγραφη εντολή της Επίβλεψης. 
2.14 Κατά την εκτέλεση της εργασίας της ύφαλης σκυροδέτησης θα πρέπει να παραβρίσκεται 
καταδυτικό συνεργείο, το οποίο θα ελέγχει τις πιθανές διαρροές σκυροδέματος. Στην περίπτωση που 
παρατηρηθεί αυτό, η σκυροδέτηση θα διακόπτεται άμεσα, θα τοποθετούνται νέοι σακκόλιθοι στα 
σημεία που παρατηρήθηκε και στην συνέχεια θα ξαναξεκινά η εργασία. 
2.15 Εφόσον υπάρχουν σημεία τα οποία εξακολουθούν να εμφανίζουν διαρροή ο Ανάδοχος μπορεί 
να χρησιμοποιήσει και γεωυφάσματα σφράγισης, ή και άλλα κατάλληλα μέσα, τα οποία θα 
πληρωθούν απολογιστικά. 
2.16 Οι εργασίες της σκυροδέτησης θα γίνουν από πλωτό στοιχείο. Δεν επιτρέπεται η χρήση της 
χερσαίας ζώνης για την εκτέλεση της σκυροδέτησης, καθώς τόσο το διαθέσιμο πλάτος της δεν 
επαρκεί, ενώ δεν είναι γνωστή η επάρκεια της υφιστάμενης κατασκευής για την ανάληψη σημαντικών 
κινητών φορτίων.  
2.17 Για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται η πρόσδεση του πλωτού στοιχείου στις δέστρες του 
κρηπιδοτοίχου, είτε για μόνιμη αγκυροβολία, είτε κατά τη μετακίνηση του από θέση σε θέση. Γενικά 
κανένα φορτίο δεν επιτρέπεται κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών να μεταφερθεί στον 
κρηπιδότοιχο.  
2.18 Η διάστρωση του ύφαλου σκυροδέματος θα γίνεται με σωλήνα ικανής διαμέτρου (tremie pipe), ή 
με άλλη μέθοδο που θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας. Εάν η απόθεση γίνει με σωλήνα, αυτός θα έχει 
εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 15cm και το άκρο του θα διατηρείται κλειστό πριν αρχίσει η 
σκυροδέτηση. Κατά την σκυροδέτηση το άκρο του σωλήνα θα βρίσκεται βυθισμένο μέσα στο νωπό 
σκυρόδεμα και το υλικό που κατεβαίνει από τον σωλήνα θα εκτοπίζει το ήδη διαστρωμένο ύφαλο 
σκυρόδεμα, μετακινώντας την ελεύθερη επιφάνεια προς τα πλάγια και προς τα άνω. Κατά την 
διάρκεια της σκυροδέτησης, ο σωλήνας πρέπει να ανασύρεται προσεκτικά αλλά μόνον τόσο, ώστε η 
άκρη του να παραμένει μέσα στο σκυρόδεμα μέχρι το τέλος της εργασίας θα αποφεύγεται έτσι ο 
διαχωρισμός τσιμέντου και αδρανών. Η σκυροδέτηση πρέπει να τελειώνει προτού σκληρυνθεί το 
σκυρόδεμα στον σωλήνα. Το σκυρόδεμα δεν θα δονείται και δεν θα μετακινείται/μετατοπίζεται από τη 
θέση που πήρε μετά την έξοδό του από τον σωλήνα. 
2.19 Ο σωλήνας της σκυροδέτησης θα τοποθετηθεί ει δυνατό στο εσωτερικό του διακένου / 
σπηλαίωσης ώστε να ξεκινήσει η σκυροδέτηση. Η απαίτηση για διατήρηση του εντός της μάζας του 
εγχεόμενου σκυροδέματος θα πρέπει να τηρηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το εγχεόμενο σκυρόδεμα 
σταδιακά και αργά θα πρέπει να οδηγείται πλευρικά σφραγίζοντας το διάκενο. Κατά την εκτέλεση της 
εργασίας θα πρέπει ανά διαστήματα αυτή να διακόπτεται, ώστε να ελέγχεται από το καταδυτικό 
συνεργείο – όσο είναι δυνατό – ο βαθμός πλήρωσης και η κάλυψη που παρέχει το σκυρόδεμα.  
2.20 Για τα χυτά ύφαλα σκυροδέματα προβλέπεται η εγκατάσταση πλωτής μονάδας σκυροδέτησης, 
η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην συνέχεια, λόγω των ειδικών συνθηκών της νήσου Ύδρας. Ο 
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Ανάδοχος δικαιούται πρόσθετης αμοιβής, για την εκτέλεση των εργασιών αυτών – πλην των 
σκυροδεμάτων των σακκολίθων – η οποία τιμολογείται με το m3 που διαστρώνεται.  

 
Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή 
2.21 Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του υφάλου σκυροδέματος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα 
στον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 
2.22 Ο έλεγχος και η παραλαβή των υφάλων κατασκευών από έγχυτο σκυρόδεμα θα γίνεται κατόπιν 
υποθαλάσσιας αυτοψίας με καταδυτικό συνεργείο, κατά την οποία με χρήση ειδικού εξοπλισμού 
(κάμερας) θα μεταφέρεται εικόνα στην επιφάνεια, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
παρακολούθησης από τον Επιβλέποντα μέσω κατάλληλης οθόνης και η επικοινωνία του με το 
καταδυτικό συνεργείο.  
 
Πλωτή μονάδα παραγωγής σκυροδέματος  
2.23 Λόγω των ειδικών συνθηκών στο νησί της Ύδρας, στο οποίο δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία 
οχημάτων, πολλώ δε μάλλον μηχανημάτων στην χερσαία ζώνη του προσήνεμου μώλου, αλλά και 
απουσίας μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, απαιτείται η παραγωγή του χυτού σκυροδέματος 
(τόσο των υφάλων σκυροδετήσεων όσο και αυτών των ανωδομών που πρόκειται να 
αναδιαμορφωθούν) επί τόπου του έργου. Λόγω της αδυναμίας χρήσης της χερσαίας ζώνης, τόσο 
λόγω των υφιστάμενων περιορισμών χρήσης, όσο κυρίως λόγω της σημερινής κατάστασης του 
κρηπιδώματος, που δεν επιτρέπει την παρουσία μηχανημάτων σε σημαντική απόσταση από το 
μέτωπο του έργου η μονάδα παραγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλωτή, δηλαδή να 
διαμορφωθεί επί πλωτού στοιχείου ικανών διαστάσεων, επί του οποίου θα βρίσκονται επί μονίμου 
βάσεως (όσο θα εκτελούνται οι εργασίες σκυροδέτησης) τα μηχανήματα που απαιτούνται για την 
παραγωγή του σκυροδέματος.  
2.24 Δεν προβλέπεται η προσκόμιση σκυροδέματος από παρασκευαστήρια που βρίσκονται στις 
απέναντι ακτές της Πελοποννήσου, καθώς οι αποστάσεις τους είναι σημαντικές είτε από το λιμένα της 
Ερμιόνης είτε από το Μετόχι. Λαμβανομένης υπ’ όψιν και της θαλάσσιας μεταφοράς που απαιτείται, ο 
συνολικός χρόνος που προκύπτει υπερβαίνει τις 2 ώρες και 30 λεπτά, χωρίς να λαμβάνεται η 
πιθανότητα καθυστερήσεων λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών. Περαιτέρω δεν λήφθηκε υπ’ όψιν και 
ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την αγκυροβολία του πλωτού, την οργάνωση των μηχανημάτων αλλά 
και την πρόσθετη αναμονή κάθε αναμεικτήρα (βαρέλα) μεταφοράς σκυροδέματος, όσο θα σκυροδετεί 
το πρώτο εξ αυτών. Βάσει των ανωτέρω η γενική εκτίμηση είναι ότι ο χρόνος από το 
παρασκευαστήριο μέχρι την τελική διάστρωση του σκυροδέματος θα υπερβαίνει τις τρείς ή και 
τρεισήμισι ώρες, που δεν θεωρείται αποδεκτός βάσει του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Εάν 
ο Ανάδοχος αποφασίσει ότι μπορεί να εκτελέσει την σκυροδέτηση με τον ανωτέρω τρόπο, θα πρέπει 
να προσκομίσει την σύνθεση του σκυροδέματος, την χρήση των κατάλληλων προσμίκτων και πέραν 
αυτών να εκτελέσει δοκιμαστικό έλεγχο, με τις ανωτέρω πραγματικές συνθήκες χρόνου, στις οποίες θα 
καταδεικνύεται η καταλληλότητα του σκυροδέματος, μέσω δειγμάτων που θα ληφθούν βάσει του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 
2.25 Η πλωτή μονάδα παραγωγής σκυροδέματος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τον ακόλουθο 
εξοπλισμό: 

