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Α.       ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.) συνίστανται σε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, κυρίως ποιοτικά, που ανήκουν στα συμβατικά τεύχη και που 

επιτρέπουν την αντικειμενική περιγραφή μιας εργασίας, ενός προϊόντος ή μιας 

προσπάθειας κατά τρόπον, ώστε η εργασία, το υλικό, το προϊόν ή η προσπάθεια να 

εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις αναθέτουσες αρχές σκοπό.  

Για τις εργασίες του έργου ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 2221/6/30-07-2012. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

εγκύκλιος 17/ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) με την οποία συνιστάται με σκοπό την αποφυγή 

προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών επικαιροποίησης των υπολοίπων ΕΤΕΠ, η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 

Έργα των αντίστοιχων Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ). Για 

τις εργασίες όπου μέχρι τη σύνταξη του παρόντος δεν υπάρχει αντίστοιχη ΕΤΕΠ, αλλά 

περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι όροι του παρόντος, οι οποίοι συμπληρώνουν 

τις ΕΤΕΠ.  

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικώς τις μηχανικές, φυσικές 

και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου 

και παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν.  

Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές 

απαιτήσεις, τις οποίες η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή 

ειδικές διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που 

τις αποτελούν.  

Οι όροι του τεύχους αυτού των Τεχνικών Προδιαγραφών ισχύουν για τις εργασίες 

που προβλέπονται από τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας (Τεχνικές 

Περιγραφές, Σχέδια κλπ.). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 26/04-10-2012 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στη σειρά 

ισχύος των τευχών προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης έναντι των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Επομένως, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων σχετικά με τον 

τρόπο εκτέλεσης των εργασιών καθώς και την επιμέτρηση και πληρωμή των 

εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που θα ενσωματωθούν στο έργο οφείλουν να είναι 

συμβατά μεταξύ τους και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Οφείλουν 

επίσης να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο ελληνικό σύστημα τυποποίησης και 

φέρουν τη σήμανση CE.  
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Β. ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-0105-01:2009  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337 

 (βλ. Παράρτημα Ι) 

Γ. ΑΡΜΟΙ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών  

Δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Δ.1 Ελασμένος χάλυβας μεταλλικών κατασκευών 

Υλικά  

Δ.1.1 Ορισμοί 

 O χάλυβας είναι σιδηρούχο προϊόν γενικώς κατάλληλο για έλαση εν θερμώ. Εκτός 

από ορισμένους χάλυβες με υψηλή περιεκτικότητα χρωμίου, η συνήθης 

περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι ίση ή μικρότερη από 2%. O ελασμένος χάλυβας για 

μεταλλικές κατασκευές είναι κατεργασμένο προϊόν, που διαμορφώνεται εν θερμώ 

με έλαση από σίδηρο, με σκοπό τη χρήση του σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, σε 

μεταλλικές κατασκευές με κοχλιώσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις. Αυτοί οι χάλυβες δεν 

υπόκεινται σε άλλη θερμική επεξεργασία, πέρα από αυτή που γίνεται για την 

ομαλοποίηση και την εξίσωση των τάσεων.  

Δ.1.2 Τύπος χάλυβα που χρησιμοποιείται  

O χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί είναι τύπος S 355 J2G3 για ελάσματα και διατομές, 

που θα έχει επεξεργαστεί σε συνθήκες κανονικότητας «Ν» ή συνθήκες εμβάπτισης 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025.  

Δ.1.3 Όροι προμήθειας  

Τα προϊόντα που προορίζονται για μεταλλικές κατασκευές συνήθως έχουν υποστεί 

επεξεργασία έλασης. Πάντως τα ελάσματα και οι ταινιολωρίδες κλάσεως J2G3 θα 

έχουν διαμορφωθεί σε συνθήκη κανονικότητας ή εμβάπτισης ή άλλη ισοδύναμη 

συνθήκη που επιτυγχάνεται με ρύθμιση της θερμοκρασίας στη διάρκεια και μετά την 

επεξεργασία εξέλασης.  
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Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ΕΝ 10204 ή 

αντίστοιχο πιστοποιητικό.  

Κατάσταση επιφάνειας 

Το προϊόν θα διαθέτει μια τεχνικά επίπεδη επιφάνεια που προκύπτει κατά την 

εξέλαση. Δεν θα παρουσιάζει ελαττώματα που έχουν δυσμενή αποτελέσματα στη 

τελική θέση και χρήση του προϊόντος στο έργο. Η επιφάνεια θα είναι καθαρή από 

έλαια, λίπη, ή χρώματα που δεν θα μπορούν να απομακρυνθούν με ένα φυσικό υλικό 

καθαρισμού. 

Ο κανονισμός ΕΝ 10163 θα έχει εφαρμογή για τις επίπεδες επιφάνειες (συνθήκες του 

τελειώματος της επιφάνειας χαλύβδινων πλακών, ταινιο-λωρίδων και ελασμένων 

διατομών) που ορίζει το επίπεδο ποιότητας της επιφάνειας και τις συνθήκες 

διόρθωσης. 

 Σύμφωνα με το κανονισμό αυτό, οι χαλύβδινες πλάκες μπορούν να παρουσιάζουν 

μόνο τύπου Α ασυνέχειες, οι ακόλουθες επιφανειακές επεξεργασίες μπορούν να 

ταξινομηθούν χωρίς περαιτέρω ελέγχους: 

 Επιφάνειες καθαρισμένες με αμμοβολή, με απαλοιφή των οξειδωμένων 

τμημάτων χωρίς εγκοπές.  

 Επιφάνειες καθαρισμένες με αμμοβολή, και επιμεταλλωμένες με εκτόξευση 

αλουμινίου. 

 Επιφάνειες καθαρισμένες με αμμοβολή, και επιμεταλλωμένες με στρώση 

συστατικού με βάση τον ψευδάργυρο που εξασφαλίζει συντελεστή τριβής όχι 

χαμηλότερο από 0,5.  

Για διατομές και λωρίδες, ο κατασκευαστής μπορεί να απαλείφει μικρά ελαττώματα 

με τρόχισμα και αποκοπή προεξοχών με την προϋπόθεση ότι τοπικά το πάχος της 

διατομής δεν θα υπολείπεται του ονομαστικού 4%. Η απαλοιφή σημαντικών 

ελαττωμάτων με τρόχισμα και στη συνέχεια συμπλήρωση με κόλληση δεν 

επιτρέπεται.  

Κατάσταση των άκρων.  

Οι χαλύβδινες πλάκες θα παρέχονται με ελασμένα άκρα ή κομμένα με ψαλίδι. Σε 

κάθε περίπτωση η κατάσταση των άκρων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σωστή 

τοποθέτηση των πλακών στο έργο.  

Δ.1.4 Χημική σύνθεση 

Τα χημικά χαρακτηριστικά του χάλυβα, όπως προδιαγράφονται στα αντίστοιχα 

διαγράμματα του κανονισμού ΕΝ 10025, θα πιστοποιούνται από την ανάλυση που 
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δίνεται από τον προμηθευτή του χάλυβα ή με ανάλυση που θα διεξάγεται σύμφωνα 

με τους κανονισμούς ΕΝ 36400, 7019, 7029 και 7349.  

Δ.1.5 Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Θα είναι σύμφωνα με όσα ορίζει ο κανονισμός ΕΝ 10025 ανάλογα με την οριζόμενη 

κατηγορία χάλυβα. Η δειγματοληψία για τον προσδιορισμό των μηχανικών 

χαρακτηριστικών του χάλυβα θα γίνεται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα.  

Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα θα ελέγχονται με τον έλεγχο εφελκυσμού 

σε δείγματα του προϊόντος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή. Μια παρτίδα 

θεωρείται ότι είναι σύμφωνη με τις επιταγές του κανονισμού, αν διατίθενται: 

 Η ανάλυση του χυτηρίου 

 Η ανάλυση του προϊόντος 

 Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο εφελκυσμού 

Δ.1.6  Έλεγχος με υπερήχους  

Οι χαλύβδινες πλάκες πάχους ίσου ή μεγαλύτερου των 6mm ή μικρότερου των 

150mm θα υπόκεινται σε έλεγχο υπερήχων που θα διεξάγεται σύμφωνα με τον 

κανονισμό ΕΝ 7278-78 (Έλεγχος με υπερήχους χαλύβδινων πλακών) (Μέθοδος 

ανάκλησης με κανονική ράβδο). Αυτές που ταξινομούνται στη κατηγορία «Α» 

θεωρούνται αποδεκτές. (κάναβος 200 Χ 200 mm).  

Δ.1.7  Όροι επιθεώρησης 

Οι διατομές από έλαση εν θερμώ θα υπόκεινται σε τεχνική επιθεώρηση σύμφωνα με 

τον κανονισμό ΕΝ 10021 (Χάλυβας και σιδηρουργικά προϊόντα. Τεχνικοί όροι 

προμήθειας). Η δειγματοληψία, η μονάδα επιθεώρησης, το πλήθος των ελέγχων, και 

τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης θα είναι σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στον 

κανονισμό ΕΝ 10025.  

Δ.1.8 Διακριτικό σήμα 

Οι διατομές δομικού χάλυβα θα φέρουν στον πυρήνα ή σε άλλη κατάλληλη θέση, 

διακριτικά στοιχεία αναγνώρισης με το όνομά του κατασκευαστή και τον τύπο ή 

κατηγορία του χάλυβα. Οι χαλύβδινες πλάκες και ταινιολωρίδες θα σημαδεύονται με 

κατάλληλο κώδικα χρωμάτων, ή άλλη διαδικασία που θα δείχνει το βαθμό 

τροχίσματος και επιδιορθώσεων που έγιναν καθώς και το όνομα του κατασκευαστή.  