- Πλωτό στοιχείο ή γερανό ικανών διαστάσεων που θα μπορεί να φέρει τα προβλεπόμενα 
μηχανήματα παραγωγής σκυροδέματος.  

- Πρέσα έγχυσης νωπού σκυροδέματος  
- Αυτοφορτωνόμενες βαρέλες με αναμικτήρα είτε μικρές μονάδες παρασκευής σκυροδέματος με 

αναμικτήρα. Οι δυνατότητες απόδοσης των παραπάνω κυμαίνονται μεταξύ 3 και 10 m3 
σκυροδέματος ανά ώρα, που θεωρούνται ικανοποιητικές για τον όγκο των σκυροδετήσεων 
που προβλέπονται στο λιμάνι της Ύδρας. 
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2.26 Το μέγεθος του πλωτού στοιχείου θα καθοριστεί από το πρόγραμμα σκυροδέτησης που θα 
εκπονήσει ο Ανάδοχος και τον υπολογισμό της αποδοτικότητας του με βάση τις ανάγκες του έργου. 
Αυτό θα καθορίσει τον απαιτούμενο αριθμό των οχημάτων και μηχανημάτων και κατ’ αντιστοιχία τις 
διαστάσεις του πλωτού στοιχείου.  
2.27 Τα δοκίμια του σκυροδέματος θα λαμβάνονται κανονικά και σύμφωνα πάντοτε με τον ισχύοντα 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 
    
Τρόπος επιμέτρησης 

 

2.28 Το έγχυτο ύφαλο σκυρόδεμα επιμετράται στον πραγματικό εκτελούμενο όγκο με βάση τα 
σχετικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα υπόλοιπα συμβατικά 
τεύχη. 
2.29 Δεδομένου ότι στην περίπτωση των σπηλαιώσεων του κορμού του έργου, υπάρχει πιθανότητα 
διαρροών ή/και πρόσθετων αναγκών μεγαλύτερων ποσοτήτων (αδύνατος ο ακριβής προσδιορισμός 
στην φάση της μελέτης του πραγματικού όγκου εσωτερικά της κατασκευής), οι σκυροδετήσεις θα 
επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα m3 είτε βάσει του θεωρητικού όγκου, εφόσον αυτός είναι δυνατόν να 
εκτιμηθεί, είτε με βάση τα δελτία αποστολής του ενσωματουμένου σκυροδέματος. 
2.30 Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα 
πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε 
άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση 
της εργασίας. 
2.31 Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

 H προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων, ανεξαρτήτως αποστάσεως, όλων των 
απαιτουμένων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων προσθέτων 
σκυροδέματος, 

 η φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάμιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από 
την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως του σκυροδέματος,  

 o έλεγχος της ποιότητας αυτού, 
 η μεταφορά, έγχυση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους και εντός του ύδατος, 

με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις θέσεις και στάθμες που καθορίζονται στα 
σχέδια της μελέτης του έργου 

 η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 
 η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
 η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
 η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
 η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την 

εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 
 η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση, 
 η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των 
τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά 
τις δοκιμές και τους ελέγχους 

 Οι ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα, με 
βάση το περιεχόμενο και τον αριθμό των χρησιμοποιηθέντων τυποποιημένων σακκολίθων. 
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2.32 Λόγω της ειδικής κατάστασης του νησιού της Ύδρας και των πραγματικών δυσκολιών που 
εμφανίζουν οι εργασίες σκυροδέτησης, με την πρόβλεψη ειδικής πλωτής μονάδας παρασκευής 
σκυροδέματος, στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή για όλα τα χυτά επί τόπου 
σκυροδέματα, είτε αυτά είναι ύφαλα είτε έξαλα (ανωδομές επιστρώσεις). Η πρόσθετη αυτή αμοιβή δεν 
αφορά στα σκυροδέματα των πάσης φύσεως σακκολίθων που προβλέπονται από τη μελέτη.     
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΞΑΛΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Ή ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ    
 
Αντικείμενο 
3.1 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι οι εργασίες σκυροδέτησης νέων εξάλων κατασκευών 
από σκυρόδεμα στην περιοχή της χερσαίας ζώνης του προσήνεμου μώλου. Συγκεκριμένα προβλέπεται 
η κατασκευή ενός πρόσθετου σώματος δέστρας, από οπλισμένου σκυρόδεμα, το οποίο εγκιβωτίζεται 
στον κορμό της χερσαίας ζώνης. Πέραν τούτου προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου δικτύου 
εγκιβωτισμένων αγωγών, που οδεύει καθ’ όλο το μήκος του μώλου και καταλήγει σε θέσεις φρεατίων, 
στην εσωτερική πλευρά του υφιστάμενου τοιχίου, ώστε να παρέχει μελλοντικά τις ελάχιστες 
εξυπηρετήσεις προς τα εξυπηρετούμενα σκάφη στην προσήνεμη πλευρά του μώλου. Στα έξαλα 
σκυροδέματα περιλαμβάνονται και τα σκυροδέματα των φρεατίων παροχών.   
3.2 Στο παρόν περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα για την πλήρη 
κατασκευή εξάλων κατασκευών από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα.  
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
3.3 Ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα, ΕΛΟΤ 
TΠ 1501-09-09-01-00 «Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα» και 
ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-09-02-00 «Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα». 
 
Απαιτήσεις 
3.4 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τμημάτων των σκυροδεμάτων ανωδομών 
λιμενικών έργων από έγχυτο άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα είναι α) σκυρόδεμα, β) 
οπλισμός, γ) υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών διαστολής και δ) σκληρυντικό υλικό για την 
ενίσχυση της επιφάνειας των ανωδομών. Το τελευταίο δεν προβλέπεται στο παρόν έργο, καθώς οι 
σκυροδετήσεις αφορούν εγκιβωτισμένα στον κορμό της κατασκευής σκυροδέματα, τα οποία 
καλύπτονται από τις παραδοσιακού τύπου πλακοστρώσεις.   
 
Σκυρόδεμα 
3.5 Το σκυρόδεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 206-1 για 
την Κατηγορία Έκθεσης στο Περιβάλλον στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο έργο (XS1, XS2 ή XS3). 
3.6 Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των ανωδομών θα παρασκευαστεί επί 
τόπου μέσω της πλωτής μονάδας παρασκευής σκυροδέματος που περιγράφηκε στο προηγούμενο 
άρθρο.  
3.7 Το σκυρόδεμα των ανωδομών θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C20/25. Τα υλικά του 
σκυροδέματος των ανωδομών θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και 
Προδιαγραφές για σκυρόδεμα της παραπάνω κατηγορίας ή ανώτερης. Οι πηγές προέλευσης του 
σκυροδέματος δεν θα αλλάξουν χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.  
3.8 Σκυροδέματα που έχουν απορριφθεί θα πρέπει να απομακρύνονται.  
 
Τσιμέντο 
3.9 Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 και θα είναι τύπου 
CEM II ή IV κατηγορίας αντοχής 32.5 ή 42.5. 
3.10 Η κατηγορία αντοχής του τσιμέντου και η περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα 
καθορισθεί από τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, με αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του σκυροδέματος. Σε κάθε περίπτωση και 
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ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η μεν ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε 
τσιμέντο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 350 kg ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος, η δε μέγιστη 
περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 kg/m3. 
3.11 Η τήρηση της ανωτέρω ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις 
3.12 περιπτώσεις που: 

 α) η προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος με βάση την μελέτη 
συνθέσεως του Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή 

 β) η εφαρμογή της προδιαγραφόμενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης 
περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
σκυροδέματος κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούμενη 
 

Νερό  
3.13 Το νερό αναμείξεως και συντηρήσεως του σκυροδέματος των ανωδομών θα προέρχεται από το 
δίκτυο ποσίμου νερού και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008. 
Απαγορεύεται η χρήση θαλασσινού νερού για την παρασκευή και συντήρηση του σκυροδέματος. 
3.14 Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0.55 

 
Αδρανή 
3.15 Γενικά ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
Κάθιση (slump) 
3.16 Γενικά ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
Λεπτόκοκκα 
3.17 Γενικά ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
Πρόσμικτα 
3.18 Τα πρόσθετα θα προσδιορισθούν από την μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος που θα πρέπει να 
συνταχθείαπό τον Ανάδοχο. Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ EN 934-2. Οι αναλογίες ενός συγκεκριμένου προσθέτου στο μείγμα του 
σκυροδέματος θα συμφωνηθούν προ της οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της 
μελέτης σύνθεσης. 
3.19 Το σκυρόδεμα θα έχει την κατάλληλη ρευστότητα παρά τον μικρό λόγο νερού προς τσιμέντο. Η 
απαίτηση της ρευστότητας θα καλυφθεί με την χρήση ρευστοποιητού που θα προβλέπεται από τη 
μελέτη συνθέσεως. 
 
Οπλισμός 
3.20 Γενικά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 με τις ακόλουθες τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις: 

 α. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο 
δεσμίδων (έλαση δεσμίδων από παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λπ.). 
Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμού που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες 
παραμορφώσεις. 

 β. Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στο έχγυτο σκυρόδεμα των ανωδομών 
θα είναι ομοιογενής, δεν θα παρουσιάζει διαλείψεις συνέχειας κατά την προεργασία 
και θα καθαρίζεται καλά από ακαθαρσίες,λίπη και σκουριά πριν από τη χρήση του. 
Η κάμψη του σιδήρου των διαμέτρων μέχρι 25 mm θα γίνεται 
πάντοτε εν ψυχρώ (ποτέ εν θερμώ). Για διατομές μεγαλύτερες των 25 mm 
επιτρέπεται η εν θερμώ κάμψη του σιδήρου. 
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 γ. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών για την ποιότητα του σιδηρού οπλισμού, η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε 
έλεγχο της ποιότητας, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
Προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1 και ΕΛΟΤ EN 10081-3 και του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.). 

 δ. Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας S500s σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 
15630-1 και ΕΛΟΤ EN 10081-3 και τον Κ.Τ.Χ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
από την μελέτη του έργου. 
 

 
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών  
3.21 Ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00. 

 
Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών, κατασκευή και ανοχές 
3.22 Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, απόθεση υλικών 
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00. Στην 
περίπτωση χρησιμοποιήσεως ετοίμου σκυροδέματος, πέραν των προβλεπομένων στις ανωτέρω 
Προδιαγραφές, στα δελτία αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά και στην 
περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο. 
 
Κατασκευή  
1. Σιδηρότυποι 
3.23 Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-03-00 και ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-09-01-00 

 
2. Προετοιμασία για σκυροδέτηση 
3.24 Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ TΠ 1501-09-09-01-00. 
 
3. Σκυροδέτηση έγχυτου σκυροδέματος εξάλων κατασκευών  
3.25 Η σκυροδέτηση αυτοτελών τμημάτων μεταξύ αρμών διαστολής θα είναι συνεχής. Διακοπή της 
σκυροδέτησης επιτρέπεται μόνον όταν προβλέπονται κατασκευαστικοί αρμοί από την μελέτη του 
έργου. Οι κατασκευαστικοί αρμοί μπορούν να διαπερνώνται από τον σιδηροπλισμό. Για την 
διαμόρφωση των κατασκευαστικών αρμών, θα απομακρύνονται τυχόν χαλαρά υλικά από την 
επιφάνεια του ήδη σκληρυνθέντος τμήματος, θα γίνεται επιμελής καθαρισμός, διαμόρφωση τραχείας 
επιφάνειας και διαβροχή με νερό. Αμέσως πριν την έναρξη της νέας σκυροδέτησης, η δε επιφάνεια θα 
επαλείφεται με μίγμα νερού – τσιμέντου. 
 
4. Διαμόρφωση αρμών διαστολής  
3.26 Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ TΠ 501-09-09-03-00. 
 
5. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων κατά την παραλαβή και ανοχές 
3.27 Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΛΟΤ TΠ 501-09-09-03-00. 
 
6. Τρόπος επιμέτρησης 
3.28 Τα πάσης φύσης έξαλα έγχυτα σκυροδέματα ανωδομών λιμενικών έργων επιμετρώνται ανά 
κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, ανάλογα με την κατηγορία του 
σκυροδέματος. Ο όγκος των πάσης φύσεως εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα κατασκευών (σωλήνες, 
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κανάλια ηλεκτρομηχανολογικών παροχών, φρεάτια κλπ) θα αφαιρείται από τις επιμετρούμενες 
ποσότητες. 
3.29 Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα 
πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε 
άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση 
της εργασίας. 
3.30 Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

 H προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος ή η παρασκευή του στο εργοτάξιο, με τα πρόσθετα 
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και όλες τις απαιτούμενες 
σχετικές μεταφορές 

 Οι πάσης φύσεως απαιτουμένοι ξυλοτύποι ή σιδηροτύποι και η φθορά χρήσεως αυτών 
 Η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος και οι ποιοτικοί έλεγχοι 

αυτού. 
 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για 

την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 
 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των 
τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις 
κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους. 

 Ο τοποθετούμενος ελαφρός σιδηροπλισμός (Β500Α ή Β500C) θα επιμετράται σε 
χιλιόγραμμα, βάσει σχετικού πίνακα οπλισμού, ο οποίος, στην περίπτωση που δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη του έργου, θα συντάσσεται με μέριμνα του Αναδόχου και 
θα θεωρείται από την Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. 