Δ.1.9 Διαστάσεις και ανοχές 

Τα προϊόντα εξελάσεως, σε ότι αφορά τις διαστάσεις και τις ανοχές θα είναι 

σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς: 
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 Χαλύβδινες πλάκες: ΕΝ 10029 

 Διατομές: 10034, ΕΝ 10279, ΕΝ 10056  

Δ.1.10  Κοχλίες, περικόχλια, δακτυλιοειδή παρεμβλήματα 

Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, όλοι οι κοχλίες θα είναι προεντεταμένοι. Αν δεν 

γίνεται ιδιαίτερη μνεία, όλοι οι κοχλίες θα είναι ποιότητας 10.9, σύμφωνα με τον 

κανονισμό ΕΝ 20898-1, θα συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά. Τα περικόχλια 

θα είναι ποιότητας Νο.10, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 20898-2, θα συνοδεύονται 

από πιστοποιητικά ελέγχου φορτίου, σκληρότητας και κατάστασης επιφανείας. Τα 

δακτυλιοειδή παρεμβλήματα (ροδέλες) Θα είναι από χάλυβα C 45 Ε, σύμφωνα με τον 

κανονισμό ΕΝ 10083-1 και θα προέρχονται από τον ίδιο προμηθευτή των κοχλιών.  

Δ.2 Μεταλλικές κατασκευές 

Δ.2.1 Αντικείμενο 

Οι μεταλλικές κατασκευές είναι στοιχεία ή ομάδα στοιχείων που αποτελούν μέρος ή 

το σύνολο του φέροντος οργανισμού μίας κατασκευής. Στο παρόν έργο μεταλλική 

κατασκευή χρησιμοποιείται για τη μόρφωση του φορέα της πεζογέφυρας   

Δ.2.2 Υλικά  

Δ.2.2.1 Δομικός χάλυβας 

Για τους διάφορους τύπους δομικού χάλυβα που χρησιμοποιούνται και τα 

χαρακτηριστικά τους πρέπει να γίνεται αναφορά στο άρθρο «Ελασμένος Χάλυβας 

Μεταλλικών Κατασκευών». Συνοπτικά οι χάλυβες που θα χρησιμοποιούνται είναι οι 

εξής: 

 Εξελασμένα χαλύβδινα ελάσματα: S 355 J2G3 (σύμφωνα με ΕΝ 10025).  

Δ.2.2.2 Ηλεκτρόδια  

Χειρωνακτική ηλεκτροσυγκόλληση με ηλεκτρικό τόξο. 

Θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια με βασική κάλυψη, χαμηλής περιεκτικότητας σε 

υδρογόνο, τέτοιας ποιότητας ώστε τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά των 

κολλήσεων να είναι ανώτερα από τα χαρακτηριστικά αντοχής και ανθεκτικότητας που 

ορίζονται στη παρούσα προδιαγραφή για το βασικό μέταλλο.  

Οι σχετικοί έλεγχοι και δοκιμές κρούσεως θα διεξάγονται σύμφωνα με τα ηλεκτρόδια 

που επιλέγονται. Σχετικά με το τύπο του χάλυβα που θα συγκολληθεί, αυτός θα 

πρέπει να είναι σύμφωνος με τη προδιαγραφή του κανονισμού AWS 01.1 και ΕΝ-

1993. Αν ο κανονισμός αυτός δεν περιλαμβάνει κάποιον από τους τύπους χάλυβα 

που θα συγκολληθούν, ο ανάδοχος θα συντάξει ειδική διαδικασία συγκόλλησης για 
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κάθε τύπο σύνδεσης, που θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Αρχή, πριν τη χρήση 

τους. Επιπλέον, στην περίπτωση δομικού χάλυβα που συγκολλείται σε πλαισιωτές 

κατασκευές τα ηλεκτρόδια θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό AWS 012.1 και ΕΝ-

1993. 

Η χρήση ηλεκτροδίων πλήρους διείσδυσης απαγορεύεται ρητώς για την εκτέλεση 

συνδέσεων που μεταφέρουν δυνάμεις.  

Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτροδίων που έχουν ονομαστική απόδοση μεγαλύτερη 

του 120 σε συνδέσεις που γίνονται στη συναρμολόγηση. Η συνολική 

προκαθορισμένη υγρασία των ηλεκτροδίων θα συμφωνεί με τον κανονισμό ΕΝ 

14211-85.  

Αυτόματη συγκόλληση βυθισμένου τόξου 

Ο συνδυασμός των ηλεκτροδίων και υποβοηθητικού υλικού για αυτόματη 

ηλεκτροσυγκόλληση βυθισμένου τόξου θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή AWS 

A5-17, AWS A5-23 και τον κανονισμό AWS 01.1 και ΕΝ-1993 σε ότι αφορά το χάλυβα 

που συγκολλείται. Σε περίπτωση που ο κανονισμός αυτός δεν περιλαμβάνει κάποιον 

από τους τύπους χάλυβα που θα συγκολληθούν, ο ανάδοχος θα συντάξει ειδική 

διαδικασία συγκόλλησης, που θα υποβληθεί για έγκριση από την Επιβλέπουσα Αρχή, 

πριν τη χρήση. Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιείται μόνο ο συνδυασμός 

ηλεκτροδίων και υποβοηθητικού υλικού που επιτυγχάνουν χαρακτηριστικά αντοχής 

και ανθεκτικότητας μεγαλύτερα του βασικού συγκολλούμενου υλικού.  

Ημιαυτόματη συγκόλληση με τόξο σε αεριώδες περιβάλλον. 

Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αυτή θα είναι σύμφωνα με 

την προδιαγραφή AWS A5-18, AWS A5-20, AWS A5-28 ή AWS A5-29 και τον κανονισμό 

AWS 01.1 και ΕΝ-1993 σε ότι αφορά τους χάλυβες που συγκολλούνται. Αν ο 

κανονισμός αυτός δεν περιλαμβάνει κάποιον από τους τύπους χάλυβα που θα 

συγκολληθούν, ο ανάδοχος θα συντάξει ειδική διαδικασία συγκόλλησης για κάθε 

τύπο σύνδεσης, που θα υποβληθεί για έγκριση από την Επιβλέπουσα Αρχή πριν τη 

χρήση.  

Θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια, τέτοιας ποιότητας ώστε τα χημικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά των κολλήσεων να είναι ανώτερα από τα χαρακτηριστικά αντοχής και 

ανθεκτικότητας που ορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή για το βασικό μέταλλο.  

 

 

Δ.2.3 Σχήματα και διαστάσεις 
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Τα σχήματα και οι διαστάσεις της κατασκευής θα είναι αυτά που ορίζονται στα Σχέδια 

του Έργου. Δε θα επιτραπεί στον ανάδοχο να κάνει μετατροπές στα σχέδια χωρίς τη 

γραπτή έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Δ.2.4 Γενικοί όροι 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 Να συντάξει όλα τα απαραίτητα σχέδια εφαρμογής καθώς και τα σχέδια 

συναρμολόγησης. 

 Να προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα υλικά και στοιχεία συνδέσεων για την 

κατασκευή. 

 Να προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα υλικά για την εφαρμογή 

αντιδιαβρωτικής επεξεργασίας. 

 Να ετοιμάσει τα επί μέρους τμήματα της κατασκευής στο συνεργείο.  

 Να προβεί στην επεξεργασία αμμοβολής και βαφής της κατασκευής 

σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές. 

 Να φορτώσει και μεταφέρει τα επί μέρους τμήματα της κατασκευής στο 

εργοτάξιο. 

 Να συναρμολογήσει τη κατασκευή στο εργοτάξιο. 

 Να προμηθεύσει όλο τον εξοπλισμό, ικριώματα ανυψωτικά μηχανήματα και 

κάθε βοηθητικό στοιχείο απαραίτητο για την συναρμολόγηση και την 

ολοκλήρωση του ελέγχου λειτουργίας της κατασκευής. 

 Να προμηθεύσει όλα τα στοιχεία της κατασκευής που θα αγκυρωθούν ή θα 

ενσωματωθούν στα μη μεταλλικά μέρη της κατασκευής, 

συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων αγκυρίων, κοχλιών κλπ. 

 Να εκτελέσει τη συνολική ή μερική προ-συναρμολόγηση για να βεβαιωθεί ότι 

οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων δεν θα παρουσιάσουν 

απρόβλεπτες δυσκολίες στην τελική συναρμολόγηση. Ο ανάδοχος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν. 

 Να κωδικοποιήσει και να σημαδέψει με διακριτικά στοιχεία καθαρά και 

ανεξίτηλα όλα τα τμήματα της κατασκευής πριν αποσταλούν και να 

καταγράψει τη κωδικοποίηση στα Σχέδια Συναρμολόγησης. 