 
3.31 Λόγω της ειδικής κατάστασης του νησιού της Ύδρας και των πραγματικών δυσκολιών που 
εμφανίζουν οι εργασίες σκυροδέτησης, με την πρόβλεψη ειδικής πλωτής μονάδας παρασκευής 
σκυροδέματος, στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή για όλα τα χυτά επί τόπου 
σκυροδέματα, είτε αυτά είναι ύφαλα είτε έξαλα (ανωδομές επιστρώσεις). Η πρόσθετη αυτή αμοιβή δεν 
αφορά στα σκυροδέματα των πάσης φύσεως σακκολίθων που προβλέπονται από τη μελέτη.     
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ    
 
Αντικείμενο  
4.1 Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των ελαχίστων απαιτήσεων 
που αφορούν την προμήθεια, κοπή, διαμόρφωση και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού των 
τεχνητών ογκολίθων, των ανωδομών, επιστρώσεων κ.λ.π. διαφόρων κατηγοριών χαλύβων και 
διαφόρων διαμέτρων, που προβλέπεται με στόχο την επίτευξη ή βελτίωση της στατικής επάρκειας, 
της ανθεκτικότητας των στοιχείων του σκυροδέματος.  
4.2 Ως οπλισμός θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας εκ των κατηγοριών που περιγράφονται στα 
Πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στην παράγραφο 2, κατά τις απαιτήσεις της 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. 
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
4.3 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα 
η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος». 
 
4.4 Ισχύουν επίσης και οι ακόλουθες τροποποιήσεις  

α) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμών κατασκευασμένων με την μέθοδο δεσμίδων 
(έλαση δεσμίδων από παλιό σίδερο με αυτογενή συγκόλληση κ.λ.π.). Επίσης 
απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οπλισμού που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες 
παραμορφώσεις. 

β) Ο σιδηρούς οπλισμός που ενσωματώνεται στα προκατασκευασμένα στοιχεία θα είναι 
ομοιογενής, δεν θα παρουσιάζει διαλείψεις συνέχειας κατά την προεργασία και θα 
καθαρίζεται καλά απο ακαθαρσίες, λίπη και σκουριά πριν απο τη χρήση του. Η κάμψη 
του σιδήρου των διαμέτρων μέχρι 25 mm θα γίνεται πάντοτε εν ψυχρώ και ποτέ εν 
θερμώ. Για διατομές μεγαλύτερες των 25 mm επιτρέπεται η εν θερμώ κάμψη του 
σιδήρου. 

γ) Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να προβεί σε 
έλεγχο της ποιότητας του σιδηροπλισμού, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1, ΕΛΟΤ 1421 και του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ. ΦΕΚ/1416/Β/17.07.08 και 
ΦΕΚ/2113/Β/13.10.08). 

δ) Θα χρησιμοποιηθεί χάλυβας σύμφωνα με τα πρότυπα EΛΟΤ ΕΝ 10080, EΛΟΤ 1421-2, 
EΛΟΤ 1421-3 και τον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού 
Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ. -2008), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του 
έργου. 

 
Υλικά  
4.5 Ο οπλισμός σκυροδέματος που θα εισαχθεί στο εργοτάξιο, θα αποτελείται: 

α) από ράβδους κυκλικής ή πρακτικώς κυκλικής διατομής, παραγωγής 
αναγνωρισμένου εργοστασίου, κατηγορίας Β500C 
β) από ράβδους κατηγορίας Β500C, μέχρι διαμέτρου Φ16, διαμορφωμένες σε 
κουλούρες 
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γ) από προϊόντα προερχόμενα από ευθυγραμμισμένο χάλυβα κουλούρας (ειδική 
σήμανση) 
δ) από ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα Τ131 σε μορφή φύλλου τεχνικής κατηγορίας 
Β500Α.  

4.6 Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα αχρησιμοποίητο, 
καθαρό, απαλλαγμένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, χαλαρές 
πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρημένη διάβρωση. Χρήση οπλισμού παλαιού ή εκ 
κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως. 
4.7 Σε περίπτωση προσκομίσεως ανοξείδωτου χάλυβα αυτός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά 
του παραγωγού και του εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την τεχνική κατηγορία στην οποία υπάγεται 
ο χάλυβας. 

 
Ένωση - Συναρμολόγηση – Τοποθέτηση - Επιμέτρηση οπλισμών 
4.8 Ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00. 
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AΡΘΡΟ 5ο : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Αντικείμενο  
5.1 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση 
διαφόρων μεταλλικών εξαρτημάτων των κατασκευών όπως χυτοχαλύβδινων δεστρών, 
χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων και εν γένει όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων που δεν 
περιλαμβάνονται σε άλλο άρθρο του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Υλικά 
5.2 Όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις παραπάνω κατασκευές, 
πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο και στην έγκριση της 
Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. 
5.3 Οι διατομές των χαλύβδινων / σιδηρών στοιχείων πρέπει να έχουν ομοιόμορφη διατομή, να 
είναι απόλυτα ευθύγραμμες και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στις επιφάνειες και τις ακμές 
τους.  
5.4 Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ποιότητας St37 ή ανώτερης και πέραν του κάτω 
ορίου σύμφωνα με τα σχέδια της τεχνικής μελέτης του έργου. 
5.5 Τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα πρέπει να κατασκευαστούν με χύτευση χελωνών χυτοσιδήρου 
και όχι αχρήστων (σκράπ) χυτοσιδήρων αντικειμένων. 

 
Κατασκευή και Τοποθέτηση  
5.6 Τα μεταλλικά εξαρτήματα θα κατασκευαστούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και 
οργανωμένα για τέτοιου είδους εργασίες. 
5.7 Τα εκ χυτοσιδήρου τεμάχια πρέπει να έχουν ακριβώς το σχήμα και τη μορφή των σχεδίων της 
μελέτης, χωρίς ελαττώματα που προέρχονται από κακή κατασκευή του τύπου και από κακή 
χύτευση. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιλέξει διαφορετικών διαστάσεων τεμάχια θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένα για την ελκτική τους ικανότητα (δέστρες). 
5.8 Kατά την χύτευση πρέπει να παίρνονται τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία φυσαλλίδων μέσα στη μάζα του μετάλλου. 
5.9 Μετά την κατασκευή ενός τεμαχίου, μιας σειράς τεμαχίων, αυτό δυνατόν να υποβληθεί σε 
δοκιμή διάτρησης με τρυπάνι διαμέτρου 5 Χ 162 για να διαπιστωθεί ότι κατά την ψήξη του μετάλλου 
δεν δημιουργήθηκαν ανομοιόμορφες εσωτερικές τάσεις. 
5.10 Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο, σχεδιασμένα σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ124/94 κατηγορίας B125. Ο χυτοσίδηρος θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, 
grade 500-7. Οι διαστάσεις τους θα είναι συμβατές με αυτές του ανοίγματος του φρεατίου 
340x340χλστ.  
5.11 Η τοποθέτηση και στήριξη των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται το αμετάθετό τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση των στοιχείων 
κατά τη στήριξη. 
5.12 Οι επιφάνειες των σιδηρών στοιχείων οι οποίες δεν θα είναι δυνατόν να χρωματιστούν μετά 
την τοποθέτηση, πρέπει να υφίστανται την βασική επεξεργασία των χρωματισμών, δηλαδή την 
βαφή με μίνιο σε δύο στρώσεις και την τελικά προβλεπόμενη επίστρωση ανά κατηγορία υλικού, 
μετά από την απαιτούμενη επεξεργασία με σμυριδόπανο (ή αμμοβολή) πριν από την τοποθέτηση 
των αντίστοιχων στοιχείων. 