 Να προμηθεύσει και να αποστείλει μαζί με τη κατασκευή, κατάλληλα 

συσκευασμένα και κωδικοποιημένα απαραίτητα στοιχεία των συνδέσεων, 

εκτός από τα ηλεκτρόδια που ενδεχόμενα θα χρειαστούν για 

ηλεκτροσυγκολλήσεις στο εργοτάξιο. Πάντως τα σχέδια συναρμολόγησης θα 

αναφέρουν την ποιότητα και το τύπο των ηλεκτροδίων που συνιστούνται, με 

σύμφωνη γνώμη / έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 Να υποβάλλει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας τόσο των βασικών όσο 

και των βοηθητικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 
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 Να φροντίσει για την επίσημη έγκριση των ηλεκτροσυγκολλητών 

 Να φροντίσει για την επίσημη έγκριση των διαδικασιών 

ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 Να εκτελέσει το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας της κατασκευής και να 

παραδώσει στην επιβλέπουσα αρχή τα σχετικά αποτελέσματα. 

 Να επιτρέπει τη διεξαγωγή του ελέγχου ποιότητας στα συνεργεία από το 

προσωπικό επιθεώρησης του Κυρίου του Έργου.  

 Να συντάξει πρόγραμμα κατασκευής, προσαρμοσμένο στους χρόνους και τις 

περιόδους προμήθειας που έχουν οριστεί. 

Τόσο στη διάρκεια της κατασκευής, όσο και της συναρμολόγησης στο συνεργείο, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μονίμως, όλες τις εργάσιμες ώρες, έναν τεχνικό 

υπεύθυνο για τις εργασίες.  

Τις εργάσιμες ημέρες και σε όλη την περίοδο της κατασκευής, ο ανάδοχος θα 

επιτρέπει χωρίς περιορισμούς, την πρόσβαση στα συνεργεία του, με σκοπό την 

επιθεώρηση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και τους αντιπροσώπους της, στους 

οποίους θα παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής 

τους. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει έγκριση για να αναθέσει σε υπεργολάβο μέρος 

ή το σύνολο της κατασκευής, θα πρέπει να βεβαιώσει και να πιστοποιήσει κατάλληλα 

στην Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι ο προτεινόμενος υπεργολάβος διαθέτει το 

εξειδικευμένο σε παρόμοια έργα τεχνικό και εργατικό προσωπικό, καθώς και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό.  

Ο ανάδοχος πριν ξεκινήσει την εκτέλεση των εργασιών θα υποβάλει στην 

επιβλέπουσα αρχή δύο αντίγραφα των σχεδίων εφαρμογής, η οποία θα τα ελέγξει 

και θα επιστρέψει μια συγκεκριμένη σειρά, που θα περιέχει ενδεχόμενες 

παρατηρήσεις και διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα προβεί στις 

διορθώσεις και θα επανυποβάλει νέα αντίγραφα των σχεδίων εφαρμογής για την 

τελική έγκριση. 

Δ.2.5 Συνδέσεις 

Οι τύποι συνδέσεων μπορεί να είναι: 

 Συνδέσεις μεταφοράς δυνάμεων: αυτές έχουν σκοπό να μεταφέρουν 

ανάμεσα σε τμήματα ή τεμάχια της κατασκευής ένα υπολογισμένο 

εντατικό μέγεθος. Τέτοιες συνδέσεις γίνονται μεταξύ διατομών ή και 

πλακών. 
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 Απλές συνδέσεις: αυτές έχουν σκοπό μόνο τη διατήρηση σε συγκεκριμένη 

θέση κάποιες διατομές και δεν μεταφέρουν κανένα υπολογισμένο 

εντατικό μέγεθος.  

Συνδέσεις διαφορετικές από αυτές που δείχνονται στα σχέδια, ή και ειδικότερα 

διαφορετικές από αυτές που δείχνονται στα σχέδια εφαρμογής που έχουν εγκριθεί 

από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν θα επιτραπούν.  

Δ.2.5.1 Συνδέσεις με ηλεκτροσυγκόλληση 

Οι συνδέσεις με ηλεκτροσυγκόλληση μπορούν να γίνουν με τις ακόλουθες μεθόδους: 

 Χειρονακτική ηλεκτροσυγκόλληση, ανοιχτού τόξου, με καλυμμένο 

αναλώσιμο ηλεκτρόδιο. 

 Αυτόματη ηλεκτροσυγκόλληση, βυθισμένου τόξου, με γυμνό αναλώσιμο 

συρμάτινο ηλεκτρόδιο. 

 Ηλεκτροσυγκόλληση, ημιαυτόματη ή αυτόματη, με τόξο σε αεριώδες 

περιβάλλον, με αναλώσιμο συρμάτινο ηλεκτρόδιο. 

Η αυτόματη ηλεκτροσυγκόλληση θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής και η χειρωνακτική ηλεκτροσυγκόλληση μπορεί να χρησιμοποιείται στα 

τμήματα που η αυτόματη δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 

Όλες οι κολλήσεις και οι επιδιορθώσεις τμημάτων με συνεχή εσωραφή ή ραφή 

σχήματος θα ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στον Ευρωκώδικα ΕΝ 288-3, 

και θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που υποδεικνύονται στο διάγραμμα 1 του εν λόγω 

κανονισμού (οπτικός, ραδιογραφικός έλεγχος με υπερήχους, ανίχνευση ρωγμών, 

παραμόρφωση διατομής, ανθεκτικότητα και μακρογραφικός έλεγχος). 

Τα κριτήρια αποδοχής θα είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον παραπάνω 

κανονισμό. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος ευρωκώδικας τότε θα προσαρμόζονται 

ανάλογα τα κριτήρια αποδοχής των κανονισμών AWS. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει 

ορισμό των χαρακτηριστικών των βασικών υλικών, των βοηθητικών υλικών, 

προετοιμασία των άκρων και των παραμέτρων που τηρούνται σύμφωνα με τον 

ευρωκώδικα ΕΝ-1993 ή το AWS 01.1. αν δεν υπάρχει, συμπεριλαμβανομένων και των 

θερμοκρασιών προθέρμανσης μεταξύ περασμάτων και τη συνεισφέρουσα 

θερμότητα για τη συγκόλληση των υλικών S355 J2G3 (σύμφωνα με το ΕΝ 10025), η 

οποία διαδικασία θα εγκριθεί επισήμως σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και θα 

γίνει αποδεκτή από την επιβλέπουσα Αρχή. 

Πριν την έναρξη των εργασιών κολλήσεων, ο ανάδοχος θα υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση προδιαγραφές των ηλεκτροσυγκολλήσεων στις 

οποίες θα δίνει λεπτομέρειες για κάθε σύνδεση ή ομάδα παρόμοιων συνδέσεων, 

σχετικά με τα ακόλουθα: 
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 Διαδικασίας ηλεκτροσυγκόλλησης 

 Τύπο των ηλεκτροδίων για χειρονακτική ηλεκτροσυγκόλληση 

 Θέσεις ηλεκτροσυγκολλήσεων 

 Παραμέτρους ηλεκτροσυγκολλήσεων (ένταση, ηλεκτρική τάση, ταχύτητα) – 

θερμοκρασίες προθέρμανσης μεταξύ στρώσεων, αν είναι απαραίτητο 

ανάλογα με το πάχος των συγκολλούμενων τεμαχίων ή ανάλογα με τη χημική 

τους σύνθεση. 

 Ακολουθία εργασιών, αν θεωρείται απαραίτητο από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία.  

Η ελάχιστη θερμοκρασία προθέρμανσης μεταξύ περασμάτων που θα μελετηθούν για 

τη αποφυγή ραγισμάτων θα καθοριστεί σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον 

κανονισμό AWS 01.1 και ΕΝ-1993 και θα ελέγχεται με θερμομετρική κιμωλία ή με 

θερμοστοιχεία. Ο έλεγχος ανθεκτικότητας θα διεξάγεται στη χαρακτηριστική 

θερμοκρασία του υλικού (-20 για J2G3 και S420 Ν) και στην περιοχή της συγκόλλησης 

και στην περιοχή που επηρεάστηκε από τη θερμοκρασία (ΖAΤ) και τα αποτελέσματα 

θα πρέπει να δίνουν μια ποιότητα που να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του μητρικού 

μετάλλου. 

Οι ηλεκτροσυγκολλητές, των προσωρινών και οριστικών συγκολλήσεων, θα είναι 

κατάλληλα πιστοποιημένοι τεχνίτες σύμφωνα με το ΕΝ 287-1, με επίσημο, σε ισχύ 

πιστοποιητικό. Πριν την έναρξη των εργασιών κολλήσεων, θα υποβληθεί στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατάλογος με τους βασικούς ηλεκτροσυγκολλητές που θα 

συμμετέχουν στις σχετικές εργασίες, μαζί με τα στοιχεία πιστοποίησής τους από την 

αντίστοιχη επίσημη Υπηρεσία εξετάσεων.  

Αν η διαδικασία ηλεκτροσυγκολλήσεων γίνεται χειρωνακτικά, θα χρησιμοποιούνται 

βασικά καλυμμένα ηλεκτρόδια. Συγκολλήσεις βυθισμένου τόξου με ράβδο και 

υποβοηθητική πάστα, επίσης επιτρέπεται σύμφωνα με το αντίστοιχο κανονισμό 

AWS. Σ’ αυτό τον τύπο συγκολλήσεων η καθαρότητα των άκρων θα ελέγχεται κατά 

περιόδους όπως επίσης θα ελέγχεται ότι οι χρησιμοποιούμενες παράμετροι 

αντιστοιχούν σ’ αυτές της εγκεκριμένης διαδικασίας. Οι συγκολλήσεις με τόξο 

προστατευόμενο με αέρια θα επιτρέπονται μόνο στις εργασίες συνεργείου και θα 

γίνονται κάτω από συνθήκες πλήρους προστασίας από τον άνεμο, άλλως θα 

απαγορεύονται. Σε κάθε περίπτωση, στα πρώτα στάδια της κατασκευής και σε άλλο 

στάδιο, η επίβλεψη θα ελέγχει το πορώδες των κολλήσεων. 