 
Προβλεπόμενη αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών εξαρτημάτων  

Η προβλεπόμενη επεξεργασία ανά κατηγορία υλικού είναι η ακόλουθη : 
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 Χυτοχαλύβδινες δέστρες  
Αρχικά αμμοβολή και εν συνεχεία με εποξειδικού τύπου βαφές, κατάλληλες για C5M 
 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 

Δεν προβλέπεται προστασία τους  
 

Προετοιμασία για βαφή 
5.13 Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν με αμμοβολή σε ένα minimum 
ποιότητας 2,5 S.A. σύμφωνα με τα Σουηδικά Πρότυπα SIS 05 5900-1967 "Pictorial Surface 
Preparation Standards for Painting Steel Surfaces." Με την αμμοβολή θα καθαριστούν πλήρως οι 
επιφάνειες και θα απομακρυνθούν τυχόν ανωμαλίες και γρέζια. Οι αμμοβολημένες επιφάνειες θα 
καθαριστούν πλήρως και θα διατηρηθούν στεγανές μέχρι τη βαφή. 

 
Διαδικασία βαφών  
5.14 Ενδεικτικά και μόνο προτείνονται το ακόλουθο σύστημα, σύμφωνα με το ISO 12944, για 
περιβάλλον C5M.  

 μία στρώση πάχους 125μm, Intershield 300 aluminium, pure epoxy primer, δύο 
συστατικών 

 μία στρώση πάχους 125μm, Intershield 300 bronze, pure epoxy primer,  
 μια στρώση πάχους 75 μm, Intergard 263 light grey, epoxy tie coat 
 μία στρώση 1 x 50 μm, Interthane 990, polyurethane finish  

 

5.15 Τα ανωτέρω συστήματα βαφών, προέρχονται από συγκεκριμένη εταιρεία παρασκευής 
εποξειδικών βαφών για έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι ενδεικτικά και δεν 
δεσμεύουν την Υπηρεσία ως προς την τελική της επιλογή. Ο Ανάδοχος μπορεί να επιλέξει χρώματα 
διαφορετικής εταιρείας, αρκεί η προστασία που θα επιτυγχάνεται να είναι αντίστοιχη με την ως άνω 
προδιαγεγραμμένη. Εφόσον επιλεγεί σύστημα από άλλη εταιρεία δεν επιτρέπεται το τελικό πάχος 
των προστατευτικών βαφών να είναι μικρότερο από 375μm, που θεωρείται ως το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο για το διαβρωτικό περιβάλλον C5M. 

5.16 Οι χυτοχαλύβδινες δέστρες μπορούν να προσκομισθούν έτοιμες προς εγκατάσταση στην 
θέση του έργου, αρκεί να φέρουν τα σχετικά πιστοποιητικά για την προστατευτική βαφή.  
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AΡΘΡΟ 6ο : ΣΩΛΗΝΕΣ PVC – U  
 

Αντικείμενο  
6.1 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση 
αγωγών PVC – U, ως υποδομή για τη μελλοντική διέλευση των Η/Μ παροχών για την εξυπηρέτηση 
των προσεγγιζόντων σκαφών.  
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
6.2 Γενικά ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα 
η ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-01 «Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC». 
 
Απαιτήσεις 
6.3 Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και των εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ελληνικών Προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. 
6.4 Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - 
μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα 
προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που 
διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η 
απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 
6.5 Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο 
ο ανάδοχος θα υποβάλει στον κύριο του έργου προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 
6.6 - Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων. 
6.7 - Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα / εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων προτύπων. 

- Πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων 
- Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων 
- Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει 

το εργοστάσιο. 
- Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης. 

6.8 Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ 
ελάχιστον θα περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική. 
6.9 Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με παραγωγική διαδικασία 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 
6.10 Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν από την προσκόμισή τους στο έργο 
προς τοποθέτηση. 

 
Υλικά - Σωλήνες PVC-U 
6.11 PVC-u Φ110, ονομαστικής πίεσης 6atm,    
6.12 Σωλήνες από PVC διατίθενται και σε άλλες ποιότητες που δεν καλύπτονται από την παρούσα 
προδιαγραφή και το ΕΛΟΤ ΕΝ 1452, όπως διατεταγμένο PVC (PVC-O) και κραματικό PVC (PVC-
A). 

Ιδιότητες σωλήνων 
6.13 Οι συνήθεις τιμές των φυσικών ιδιοτήτων του PVC-U (μη πλαστικοποιημένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο) δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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6.14 Η αντοχή του πρωτογενούς μίγματος του πλαστικού καθορίζεται από τον δείκτη MRS 
(ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή), σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12162 και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9080, 
για θερμοκρασία 20 οC και για 50 έτη ζωής. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 1167-1. Η συνήθης τιμή MRS για το PVC-U είναι 25 MPa. 
6.15 Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, έλεγχος της σκληρότητας (με 
την δοκιμή C-ring) και της αντοχής σε κρούση (σύμφωνα με την μέθοδο που αναφέρεται στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2). 

 
Χρώμα και σήμανση των σωλήνων 

6.16 Το χρώμα των σωλήνων για δίκτυα ύδρευσης θα είναι μπλε κατά RAL. 
6.17 Επί των σωλήνων θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Η ονομαστική διάμετρος 
 Η ονομαστική κατηγορία πίεσης (PN) 
 Ο κατασκευαστής 
 Η προδιαγραφή η οποία εφαρμόζεται (ΕΝ 1452) 
 Η ημερομηνία παραγωγής 

 
Διαστάσεις των σωλήνων 

6.18 Οι σωλήνες PVC παραδίδονται σε τυποποιημένα μήκη 5,0 m ή 6,0 m. Το ελάχιστο πάχος του 
τοιχώματος προδιαγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2. 
 
Εγκατάσταση και σύνδεση 
6.19 Ισχύουν οι πρόνοιες του ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-01 «Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-
PVC. 
Ελεγχοι και δοκιμές 
6.20 Ισχύουν οι πρόνοιες του ΕΛΟΤ TΠ 1501-08-06-02-01 «Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-
PVC. 
Τρόπος επιμέτρησης 
6.21 Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος των σωληνώσεων που εγκαταστάθηκαν 
σε μέτρα (m), ανά ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. Δεν θα αφαιρούνται τα μήκη των 
καμπυλών, ενώ δεν θα προσμετράται το μήκος των λοιπών ειδικών τεμαχίων και των συσκευών 
ρύθμισης και ασφάλειας. 
6.22 Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς 
και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς 
και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω 
κατασκευή τους. 
6.23 Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 
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 Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων 

και των και των ειδικών τεμαχίων τους, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου αναλώσιμου ή 
μη υλικού. 

 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
 Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών 

και αναλωσίμων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις επενδύσεις και την επανεπίχωση 
των φρεάτων καθώς και την τελική αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

 
6.24 Διευκρινίζεται ότι η εκσκαφή και η επαναπλήρωση των σκαμμάτων των σωλήνων καθώς και 
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με κοκκώδες υλικό επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τις οικείες 
Προδιαγραφές. 
6.25 Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια των αγωγών (καμπύλες, ταυ, συστολές κ.λπ.) 
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ωτίδων που θα απαιτηθούν μαζί με τα στεγανωτικά 
παρεμβύσματά τους, τους κοχλίες και τα περικόχλια, επιμετρώνται κατά βάρος (kg), σύμφωνα με 
τους πίνακες των κατασκευαστών. 
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AΡΘΡΟ 7ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΘΡΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ DECK ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗ 
ΣΚΑΦΩΝ 
 
Αντικείμενο  
7.1 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση της 
νέων διαβαθρών πρόσβασης στην εξωτερική πλευρά του προσήνεμου μώλου, για τις προσωρινές 
θέσεις εξυπηρέτησης μεγάλων σκαφών αναψυχής.   
7.2 Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από τα εξής επιμέρους στοιχεία:  
 

 Ξύλινο deck κατασκευασμένο από υλικά μη τοξικά υψηλής αντοχής κατάλληλα για το 
θαλάσσιο περιβάλλον, ώστε να διαθέτει αντοχή και μακροζωία. Οι σανίδες θα είναι από 
τροπική ξυλεία, ώστε να μην υφίστανται διάβρωση. Εναλλακτικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σανίδες τύπου IROCO, ή άλλου κατάλληλου ξύλινου υλικού που θα 
είναι ανθεκτικό στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το ελάχιστο πάχος των σανίδων δεν θα πρέπει 
να είναι μικρότερο από 21-22mm. 
 Μεταλλική κατασκευή – υποδομή για την έδραση των ξύλινων διαβαθρών, από 
εγκάρσιες δοκούς αλουμινίου επί των οποίων τοποθετούνται οι σανίδες του deck. Οι δοκοί 
είναι profiles αλουμινίου, τα οποία τοποθετούνται σε αποστάσεις 30-50εκατ. Ανάμεσα στα 
profiles και το δάπεδο θα προβλεφθούν τεμάχια εύκαμπτων φύλλων EPDM, ώστε να 
προστατεύονται οι δοκοί από φθορές λόγω τριβής με το δάπεδο. Οι δοκοί αλουμινίου θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα το οποίο θα είναι φιλικό και ουδέτερο 
για το θαλάσσιο περιβάλλον. Ενδεικτικά προτείνονται δοκοί αλουμινίου τύπου 6005 Α/Τ-6 
με υψηλά ποσοστά πυριτίου, απόλυτα ελεγμένο και κατάλληλο για το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Οι δοκοί θα πρέπει να ακινητοποιούνται στο δάπεδο, ανά διαστήματα 2m έως 
3m με ούπα και βίδες. Τα profiles των δοκών αλουμινίου θα είναι κατάλληλα ώστε να μην 
απαιτείται βίδωμα ή κάρφωμα ή χρήση πριτσινιών των σανίδων του deck. 
 Μεταλλικό πλαίσιο από δοκους HEB 140. To πλαίσιο θα εδρασθεί επί του πρανούς 
στις στάθμες ±0,0μ. και -1,0μ. (από Μ.Σ.Θ.) 
 Η έδραση του πλαισίου θα γίνει αφού πρώτα αρθεί το υφιστάμενο πρανές 
προστασίας μέχρι τις στάθμες -1,40μ. και -0,50μ.  
 Θα ακολουθήσει διάστρωση από μη υφαντό γεωύφασμα 400γρ./τ.μ., επιπέδωση 
επιφάνειας με χρήση σακκολίθων και τοποθέτηση αγκυρόβιδων στο σώμα των 
σακκολίθων. Θα ακολουθήσει διαμόρφωση βάσεως έδρασης  διαμόρφωση από 
σκυρόδεμα C20/25, πάχους 15εκατ. και διαστάσεων 0,45μ.x0,45μ. Η εγκατεστημένη 
αγκυρόβιδα θα διέρχεται από την βάση του σκυροδέματος και θα προεξέχει κατά 10εκατ. 
Η εκ σκυροδέματος βάση θα οπλισθεί με μικρό #Φ12/10, το οποίο θα τοποθετηθεί στο μέσο 
περίπου του πάχους της (οι βάσεις μπορούν να είναι και προκατασκευασμένες).  
 Θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των μεταλλικών δοκών μετά των ελασμάτων 
έδρασης τους. Μετά την τοποθέτηση τους θα βιδωθούν τα παξιμάδια των αγκυρίων. 
 Θα ακολουθήσει η συγκόλληση των εγκάρσιων δοκών για την δημιουργία του 
πλαισίου. Το πλαίσιο των δοκών θα πρέπει να κατασκευασθεί στον εργοταξιακό χώρο του 
Αναδόχου και να έλθει έτοιμο προς εγκατάσταση επί τόπου του έργου. 
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 Για την προστασία των δοκών του μεταλλικού πλαισίου (των κατακόρυφων) 
προβλέπεται η κατασκευή περιμετρικού μανδύα από αμμοσιμεντοκονίαμα. Η προστασία 
θα κατασκευασθεί με την βοήθεια πλαστικού σωλήνα από HDPE ή άλλου πρόσφορου 
υλικού, διαμέτρου Φ250mm, οι οποίοι θα «μονταρισθούν» κατάλληλα επί των μεταλλικών 
δοκών ΗΕΒ. Ο πλαστικός σωλήνας θα πληρωθεί στην συνέχεια με κατάλληλο κονίαμα 
υψηλής αντοχής, με αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350χγρ./μ3 και προσθήκη 
κατάλληλων προσμίκτων για την σκυροδέτηση του σε θαλάσσιο περιβάλλον που θα 
εμποδίζουν την απόπλυση του κατά την σκυροδέτηση 
 Μετά την τοποθέτηση του μεταλλικού δικτυώματος θα επανατοποθετηθούν οι 
φυσικοί ογκόλιθοι μόρφωσης του πρανούς προστασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
μελέτης. Ανεξαρτήτως της προβλεπόμενης προστασίας, οι φυσικοί ογκόλιθοι θα πρέπει να 
τοποθετηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθούν ζημιές στα στοιχεία του 
δικτυώματος.   

7.3 Το προτεινόμενο σύστημα στο λιμένα της Ύδρας προσαρμόσθηκε στο προτεινόμενο τύπο 
STARDECK της εταιρείας M3 MARINAS. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ενδεικτικά 
προτεινόμενο και δεν δεσμεύει τον Ανάδοχο και την Δ/νου σας Υπηρεσία ως προς την 
τελική του επιλογή. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει αντίστοιχο άλλης εταιρείας ή 
να προχωρήσει σε ιδιοκατασκευή, που θα στηρίζεται στις προτεινόμενες από τα σχέδια 
της μελέτης διαστάσεις και υλικά., όπως και στο παρόν τεύχος των τεχνικών 
προδιαγραφών του «συστήματος». Το προτεινόμενο σύστημα συνίσταται από μεταλλικό 
δικτύωμα, ως υποδομή των διαβαθρών πρόσβασης που συνίστανται αντίστοιχα από 
μεταλλικά πλαίσια έδρασης και δάπεδο από ξύλινες δοκίδες. Το μεταλλικό δικτύωμα 
προβλέπεται εγκιβωτισμένο εντός του πρανούς προστασίας του προσήνεμου μώλου, ενώ 
εμφανές προβλέπεται μόνο το δάπεδο κυκλοφορίας. Το δάπεδο κυκλοφορίας 
συμπεριλαμβανομένων και των εξ αλουμινίου μεταλλικό πλαίσιο έδρασης τους, είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να απομακρύνεται το χειμώνα. Η συνδεσμολογία και οι πρόνοιες 
του προτεινόμενου συστήματος είναι κατάλληλες ώστε η άρση του να είναι πολύ εύκολη, 
χωρίς να χρειάζεται εξειδικευμένο συνεργείο.  