Πριν την κόλληση θα ελέγχεται η καθαρότητα των άκρων του αρμού, που θα πρέπει 

να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από φολίδες, σκουριά, ακαθαρσίες και ειδικότερα 

λάδι ή λίπος και χρώματα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αστάρωμα των 

διατομών πριν από τις συγκολλήσεις θα πρέπει πρώτα να παρθεί έγκριση για τη 
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διαδικασία συγκόλλησης που θα ακολουθηθεί. Τα μέρη που θα συγκολληθούν 

πρέπει να είναι στεγνά.  

Οι εσωραφές θα είναι συνεχείς σε όλο το μήκος της ένωσης, πλήρους διείσδυσης, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στα σχέδια. Η βάση της ραφής θα καθαρίζεται πριν το 

σφραγιστικό πέρασμα, ή το πρώτο πέρασμα της πίσω πλευράς. Όταν η πίσω πλευρά 

δεν είναι προσβάσιμη, η κόλληση θα γίνεται με κατάλληλη διάταξη που θα επιτρέπει 

την πλήρη διείσδυση. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ενώσεων εσωραφής που δεν υπάρχει έλασμα υποστήριξης, 

η διείσδυση θα καθαρίζεται από τη δεύτερη πλευρά του ελάσματος πριν γίνουν τα 

περάσματα της δεύτερης πλευράς. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται με αέριο ή τόξο, 

παρόλο που στην πρώτη μέθοδο θα χρειαστεί να γίνει τελείωμα με τρόχισμα. Όταν 

ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, γίνεται επιθεώρηση με ειδικά διεισδυτικά υγρά, και τότε 

μπορεί να αρχίσει η συγκόλληση. 

Για τη σύνδεση με εσωραφή δύο τεμαχίων διαφορετικής διατομής, το κομμάτι με το 

μεγαλύτερο πάχος τροχίζεται στο άκρο του στη πλευρά της ένωσης με κλίση όχι 

μεγαλύτερη από 25% ώστε να γίνει μια ομαλή μετάβαση από τη μία διατομή στην 

άλλη. 

Το ελάχιστο πάχος του λαιμού των ραφών συγκόλλησης θα είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στον ΕΝ-1993. Το μέγιστο πάχος θα είναι ίσο με 0,7 φορές το πάχος του 

λεπτότερου από τα δύο ελάσματα ή διατομές που ενώνονται.  

Πλευρικές εξωραφές που μεταφέρουν αξονικά εντατικά μεγέθη πλαισίου, θα έχουν 

μήκος όχι μικρότερο από 15 φορές το πάχος του λαιμού της ραφής και συγχρόνως 

όχι μικρότερο από το πλάτος της διατομής που ενώνεται. 

Ραφές συγκολλήσεων που γίνονται μέσα από ανοίγματα στα συγκολλούμενα μέρη 

απαγορεύονται ρητώς. 

Πριν από την έναρξη συγκόλλησης, τα συνδεόμενα τεμάχια θα τοποθετούνται και θα 

ευθυγραμμίζονται εντός των ανοχών που ορίζονται σ’ αυτές τις προδιαγραφές. 

Η προετοιμασία των άκρων για συγκόλληση θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που θα προτείνει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η επιβλέπουσα αρχή, 

σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στους παραπάνω κανονισμούς. 

Τα άκρα που προκύπτουν από οποιαδήποτε επεξεργασία θα είναι απόλυτα 

ομοιόμορφα, επίπεδα και απαλλαγμένα από κάθε είδους οξείδωση. 

Όταν η βασική διαδικασία δεν παράγει τα παραπάνω αποτελέσματα, τότε θα γίνεται 

επιδιόρθωση με σμυριδοτροχό έως ότου αυτά επιτευχθούν. Μια ελαφρά κυανίζουσα 

απόχρωση είναι επιτρεπτή σαν αποτέλεσμα της κοπής με φλόγα. 
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Τα τεμάχια που πρόκειται να συνδεθούν μεταξύ του με συγκόλληση, θα ενώνονται 

και θα στερεώνονται με κατάλληλα μέσα, χωρίς όμως να επιβάλλεται περιττή ένταση, 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα παραμείνουν στη θέση τους στη διάρκεια της κόλλησης 

και καθώς θα κρυώνουν θα επιτευχθεί η επιθυμητή ακρίβεια. 

Ως μέθοδος συγκράτησης των τεμαχίων μεταξύ τους, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

σημειακές συγκολλήσεις, μεταξύ των άκρων των τεμαχίων, σε ένα ελάχιστο μέγεθος 

και πλήθος που θα εξασφαλίζουν ότι τα τεμάχια δεν θα μετακινηθούν, αρκεί 

αργότερα να ενσωματωθούν μέσα στη τελική συγκόλληση, αφού βέβαια πρώτα 

καθαριστούν και ελεγθούν ότι δεν έχουν ρωγμές ή άλλα ελαττώματα. Απαγορεύεται 

η χρήση σημειακών κολλήσεων που δεν ενσωματώνονται στη τελική κόλληση όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. 

Η επιλογή του συστήματος ακινητοποίησης των τεμαχίων για συγκόλληση πρέπει να 

μελετηθεί προσεκτικά, ώστε να είναι βέβαιο ότι εξασφαλίζει απόλυτο περιορισμό σε 

οποιαδήποτε μετακίνηση στη διάρκεια της κόλλησης. 

Οι συγκολλητές θα είναι εξοπλισμένοι με σφυράκι (ματσακόνι), σκληρή βούρτσα και 

ηλεκτρικό ή αεροκινούμενο τροχό. Η χαλαρή επιφανειακή σκουριά της κόλλησης 

απομακρύνεται με τα παραπάνω εργαλεία κάθε φορά που σταματά το τόξο, 

απαλείφοντας επίσης κάθε σημαντικό ελάττωμα, όπως πόρους, ρωγμές, προεξοχές, 

ασυνέχειες κλπ. Για τη διευκόλυνση των επόμενων περασμάτων του τόξου, ελέγχεται 

ότι η επιφάνεια δεν παρουσιάζει οξείες γωνίες και ότι είναι κατά το δυνατόν ομαλή. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αεροκινούμενοι τροχοί, αυτοί θα είναι 

εξοπλισμένοι με ειδικά φίλτρα λαδιού και νερού, ώστε να μη μολύνεται η 

συγκόλληση. 

Το τόξο θα ξεκινά πάντα έξω από τη σύνδεση και θα είναι όσο το δυνατό πιο σύντομο.  

Δεν θα επιτρέπεται να ελέγχονται τυχόν παραμορφώσεις στη διάρκεια της 

συγκόλλησης με σφυρηλάτηση. 

Το τελείωμα των συγκολλήσεων θα πρέπει να εμφανίζεται ομοιόμορφο χωρίς 

διακοπές και επικαλύψεις. Τα πρόσθετα υλικά της συγκόλλησης θα εφάπτονται στο 

βασικό υλικό με μια απαλή γωνία και το πάχος της ραφής θα είναι σύμφωνο με όσα 

ορίζονται στους προαναφερθέντες κανονισμούς και τις ανοχές που ορίζονται στη 

παρούσα προδιαγραφή. 

Το τρόχισμα των ραφών συγκόλλησης θα εκτελείται από πεπειραμένους τεχνίτες σε 

τέτοιου είδους εργασία. Το τρόχισμα δεν θα επεκτείνεται μέχρι τα άκρα των 

τεμαχίων, ώστε να αποφευχθούν πιθανά βαθύτερα τροχίσματα. 
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Οι εργασίες συγκολλήσεων δεν μπορούν να εκτελούνται σε υπαίθριο χώρο όταν οι 

καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, όπως εξαιρετική υγρασία, βροχή ή δυνατός 

άνεμος. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος θα φροντίζει να προστατεύσει κατάλληλα 

τον χώρο των εργασιών, με σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας αρχής, πριν την 

έναρξη των εργασιών συγκόλλησης. Οι εργασίες θα αναβάλλονται όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από μηδέν (0°) βαθμούς Κελσίου.  

Μετά από διάφορες δοκιμές που θα διεξαχθούν, ο ανάδοχος θα λάβει οδηγίες για 

τον τρόπο που θα γίνονται οι πιθανές διορθώσεις των συγκολλήσεων. Γενικώς και, 

υπό την επίβλεψη επιθεωρητού, η κόλληση θα επιδιορθώνεται με τρόχισμα, 

ελέγχοντας ότι το ελάττωμα εξαλείφθηκε με χρήση ειδικών διεισδυτικών υγρών. 

Μετά από έγκριση της επιβλέπουσας αρχής, η επιδιορθωθείσα περιοχή γεμίζεται. 

Αμέσως μετά, η περιοχή ελέγχεται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η εν λόγω επιδιόρθωση 

έγινε σωστά. 

Για τις συνδέσεις που γίνονται στο εργοτάξιο, κάθε επιδιόρθωση θα επιθεωρείται 

πριν την έναρξη της συγκόλλησης, σε ότι αφορά την καθαρότητα, και την 

συμμόρφωση με τις επιτρεπόμενες ανοχές, την προετοιμασία των άκρων και τους 

μηχανικούς περιορισμούς. 