 
Υλικά 

i. Δοκοί θερμής έλασης HΕΒ140 από μη γαλβανισμένο χάλυβα S235JR κατά EN10025 
(RSt 37,2 κατά DIN 17100), με προστασία στην οξείδωση με ειδική βαφή. 
Η βαφή θα είναι ειδικού τύπου και σύμφωνη με τις γενικές του ISO 12944 σε 
συνδυασμό με αυτές του νέου ISO 20340 ειδική για περιβάλλον C5M (Marine, 
offshore*, estuaries, coastal areas with high salinity). Οι προδιαγραφές εφαρμογής θα 
αφορούν σε χρονική διάρκεια προστασίας μεγάλης αντοχής (high durability) που 
αντιστοιχεί σε προστασία > των 15 ετών. Το ελάχιστο συνολικό πάχος στρώσης 
προστασίας θα είναι 375mm. Ενδεικτικά προτείνεται το σύστημα βαφών στο 
κεφάλαιο 5 της παρούσης, παρ. 5.14.   

ii. Μεταλλικά ελάσματα έδρασης των δοκών HEB, διαστάσεων, PL 450x450x20. Το 
έλασμα θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής ABS Grade AH36 (ναυπηγικός 
χάλυβας). Θα είναι βαμμένο με το σύστημα της παρ. 5.14.  

iii. Hexagon Head Bolts M36 A2 ISO 4014 Din931, από ανοξείδωτο χάλυβα, L=350mm 
(ενδεικτικού τύπου) 

iv. Σακκόλιθοι από σκυρόδεμα C20/25. Ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου 2 της παρούσης. 
v. Γεωύφασμα μη υφαντό 400γρ./τ.μ.. Ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου 8 της παρούσης.   
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vi. #Φ12/10, που θα τοποθετηθεί στη βάση από σκυρόδεμα, ισχύουν οι προδιαγραφές 
του αρθ. 4 της παρούσης. 

vii. HDPE pipes, SDR41 PN4 O.D 250mm, dimensions acc. to EN12201-2 and DIN 8074,  
Pipes desgn acc. to ISO 161 

viii. Κονίαμα υψηλής αντοχής, με περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350χγρ./μ3 και προσθήκη 
κατάλληλων προσμίκτων για σκυροδέτηση σε θαλάσσιο περιβάλλον. Ενδεικτικά 
προτείνεται  η χρήση του πρόσμικτου Sikacrete UCS3 ειδικό για σκυροδετήσεις υπό 
της στάθμης της θάλασσας. Το υλικό επιδρά στην θιξοτροπία του μίγματος, στην 
συνοχή και στην ομοιογένεια του μείγματος και εξαλείφει την έκπλυση του μίγματος 
στο νερό. Επίσης δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλες ουσίες που μπορεί να προσβάλλουν 
τους οπλισμούς. Η δοσολογία του είναι 3kg/m3 (ΝF EN 480-1). Η παρασκευή του 
μείγματος θα γίνει υποχρεωτικά με χρήση πόσιμου ύδατος 12390-3). 

ix. Πλαίσια αλουμινίου για την έδραση των ξυλινων δοκίδων του καταστρώματος 
Α) Δοκός έδρασης ξύλινου καταστρώματος από προφίλ αλουμινίου με διαστάσεις: 
ύψος 37mm, πλάτος στην βάση 76mm, πλάτος στην κορυφή 40mm (Aluminum 6005 
AT6 joist for flat floors Type I), 
Β) Δοκός έδρασης ξύλινου καταστρώματος από προφίλ αλουμινίου, η οποία 
τοποθετείται στη άκρη του καταστρώματος STAR-DECK®, με διαστάσεις: ύψος 
37mm, πλάτος στην βάση 62.4mm, πλάτος στην κορυφή 40mm (Aluminum 6005 AT6 
joist for flat floors Type II ), 
Γ) Πλευρικό προφίλ αλουμινίου το οποίο προσαρμόζεται στη δοκό έδρασης η οποία 
τοποθετείται στη άκρη του καταστρώματος, και στερεώνεται με πριτσίνια 6x5mm – 
Din7337 (Aluminum 6005 AT6 lateral end finish profile 
Ανάμεσα στο προφίλ και το δάπεδο και ανα 1.5m, τοποθετούνται τεμάχια 
ελαστομερών φύλλων EPDM τα οποία προστατεύουν τις δοκούς από φθορές λόγω 
τριβής με το δάπεδο. Τα τεμάχια αυτά έχουν διαστάσεις 62,4mm x 60mm και πάχος 
3mm. Σε περίπτωση έδρασης των δοκών σε βραχώδεις ή ανώμαλες επιφάνειες, το 
πάχος των ελαστομερών φύλλων αυξάνεται κατά περίπτωση έως και 20mm (EPDM 
sheets for flat floor) 
- Eλαστομερή φύλλα ανάμεσα στην δοκό αλουμινίου και την δοκό HEB140 (EPDM 

sheet 124.6mm x 140mm for HEB), με πάχος που μπορεί να κυμαίνεται από 3mm 
έως 26mm ώστε να παραλαμβάνει τυχόν υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές.  

- Ειδικά ελάσματα αλουμινίου σχήματος “L” (L sheet aluminum).  
- Eλαστομερή φύλλα ανάμεσα στην έλασμα “L” αλουμινίου και την δοκό HEB140 

(EPDM sheet 124.6mm x 22mm for HEB), πάχους 3mm.  
- Bίδες – Screw Μ10 x 75mm A4 – DIN931  
- Παξιμάδια – Nut Μ10 Α4 - DIN934  
- Ροδέλες – Washer M10 A4 – DIN125  

 
x. Ενδεικτικά για το δάπεδο κυκλοφορίας προτείνονται δοκίδες τροπικής ξυλείας τύπου 

TALI-BOLONDO (Iron Wood) πλάτους 140mm και πάχους 23mm, οι οποίες θα 
τοποθετηθούν πάνω στις δοκούς από κράμα αλουμινίου σε διεύθυνση παράλληλη 
προς τον διαμήκη άξονα της διαβάθρας προσπέλασης. Οι δοκίδες θα 
ακινητοποιηθούν πάνω στις δοκούς αλουμινίου με τα εξάρτημα ακινητοποίησης 
σανίδων από συνθετικό υλικό, τα οποία προσαρμόζονται χωρίς βίδωμα ή κάρφωμα 
με την χρήση ενός σφυριού με ελαστικά άκρα.  
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Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενου συστήματος  
Δύο μεγέθη διαβαθρών προβλέπονται, η πρώτη μήκους 7,80x1,50μ. και η δεύτερη 6,20x1.50μ. Το 
μεταλλικό δικτύωμα υποδομής τους διαφοροποιείται ανάλογα. Στο εμπρός και πίσω άκρο του 
δικτυώματος προβλέπονται κατακόρυφα στοιχεία (ζεύγος) και πάλι από δοκούς HEB, ιδίου τύπου 
με τις οριζόντιες, ώστε να δημιουργείται πλαίσιο. Στη μεγαλύτερη εκ των δύο προβλέπονται δύο 
ακόμη ζεύγη κατακόρυφων δοκών, ενώ στη μικρότερη ένα. Οι κατακόρυφοι δοκοί HEB θα φέρουν 
στην βάση τους συγκολλημένο μεταλλικό έλασμα πάχους 20χλστ., με κατάλληλα συγκολλημένα 
πλευρικά ελάσματα ενίσχυσης. Τα ελάσματα και οι νευρώσεις θα έχουν συγκολληθεί και 
προετοιμαστεί προ της εγκατάστασης των πλαισίων στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις τους.  
Επί των δοκών τοποθετείται μεταλλικό πλαίσιο, συνιστώμενο από δοκούς ειδικού κράμματος 
αλουμινίου, τύπου 6005 Α/Τ-6 με υψηλά ποσοστά πυριτίου. Οι δοκοί με μήκος 1,50m τοποθετούνται 
ανά 0,40m, πάνω στις δοκούς HEB140 σε κάθετη διάταξη.  
 

 
 

Στο εξ αλουμινίου πλαίσιο τοποθετούνται οι δοκίδες τύπου TALI-BOLONDO, σε διεύθυνση 
παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα της διαβάθρας προσπέλασης. Οι δοκίδες ακινητοποιούνται 
πάνω στις δοκούς του αλουμινίου με τα εξαρτήματα ακινητοποίησης σανίδων από συνθετικό υλικό 
standard deck piece, τα οποία προσαρμόζονται χωρίς βίδωμα ή κάρφωμα με την χρήση ενός 
σφυριού με ελαστικά άκρα. 
 
Τοποθέτηση Ξύλινου καταστρώματος  
7.4 Η τοποθέτηση του καταστρώματος απαιτεί την ακινητοποίηση των δοκών αλουμινίου στο 
στις δοκούς HEB140. Η τοποθέτηση των σανίδων πάνω στις δοκούς αλουμινίου, δεν θα απαιτεί 
χρήση καρφιών, βιδών ή πριτσινιών. Θα γίνεται αποκλειστικά με την χρήση των ειδικών 
εξαρτημάτων ακινητοποίησης χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία μόνο ένα σφυρί με ελαστικά άκρα. 
Έτσι:  

- Δεν επέρχεται καμία απολύτως φθορά των σανίδων και των δοκών αλουμινίου κατά την 
τοποθέτηση.  

- Είναι δυνατή η πολύ γρήγορη τοποθέτηση του καταστρώματος ελαχιστοποιώντας το 
κόστος των εργατικών.  
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- Είναι δυνατή η πολύ γρήγορη αφαίρεση του, είτε προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στο 
δάπεδο κάτω από το κατάστρωμα, είτε για την μεταφορά του και την επανατοποθέτηση 
του σε άλλη περιοχή (προσωρινή κατασκευή). 
 

Τρόπος επιμέτρησης 
7.5 Η επιμέτρηση των διαβαθρών θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος των κατασκευαζόμενων 
διαβαθρών σε μέτρα (ml). Στο ανηγμένο αυτό κόστος έχουν συμπεριληφθεί όλα τα απαιτούμενα 
υλικά που προβλέπονται από την παρούσα, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, κάθε 
εργασία, μεταφορά και εγκατάσταση στην θέση του έργου. Στο ανηγμένο κόστος έχουν 
συμπεριληφθεί επίσης οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των υποδομών των δύο τύπων διαβαθρών.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ   

 
Αντικείμενο 
8.1 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η προμήθεια και τοποθέτηση (περιλαμβανομένης κάθε 
εργασίας, υλικών και απαιτούμενου εξοπλισμού) μη υφαντού γεωυφάσματος σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο, τα σχέδια της μελέτης και τις εκάστοτε έγγραφες οδηγίες που θα χορηγεί η Διευθύνουσα το 
έργο Υπηρεσία. Σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη του έργου γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 
400γρ/μ2 προβλέπονται στην επιφάνεια έδρασης των μεταλλικών δοκών στήριξης των ξύλινων 
διαβαθρών επί του παραμένοντος πρίσματος προστασίας του προσήνεμου μώλου.  
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
8.2 Ισχύουν οι πρόσφατα εκδοθείσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα,  ΕΛΟΤ 
TΠ 1501-09-03-03-00 «Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασμάτων».  

 
Απαιτήσεις 
8.3 Τα γεωυφάσματα αποτελούνται από μη υφαντά συνθετικά (πολυμερή) υφάσματα και θα είναι 
επεξεργασμένα δια βελονισμού. 
 
Ιδιότητες γεωυφασμάτων 
8.4 Μηχανικές ιδιότητες γεωυφασμάτων 
Τα γεωυφάσματα θα πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες μηχανικές ιδιότητες, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου: 
 

 Εφελκυστική αντοχή, κατά την κύρια ή / και δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας, 
μεγαλύτερη από τις ελάχιστες επιτρεπόμενες 

 Μέγιστη επιμήκυνση κατά την θραύση, κατά την κύρια ή/και δευτερεύουσα διεύθυνση 
λειτουργίας, μικρότερη από τις μέγιστες επιτρεπόμενες (ενεργοποίηση αντοχής των 
γεωυφασμάτων χωρίς σημαντικές παραμορφώσεις) 

 Ετήσιο ερπυσμό υπό φορτίο 60% του μεγίστου (ανά διεύθυνση λειτουργίας) μικρότερο του 
μέγιστου επιτρεπόμενου 

 Ανθεκτικότητα έναντι προσβολής από α) χημικές επιδράσεις (όπως ελαίων, χλωρίων, οξέων 
και 

 αλκαλίων σε μορφές και συγκεντρώσεις που παρουσιάζονται στα εδάφη, στο νερό της 
θάλασσας και στα υπόγεια ύδατα που υπάρχουν στο χώρο του έργου) β) βιολογικούς 
παράγοντες (βακτηρίδια) και γ) υπεριώδη ακτινοβολία (το υλικό πρέπει να παρουσιάζει 
επαρκή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία έτσι ώστε οι φυσικές του ιδιότητες να 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές μετά από έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία κατά την θερινή 
περίοδο για χρονικό διάστημα 30 ημερών στην περιοχή κατασκευής του έργου 

 Διαπερατότητα (υπό συγκεκριμένη πίεση) εντός των επιτρεπομένων ορίων 
 

Επιπλέον το γεωύφασμα πρέπει να ακολουθεί τα ακόλουθα κριτήρια : 
 Kg> ks όπου: 
kg η διαπερατότητα του γεωυφάσματος σε m/s 
ks η διαπερατότητα του υποκείμενου υλικού (m/s)  
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Συνιστάται η τιμή kg=10 ks 
(Πηγή «Revetment Systems against wave attack - a design manual», Η.R, Wallingford 1996). 
 

Διαστάσεις πόρων γεωυφασμάτων 
8.5 Η ενεργός διάσταση πόρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη επιτρεπόμενη. Για 
να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της απώλειας λεπτόκοκκων υλικών για διαφόρους τύπους 
εδαφών, πρέπει να ακολουθούνται οι απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 5-1: Κριτήρια για επιλογή χαρακτηριστικής διάστασης των πόρων του 

γεωυφάσματος  

Όπου, 
 
U = συντελεστής ομοιογένειας  
Ο90 = χαρακτηριστική διάσταση των πόρων του γεωυφάσματος 
 
(Πηγή «Revetment Systems against wave attack - a design manual», Η.R, Wallingford 1996). 
 
Μεταφορά, κατασκευή, τοποθέτηση και ανοχές 
8.6 Παραλαβή και αποθήκευση 
Ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
8.7 Εξοπλισμός τοποθέτησης 
Ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
8.8 Εξοπλισμός τοποθέτησης 
Ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
8.9 Προετοιμασία γεωυφασμάτων εν ξηρώ 
Ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
8.10 Υποθαλάσσια τοποθέτηση γεωυφασμάτων 
Ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
8.11 Εργοστασιακό πληροφοριακό υλικό 
Ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
Ανοχές 
Ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
 



Έργο:« Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμένα της Ν. Ύδρας-Έργα B’ Φάσης»    Τεύχη Δημοπράτησης                                                             
Τεχνικές προδιαγραφές  

 

 29 
 

Δοκιμές 
Ισχύουν οι πρόνοιες των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ.  
 
Τρόπος επιμέτρησης 
Οι εργασίες υποθαλάσσιας τοποθέτησης γεωυφασμάτων επιμετρώνται ανά τετραγωνικό μέτρο 
καλυφθείσας επιφανείας πυθμένα και διακρίνονται με βάση το βάρος τους ανά τετραγωνικό μέτρο, 
Οι επικαλύψεις και οι τυχόν απομειώσεις των γεωυφασμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την 
επιμέτρηση. Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς 
και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς 
και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω 
εκτέλεση της εργασίας. 
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

- Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 
- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την 

εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 
- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 
- εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
- Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 
- εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν 

διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις 
δοκιμές και τους ελέγχους. 
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