Στο συνεργείο θα γίνεται προσπάθεια κατά το δυνατόν, τα περάσματα του τόξου για 

τις συγκολλήσεις να γίνονται σε οριζόντια θέση. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 

υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα που θα μπορούν να γυρίζουν τα τεμάχια για 

σύνδεση στην πλέον κατάλληλη θέση για την εκτέλεση των διάφορων ραφών, χωρίς 

να προκαλείται ιδιαίτερη εσωτερική ένταση που μπορεί να βλάψει την μικρή αντοχή 

των πρώτων στρώσεων της συγκόλλησης.  

Στη διάρκεια της συγκόλλησης, τόσο τα άκρα της ένωσης όσο και τα ίδια τα 

συγκολλούμενα τεμάχια θα διατηρούνται στεγνά και προστατευμένα από τη βροχή, 

σε μία ευρύτερη περιοχή γύρω από το σημείο που γίνεται η κόλληση.  

Γενικώς θα γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιούνται οι εναπομένουσες τάσεις που 

προέρχονται από παραμορφώσεις στη διάρκεια της συγκόλλησης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες: 

 Ο όγκος του μετάλλου από τα πρόσθετα υλικά θα έχει τη μέγιστη δυνατή 

συμμετρία.  

 Τα τεμάχια προς συγκόλληση θα διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε η 

κίνηση που γίνεται κατά τη συγκόλληση να ακολουθείται με τη μέγιστη 

δυνατή ελευθερία.  

 Οι ηλεκτροσυγκολλητές θα πρέπει να έχουν πάντα άνετη πρόσβαση προς 

τη ραφή και τη βέλτιστη δυνατή θέση εκτέλεσης της εργασίας.  
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 Η διάταξη των τεμαχίων και του εξοπλισμού θα είναι τέτοια ώστε ο 

εντοπισμός υψηλών θερμοκρασιών σε συγκεκριμένες θέσεις, να 

μειώνεται στο ελάχιστο. θα γίνεται προσπάθεια αποφυγής, 

παραμορφώσεων που παραμένουν μετά τις εργασίες συγκολλήσεων, 

χρησιμοποιώντας διαδικασίες που μειώνουν τις παραμένουσες τάσεις, 

όπως χρήση αλάτων, προ-παραμόρφωση τεμαχίων. 

Αν παρόλα αυτά τα μέτρα οι παραμορφώσεις είναι μεγαλύτερες από τις ανοχές που 

ορίζονται στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, θα επιδιορθώνονται εν ψυχρώ με 

μηχανή πρέσας ή κυλίνδρωσης και στη συνέχεια θα ελέγχονται διεξοδικά ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν ρωγμές. Η μέθοδος και η έκταση των ως άνω ελέγχων 

ορίζονται στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.  

Τα προσωρινά στοιχεία που για λόγους συναρμολόγησης ή άλλους λόγους πρέπει να 

συγκολληθούν στις ράβδους της κατασκευής, στη συνέχεια θα καθαρίζονται με 

φλόγιστρο και όχι με σφυρηλάτηση, πάντα στη προσπάθεια να μη προκληθεί βλάβη 

στη κατασκευή.  

Τα υπολείμματα από τις συγκολλήσεις θα απομακρύνονται με σμυριδοτροχό, 

κοπτικό τροχό ή λιμάρισμα. Απαγορεύεται ρητώς η συγκόλληση προσωρινών 

στοιχείων που δεν δείχνονται στα εγκεκριμένα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σχέδια 

εφαρμογής, σε τεμάχια της κατασκευής που υπόκεινται σε δυναμικές φορτίσεις. Ο 

καθαρισμός και η απομάκρυνση υπολειμμάτων συγκόλλησης από τέτοια τεμάχια θα 

γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία διαδικασία, 

κατά την οποία θα ελέγχεται η παρουσία τυχόν ρωγμών. 

Το τρίψιμο με σμυριδόπανο όλων των συγκολλήσεων που ζητούνται από την 

επιβλέπουσα αρχή για καλύτερη ολοκλήρωση της εργασίας, θεωρείται ότι 

περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου.  

Απαγορεύεται ρητώς η επιτάχυνση του κρυώματος των κολλήσεων με τεχνητά μέσα.  

Χειρισμός ηλεκτροδίων 

Ο ανάδοχος θα φυλάσσει τα ηλεκτρόδια ερμητικά κλειστά σε σφραγισμένα πακέτα 

και αποθηκευμένα σε κλειστό στεγνό χώρο όπου η θερμοκρασία θα είναι τέτοια 

ώστε να μη δημιουργείται υγρό περιβάλλον. 

Είναι σημαντικό να διατίθενται θερμοθάλαμοι συντήρησης των ηλεκτροδίων, όπου 

θα τοποθετούνται τα πακέτα όταν ανοίγονται για χρήση. Σε περίπτωση που έχει 

καταστραφεί το εξωτερικό περιτύλιγμα της συσκευασίας, ο επιθεωρητής ελέγχου της 

επιβλέπουσας αρχής, θα αποφασίσει κατά πόσο τα ηλεκτρόδια θα απορριφθούν, θα 

αποξηραίνονται ή θα τοποθετηθούν απ’ ευθείας στο θερμοθάλαμο συντήρησης. Θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο μοναδικός σκοπός του θερμοθαλάμου συντήρησης 
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είναι να διατηρούνται σε καλή κατάσταση για άμεση χρήση τα ηλεκτρόδια που ήδη 

ήταν σε καλή κατάσταση και ο λόγος που χρειάζονται συντήρηση είναι ότι ανοίχτηκε 

η συσκευασία που τα προστατεύει από την ατμόσφαιρα.  

Ηλεκτρόδια με βασική κάλυψη, των οποίων η συσκευασία δείχνει να μην έχει 

εγγυημένη στεγανότητα, και αποφασιστεί ότι πρέπει να αποξηρανθούν, θα 

αφήνονται για στέγνωμα τουλάχιστον επί δύο ώρες σε θερμοκρασία μεταξύ 200 και 

250° C. Οι τιμές αυτές μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις συστάσεις του 

κατασκευαστή.  

Το υποβοηθητικό υλικό συγκόλλησης (πάστα συγκόλλησης) και οι ράβδοι 

συγκόλλησης θα αποθηκεύονται σε κλειστό χώρο για προστασία από υπερβολική 

υγρασία. Η πάστα συγκόλλησης θα αποξηραίνεται πριν τη χρήση της τουλάχιστον επί 

δύο ώρες σε θερμοκρασία μεταξύ 175 και 225° C, ή όπως ορίζεται από τον 

κατασκευαστή.  

Η πάστα συγκόλλησης που αφέθηκε σε θερμοκρασία δωματίου για περισσότερο από 

δύο ώρες, δεν θα χρησιμοποιείται πριν αποξηρανθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στη 

προηγούμενη παράγραφο. Η στεγνή πάστα συγκόλλησης μπορεί να φυλάσσεται σε 

θερμοθάλαμο σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από 50° C, μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτραπεί η ανακύκλωση για επαναχρησιμοποίηση της 

σκουριάς από το υποβοηθητικό υλικό συγκόλλησης.  

Δεν επιτρέπεται η ξήρανση των ηλεκτροδίων πέρα της μιας φοράς. Υγρά ή βρεγμένα 

ηλεκτρόδια δεν θα χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση.  

Το υποβοηθητικό υλικό συγκόλλησης (πάστα συγκόλλησης) που χρησιμοποιείται στις 

συγκολλήσεις βυθισμένου τόξου θα είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη, 

οξειδώσεις και άλλες ακαθαρσίες. Θα προμηθεύεται σε συσκευασίες που επιτρέπουν 

αποθήκευση για ελάχιστη περίοδο έξι (6) μηνών χωρίς απώλεια των χαρακτηριστικών 

του ή των ιδιοτήτων του.  

Η πάστα συγκόλλησης από καταστραμμένες συσκευασίες θα απορρίπτεται ή θα 

αποξηραίνεται σε φούρνο στους 120° βαθμούς Κελσίου επί μία ώρα πριν τη χρήση 

της.  

Η πάστα συγκόλλησης θα τοποθετείται μέσα στον ειδικό θάλαμο της 

ηλεκτροσυγκολλητικής μηχανής, αμέσως μόλις ανοιχτεί η συσκευασία. Αν 

προέρχεται από ανοιχτή συσκευασία, τότε τα τρία εκατοστά (3 απ) στην επιφάνεια 

θα απορρίπτονται.  

Πέρα από τους θερμοθαλάμους που θα διαθέσει στις αποθήκες ο ανάδοχος θα 

φροντίσει να έχει και θερμοθαλάμους συντήρησης κοντά στις θέσεις εργασίας των 

ηλεκτροσυγκολλητών. Οι ηλεκτροσυγκολλητές θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικό κουτί 
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που σφραγίζει, στο οποίο θα τοποθετούν τα ηλεκτρόδια που θα βγάζουν από τον 

πλησιέστερο θερμοθάλαμο συντήρησης σε μικρές ποσότητες. Αυτά τα ηλεκτρόδια θα 

πρέπει να αναλώνονται σε περίοδο μικρότερη της μιας ώρας.  

Οι ελεγκτές της επιβλέπουσας αρχής, δικαιούνται να διατάξουν την απομάκρυνση και 

απόρριψη / καταστροφή όσων ηλεκτροδίων θεωρούν ότι παρόλα τα μέτρα 

προστασίας του αναδόχου, έχουν μολυνθεί και καταστεί ακατάλληλα. 

Οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την προστασία των ηλεκτροδίων με βασική κάλυψη, 

από την υγρασία δε θα έχουν εφαρμογή αν χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια με βασική 

κάλυψη που έχουν υποστεί αντι-υγροσκοπική επεξεργασία (ηλεκτρόδια «ξηρού» 

τύπου). Στη περίπτωση αυτή ο προμηθευτής θα παρέχει αντίγραφο των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου απορρόφησης υγρασίας των ηλεκτροδίων αυτών.  

Δ.2.5.2 Συνδέσεις με κοχλίες  

Η ποιότητα των κοχλιών υψηλής αντοχής που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 10.9 ή 

όπως αναφέρεται. Για κάθε κοχλία θα χρησιμοποιείται πάντοτε και δακτυλιοειδές 

παρέμβλημα (ροδέλα) αντίστοιχου τύπου, σύμφωνα με τον ευρωκώδικα, που 

τοποθετείται κάτω από το στρεφόμενο στοιχείο του κοχλία κατά τη σύσφιξη, κεφαλή 

ή περικόχλιο. 

Για τους κοινούς κοχλίες και τους κοχλίες υψηλής αντοχής που δεν λειτουργούν με 

τριβή, η διάμετρος της οπής θα είναι κατά ένα χιλιοστό (1 mm) μεγαλύτερη από την 

ονομαστική διάμετρο του κοχλία.  

Για προεντεταμένους κοχλίες η διάμετρος της οπής θα είναι ίση με την ονομαστική 

διάμετρο του κοχλία. Για κοχλίες υψηλής αντοχής που λειτουργούν με τριβή, η 

διάμετρος της οπής μπορεί να είναι μέχρι και δύο χιλιοστά (2 mm) μεγαλύτερη από 

την ονομαστική διάμετρο του κοχλία.  

Κοχλίες που στην τελική τους θέση θα έχουν τον άξονά τους κατακόρυφο, ή 

κεκλιμένο, θα τοποθετούνται έτσι ώστε το περικόχλιο να είναι χαμηλότερα από τη 

κεφαλή του κοχλία. Οι επιφάνειες των τεμαχίων που θα συνδεθούν με 

προεντεταμένους κοχλίες υψηλής αντοχής, θα είναι απαλλαγμένες από λίπη ή 

χρώματα. Ο καθαρισμός τους θα γίνεται με κατάλληλο διαλυτικό και θα εφαρμόζεται 

η απαραίτητη επεξεργασία προετοιμασίας της επιφανείας τριβής σε κατηγορία Α, 

σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ-1090-1. Τα περικόχλια θα σφίγγονται πολύ καλά, 

κατά προτίμηση με μηχανικά μέσα. Συνιστάται σε τμήματα που δεν μπορούν να 

αποσυνδεθούν, να σταθεροποιείται το περικόχλιο με κατάλληλο τρόπο (δακτύλιοι 

ασφαλείας, κόντρα-περικόχλιο, σημειακή συγκόλληση). Η τελευταία μέθοδος δε θα 

χρησιμοποιείται σε κοχλίες υψηλής αντοχής.  
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Η σταθεροποίηση των περικοχλίων είναι υποχρεωτική όταν η κατασκευή υπόκειται 

σε δυναμικές φορτίσεις ή κραδασμούς και στους κοχλίες που δέχονται 

εφελκυστικές δυνάμεις στη διεύθυνση του άξονά τους.  

Απαγορεύεται ρητώς η πλήρωση με συγκόλληση οπών προσωρινών κοχλιών ή 

κοχλιών που τοποθετήθηκαν σε λάθος θέση. 

Δ.2.5.3 Αγκύρια συνδέσεως  

Ορισμοί.  

Τα αγκύρια σύνδεσης είναι μεταλλικά στοιχεία που τοποθετούνται στα πέλματα 

των δοκών στη διάταξη και τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια, για τη 

μεταφορά εντατικών μεγεθών σε σύμμικτες κατασκευές χάλυβα-σκυροδέματος.  

Τα στοιχεία αυτά διαθέτουν την κατάλληλη διάταξη κεφαλής ώστε να μπορεί να 

γίνεται ομοιόμορφη ένωση με συγκόλληση στο δομικό χάλυβα.  

Υλικά  

Το υλικό των αγκυρίων σύνδεσης θα είναι St-37-3Κ ή όπως αναφέρεται σύμφωνα με 

τον κανονισμό DIN 17100, με τις εξής ελάχιστες τιμές μηχανικών χαρακτηριστικών  

 Φορτίο Θραύσεως:  45 kg/mm2  

 Αντοχή διαρροής:  35 kg/mm2  

 Επιμήκυνση:   15%  

Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό χαρακτηριστικών σύμφωνα με 

το DIN 50049.  

Συγκολλήσεις 

Η ένωση των αγκυρίων στο δομικό χάλυβα θα γίνεται με διαδικασία αυτόματης 

συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο και χρονοδιακόπτη, σύμφωνα με το κανονισμό AWS 

D1.1 και ΕΝ-1993.  

Για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας της κατασκευής θα πρέπει να τηρούνται τα 

παρακάτω σημεία: 

 Τα πέλματα των δοκών στα οποία θα γίνει η συγκόλληση των αγκυρίων θα 

πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χρώμα, σκόνη, άμμο, λίπος ή άλλη ξένη 

ουσία. 

 Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι εντελώς στεγνές από 

υπόλοιπα νερού ή υγρασίας.  

'Έλεγχοι 



 

Σελίδα:  20  

Τ.Σ.Υ. Α.Δ. :  2218                                                        

Τα δύο πρώτα αγκύρια που συγκολλούνται σε δοκιμαστικό στοιχείο, μόλις 

κρυώσουν, δοκιμάζονται σε κάμψη με σφυρηλάτηση κατά 30°. Αν παρατηρηθεί 

θραύση στο σημείο της συγκόλλησης, θα βελτιωθεί η διαδικασία συγκόλλησης και 

δύο νέα αγκύρια θα συγκολληθούν στο στοιχείο και θα δοκιμαστούν. Αν 

οποιοδήποτε εκ των δύο αγκυρίων παρουσιάσει θραύση θα συνεχιστεί η δοκιμή ανά 

ζεύγη αγκυρίων πάνω σε δοκιμαστικό στοιχείο, μέχρις ότου δύο συνεχή αγκύρια 

δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

Αν το πρόβλημα εμφανιστεί στο σώμα του αγκυρίου, τότε η διαδικασία ελέγχου της 

κόλλησης διακόπτεται και αναζητείται ο λόγος της θραύσεως του αγκυρίου και η 

αντίστοιχη θεραπεία πριν συνεχιστεί η δοκιμή της διαδικασίας συγκόλλησης.  

Διόρθωση Ελαττωμάτων  

Τα αγκύρια στα οποία η συγκόλληση είναι ατελής (<360°) θα επιδιορθώνονται με 

συμπλήρωση του κενού με ραφή ελάχιστου ύψους 9 mm, με επικάλυψη τουλάχιστον 

10 mm από κάθε πλευρά. Η συμπλήρωση θα γίνεται με χειρωνακτική συγκόλληση με 

ηλεκτρικό τόξο και ηλεκτρόδια με βασική κάλυψη διαμέτρου 4 με 4,8 mm και χαμηλή 

περιεκτικότητα σε υδρογόνο.  

Αν το μήκος των αγκυρίων μετά τη συγκόλληση είναι ανεπαρκές (λιγότερο από 1,6 

mm σε σχέση με το προδιαγραφόμενο) τότε η συγκόλληση θα διακόπτεται και το 

πρόβλημα θα διορθώνεται.  

Έλεγχος Ελαττωματικών Αγκυρίων  

Τα αγκύρια με ατελή ραφή συγκόλλησης ή που δεν έχουν επαρκώς ελεγχθεί, θα 

κάμπτονται κατά 15° με σφυρηλάτηση εν ψυχρώ. Η διεύθυνση της σφυρηλάτησης 

θα είναι αντίθετα προς τη πλευρά έλλειψης ραφής. Αν συμβεί θραύση της 

σύνδεσης, τότε το αγκύριο θα αντικατασταθεί. Όταν η ραφή έχει ανομοιόμορφη, 

πορώδη όχι λαμπερή εμφάνιση, ή παρουσιάζει ρηγματώσεις, θα εφαρμόζεται η 

δοκιμή κάμψεως κατά 15° ως προς την κατακόρυφο.  

Έλεγχος Εφαρμογής  

Οι ενώσεις των αγκυρίων με το δομικό χάλυβα Θα ελέγχονται οπτικά στο 100% και 

θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση σε όλη τους τη περίμετρο.  

Οι αποστάσεις μεταξύ των αγκυρίων, και η διάταξή τους θα ελέγχονται. Αυτό είναι 

πολύ σημαντικό για την επίτευξη τέλειας σύνδεσης με τα προκατασκευασμένα 

στοιχεία της πλάκας καταστρώματος. Ο έλεγχος θα γίνεται σε δύο στοιχεία από το 

σύνολο κάθε 100 στοιχείων. Με δοκιμή κάμψης στις 15° ως προς τη κατακόρυφο με 

σφυρηλάτηση εν ψυχρώ της κεφαλής του αγκυρίου, με σφυρί των 6 κιλών.  

Τα αγκύρια που υπόκεινται σε έλεγχο δεν θα επαναφέρονται στη θέση τους.  
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Δ.2.6      Κατασκευή στο έργο  

Δ.2.6.1   Σχέδια εφαρμογής  

Με βάση τα γενικά σχέδια του έργου, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 

γενικές οδηγίες των κανονισμών ΕΝ 1090-1:2009+Α1:2011, ΕΝ 1090-2:2008 + 

Α1:2011 ο ανάδοχος θα συντάξει σειρά σχεδίων εφαρμογής, που θα περιλαμβάνουν:  

 Όλα τα σχέδια που απαιτούνται για τον πλήρη ορισμό όλων των στοιχείων της 

κατασκευής.  

 Τις υπερυψώσεις (προ-καμπυλώσεις) των δοκών όπου αυτές προβλέπονται. 

 Τη διάταξη των συνδέσεων, προσωρινών και μονίμων, διαχωρίζοντας αυτές 

που θα γίνουν στο εργοστάσιο και αυτές που θα γίνουν στο εργοτάξιο στο 

τόπο του έργου. 

 Το σχήμα και διαστάσεις των συνδέσεων με ηλεκτροσυγκόλληση, τη 

προετοιμασία των άκρων, τη διαδικασία, μέθοδο και θέσεις συγκολλήσεων, 

τα υποβοηθητικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και η σειρά εκτέλεσης κάθε 

ραφής στο σύνολο της κατασκευής. 

 Κατάλογος διατομών, τύπων χάλυβα που χρησιμοποιούνται, τα βάρη και ο 

διακριτικός αριθμός του κάθε στοιχείου της κατασκευής καθώς και ο αριθμός 

αναφοράς των αντίστοιχων σχεδίων του έργου. 

 Ενδείξεις σχετικά με τη θερμική επεξεργασία, ή μηχανική επεξεργασία για 

όσα στοιχεία που απαιτείται να γίνουν. 

 Οι διάμετροι και ο τρόπος διάνοιξης των οπών κοχλιώσεων. 

 Οι τύποι, διάμετροι και μήκη των κοχλιών. 

 Το βάθρο προέντασης και τον τρόπο εφαρμογής αυτής για όσους κοχλίες 

απαιτείται.  

Τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής θα ληφθούν από 

τα σχέδια της μελέτης του έργου και τις παρούσες προδιαγραφές, χωρίς αλλαγές ή 

μετατροπές που δεν έχουν εγκριθεί εγγράφως από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για 

θέματα που δεν είναι πλήρως ή λεπτομερώς καθορισμένα στα παραπάνω σχέδια 

και έγγραφα, θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες:  

 Οι διάμετροι των οπών που θα πρέπει να γίνουν σε ελάσματα θα 

καθορίζονται σύμφωνα με τα πάχη των διατομών που πρόκειται να 

συνδεθούν μεταξύ τους, και μέσα στα όρια που ορίζουν οι Ευρωκώδικες. 

 Σε κάθε κατασκευή δεν θα υπάρχουν περισσότερες από δύο ή το πολύ 

τρεις διαφορετικές διάμετροι κοχλιών, που θα έχουν και σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους.  

 Οι αποστάσεις μεταξύ των κέντρων των οπών κοχλιώσεων θα είναι 

σύμφωνα με τα όρια που τίθενται στον ευρωκώδικα. 
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 Το ελάχιστο πάχος του λαιμού των ραφών συγκόλλησης υπό γωνία θα 

είναι 2,5 χιλιοστά (2.5 mm). Το μέγιστο πάχος δεν θα υπερβαίνει το 

εβδομήντα στα εκατό (70%) του πάχους του λεπτότερου ελάσματος. Κατ’ 

εξαίρεση, σε συνδέσεις σωληνωτών διατομών προσβάσιμων μόνο από το 

εξωτερικό τους, το μέγιστο πάχος του λαιμού των ραφών συγκόλλησης 

μπορεί να είναι ίσο με το πάχος του τοιχώματος της λεπτότερης διατομής.  

Οι εξωραφές συγκόλλησης, σε ότι αφορά το μήκος και τη διάταξη, θα είναι σύμφωνες 

με τους περιορισμούς που τίθενται από τον κανονισμό ΕΝ 1090-1:2009 + Α1:2011, ΕΝ 

1090-2:2008 + Α1:2011.  

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση διακεκομμένων ραφών. Οι εσωραφές συγκόλλησης θα 

γίνονται συνεχείς σε όλο το μήκος της σύνδεσης και θα είναι πλήρους διείσδυσης.  

Τα σχέδια εφαρμογής επίσης θα περιγράφουν τον τρόπο εκτέλεσης της εσωραφής 

και από τη οπίσθια πλευρά για ραφές πλήρους διείσδυσης, αν τοποθετείται πλάκα 

υποστήριξης της σύνδεσης στην οπίσθια πλευρά, ή αν το τελευταίο δεν συνιστάται 

(τεμάχια υποκείμενα σε δυναμικές φορτίσεις).  

Όλες οι συνδέσεις είτε συγκολλητές είτε κοχλιωτές, που δεν ορίζονται, θα 

σχεδιάζονται για την μέγιστη φέρουσα ικανότητα της σύνδεσης.  

Τα σχέδια εφαρμογής θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες συνδέσεις. Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, για σημαντικές σειρές ομοίων διατομών, θα μπορεί να 

εγκρίνει τη κατασκευή ενώσεων τεμαχίων μικρότερου μήκους από τα συνήθη μήκη 

του εμπορίου προκειμένου να μη δημιουργηθεί μεγάλο πλήθος υπολοίπων 

(ρετάλια). Στη περίπτωση αυτή τα σχέδια εφαρμογής θα δείχνουν τις θέσεις που 

μπορούν να γίνουν οι συνδέσεις, όπως και το μέγιστο πλήθος συνδέσεων που 

μπορούν να γίνουν σε κάθε τεμάχιο. Εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο, δεν θα 

επιτρέπεται πέρα της μίας σύνδεσης ανά τεμάχιο.  

Τα σχέδια εφαρμογής θα εγκρίνονται από την επιβλέπουσα αρχή, πριν από την 

έναρξη της κατασκευής. Ο ανάδοχος πριν την έναρξη της κατασκευής στο συνεργείο 

θα υποβάλει εις τριπλούν τα σχέδια εφαρμογής στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ή οποία 

θα τα μελετήσει και θα επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίγραφο, στο οποίο και θα 

περιλαμβάνονται αν χρειάζεται και τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις. Στη τελευταία 

περίπτωση ο ανάδοχος θα υποβάλει νέες σειρές των διορθωμένων σχεδίων 

εφαρμογής, για την τελική έγκριση. Αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 

παρουσιαστεί η ανάγκη να γίνουν μετατροπές σε σχέση με τα οριζόμενα στα 

εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής, αυτές θα γίνονται μετά από έγκριση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καταγράφονται σε όλα τα σχετικά σχέδια 

εφαρμογής.  

Δ.2.6.2 Κατασκευή των τμημάτων  
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O ανάδοχος θα προχωρήσει στην κατασκευή των επιμέρους τμημάτων της 

κατασκευής, στο εργοστάσιο, με βάση τα σχέδια της μελέτης και τα σχέδια 

εφαρμογής που θα συντάξει αυτός και που θα εγκριθούν από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία.  

Η ισοπέδωση, η ευθυγράμμιση ελασμάτων, πλακών και διατομών θα γίνεται με 

μηχανήματα πρέσας ή κυλίνδρωσης. Απαγορεύεται η σφυρηλάτηση δεδομένου ότι 

μπορεί να προκαλέσει σκλήρυνση του υλικού.  

Οι ως άνω επεμβάσεις καθώς και τυχόν μορφοποιήσεις τεμαχίων, όταν είναι 

απαραίτητο, θα εκτελούνται κατά προτίμηση εν ψυχρώ, και πάντως σε θερμοκρασίες 

του υλικού όχι χαμηλότερες 0 βαθμών Κελσίου (°C). Τυχόν μόνιμες τοπικές 

παραμορφώσεις θα κρατούνται στα επιτρεπτά όρια, που θεωρείται ότι τηρούνται 

όταν η παραμόρφωση σε οποιοδήποτε σημείο δεν υπερβαίνει το δυόμισι στα εκατό 

(2,5%), εκτός αν τα παραμορφωμένα τμήματα πρόκειται αργότερα να υποστούν 

κάποια θερμική επεξεργασία. Ομοίως κατά την εν ψυχρώ δίπλωση θα δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή να αποφεύγεται η εμφάνιση ανομοιομορφίας στο συμπιεσμένο 

εσωτερικό της ακμής της διπλωμένης διατομής, όπως επίσης η εμφάνιση ρωγμών 

στην εφελκυσμένη εξωτερική επιφάνεια.  

Όταν πρέπει να γίνουν εργασίες μορφοποίησης εν θερμώ, αυτές θα εκτελούνται σε 

θερμοκρασία που αντιστοιχεί σε ελαφρό ερυθρίζον χρώμα, γύρω στους 950° C, 

διακόπτοντας την εργασία όταν το χρώμα του μετάλλου μεταβάλλεται σε σκούρο 

κόκκινο, μέχρι να χαμηλώσει η θερμοκρασία γύρω στους 700° C και να 

επαναθερμανθεί το τεμάχιο.  

Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να μη 

μεταβληθεί η δομή του μετάλλου, ή να δημιουργηθούν ανεπιθύμητες τάσεις στις 

φάσεις θέρμανσης και ψύξης. Η θέρμανση θα γίνεται αν είναι δυνατόν σε φούρνο 

και η ψύξη θα γίνεται φυσιολογικά στο ύπαιθρο, χωρίς άλλα τεχνικά μέσα. 

Όταν (παρόλα τα μέτρα που αναφέρονται παραπάνω) δεν είναι δυνατόν να 

απαλειφθούν πλήρως οι παραμένουσες παραμορφώσεις από συγκολλήσεις και οι 

παραμορφώσεις αυτές καθιστούν το στοιχείο απορριπτέο για τη σωστή λειτουργία 

στην κατασκευή, θα μπορεί να επιτραπεί η επιδιόρθωση εν ψυχρώ με μηχανή πρέσας 

ή κυλίνδρωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση των επιτρεπόμενων 

ορίων παραμόρφωσης και εφόσον το τμήμα εξεταστεί διεξοδικά για τυχόν ύπαρξη 

ρωγμών είτε στο μητρικό μέταλλο στην περιοχή της κόλλησης είτε στο υλικό της 

συγκόλλησης. Αυτού του είδους οι επεμβάσεις δεν θα επιτραπούν, μετά τις εργασίες 

συγκόλλησης, χωρίς σαφή έγκριση της επιβλέπουσας αρχής, η οποία θα αποφασίζει 

κάθε φορά αν θα δεχτεί ή όχι τέτοια διαδικασία, αν υπάρχει η ανάγκη να 

ακολουθηθεί διαδικασία απαλοιφής παραμενουσών τάσεων και να γίνει 
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επιθεώρηση στη περιοχή της συγκόλλησης μετά τη διαδικασία επιδιόρθωσης για 

τυχόν ελαττώματα.  

Η σύνθεση των κατασκευών θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, που θα τηρεί 

αυστηρά τις διαστάσεις των σχεδίων εφαρμογής και τις μέγιστες ανοχές που 

επιτρέπονται σύμφωνα με τον ευρωκώδικα και ορίζονται στο παράρτημα. Για όλα τα 

τεμάχια που κρίνεται απαραίτητο θα κατασκευάζονται φόρμες / προσχέδια σε 

φυσικό μέγεθος ιδιαίτερα δε για τους κόμβους της κατασκευής, που θα 

σημαδεύονται με τον διακριτικό αριθμό αναγνώρισής τους και την αναφορά στο 

σχέδιο όπου ορίζεται. Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη αν 

χρησιμοποιείται αυτόματη μηχανή κοπής με φλόγα, που δουλεύει με βάση φόρμες / 

προσχέδια υπό κλίμακα.  

Η κοπή μπορεί να γίνεται με δισκοπρίονο ή φλόγα. Προεξοχές και ασυνέχειες της 

ακμής θα απαλείφονται αργότερα με σμυριδοτροχό. Κοπή με φλόγα χειρωνακτικά 

δεν θα γίνεται δεκτή, μόνο μηχανική κοπή με φλόγα επιτρέπεται. Σχετικά με την κοπή 

θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες:  

Στην κοπή με φλόγα θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μη 

δημιουργηθούν στο τεμάχιο ανεπιθύμητες τάσεις.  

Οι ακμές κοπής με ψαλίδι ή φλόγα θα υπόκεινται σε μηχανική επεξεργασία με 

σμυριδοτροχό ή κοπτικό τροχό για την αφαίρεση υπολειμμάτων της κοπής, όπως και 

πιθανές προεξοχές ή ανωμαλίες. Άκρες που δεν τήχθηκαν στη διάρκεια συγκόλλησης, 

αλλά παραμένουν σε απόσταση μικρότερη από 30 mm από τη συγκολλημένη 

σύνδεση, θα υφίστανται υποχρεωτικά μηχανική επεξεργασία σε βάθος όχι λιγότερο 

από 2 mm.  

Η λόξευση των γωνιών και ακμών θα γίνεται με αυτόματη κοπή φλόγας ή με μηχανικά 

μέσα, πάντα τηρώντας τα μέτρα προφύλαξης της πρώτης διαδικασίας. Απαγορεύεται 

ρητώς η λόξευση ακμών με κοπή φλόγας με τα χέρια. Η τελική επιφάνεια που θα 

προκύπτει θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη, ομαλή και χωρίς προεξοχές ή 

βαθουλώματα.  

Η εξάλειψη ανωμαλιών στα άκρα των τεμαχίων θα γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα 

ιδίως για τεμάχια που θα συγκολληθούν και θα καταπονούνται από δυναμικά 

φορτία. 

Επειδή από τα σχέδια δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι αντίστοιχες λεπτομέρειες, τα 

ελάσματα, πλάκες και διατομές δεν θα κόβονται ποτέ με οξείες γωνίες. Όταν αυτό 

δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε αυτές οι γωνίες θα στρογγυλεύονται στα άκρα τους 

με τη μεγαλύτερη δυνατή ακτίνα καμπυλότητας.  
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Οι οπές για τις κοχλιώσεις θα ανοίγονται κατά προτίμηση με τρυπάνι. Απαγορεύεται 

ρητώς η διάνοιξη οπών με φλόγα ή ηλεκτρικό τόξο.  

Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι οπές των 

κοχλιώσεων είναι κυλινδρικές χωρίς ρήγματα ή ρωγμές και ότι είναι ακριβώς στη 

θέση τους.  

Απαγορεύεται να γίνεται επαναδιάτρηση για μεγάλωμα ή επιδιόρθωση οπών. Οπές 

που προορίζονται για προεντεταμένους κοχλίες θα γίνονται πάντοτε με τρυπάνι 

ασχέτως της διαμέτρου και του πάχους των τεμαχίων που θα συνδεθούν.  

Όταν είναι δυνατόν, οπές που διαπερνούν δύο ή περισσότερα ελάσματα, Θα 

διανοίγονται συγχρόνως, αφού στερεώνονται μεταξύ ασφαλώς. Μόλις διατρηθούν 

όλα τα τεμάχια θα χωρίζονται και θα καθαρίζονται τα ρινίσματα και τυχόν ανωμαλίες 

στα χείλη.  

Δ.2.6.3 Διακριτικά στοιχεία των τμημάτων  

Κάθε τεμάχιο ή ομάδα στοιχείων της κατασκευής, θα σημαδεύεται με διακριτικά 

στοιχεία για να αναγνωρίζεται αργότερα στο εργοτάξιο, με τα αντίστοιχα αρχικά ή 

ακρωνύμια. Τα αναγνωριστικά διακριτικά στοιχεία των τεμαχίων θα αναγράφονται 

και στα σχέδια συναρμολόγησης.  

Το σημάδεμα θα γίνεται με χρώμα, ή ειδικό μολύβι ή με πινακίδες. Σημάδεμα που 

γίνεται με πίεση ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα που αυλακώνει την επιφάνεια του 

υλικού θα απαγορεύεται.  

Πάντως, το σύστημα που θα χρησιμοποιείται θα είναι τέτοιο που θα εξασφαλίζει 

εύκολη και ακριβή αναγνώριση των τεμαχίων τόσο κατά την μεταφορά όσο και κατά 

την συναρμολόγηση.  

Δ.2.6.4    'Έλεγχος διαστάσεων  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγχει διαμέσου των εκπροσώπων της, ότι κάθε φάση 

συναρμολόγησης, οι διαστάσεις και αποστάσεις τηρούνται επακριβώς με αυτά που 

δείχνονται στα σχέδια, μέσα στα όρια των ανοχών που ορίζει ο ευρωκώδικας και το 

σχετικό παράρτημα. Οι έλεγχοι αυτοί θα διεξάγονται καθώς θα προχωρά η 

συναρμολόγηση κάθε τμήματος της κατασκευής. Η συναρμολόγηση επόμενων 

τμημάτων της κατασκευής δεν θα επιτρέπεται πριν επιθεωρηθούν και διορθωθούν 

πιθανά σφάλματα που εντοπίστηκαν σε προηγούμενη συναρμολόγηση που 

συνδέεται με αυτά.  

Ο ανάδοχος δεν θα προχωρά σε εργασίες συναρμολόγησης με συγκολλήσεις προτού 

ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις και επιδιορθώσεις πιθανών σφαλμάτων.  
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Δ.2.6.5 Προσωρινή (δοκιμαστική) συναρμολόγηση 

Η μεταλλική κατασκευή θα συναρμολογηθεί προσωρινά με προσοχή, στο 

εργοστάσιο, ώστε να διαπιστωθεί η γεωμετρική ακρίβεια και το ταίριασμα των επί 

μέρους τμημάτων που συνιστούν την κατασκευή. 

Όλα τα στοιχεία που θα συναρμολογηθούν στο εργοτάξιο, θα συναρμολογηθούν 

δοκιμαστικά στο εργοστάσιο. Θα δοθούν σχέδια και τεχνικές οδηγίες 

συναρμολόγησης με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε η συναρμολόγηση να μπορεί να 

γίνει χωρίς προβλήματα από άτομα εκτός του εργοστασίου.  

Προτού αποσταλούν τα επιμέρους τεμάχια της κατασκευής στο εργοτάξιο, 

ελαττώματα και ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στη δοκιμαστική συναρμολόγηση θα 

πρέπει να διορθωθούν και να επισκευαστούν.  

Δ.2.6.6  Συνεργείο εργοταξίου 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο τη δημιουργία 

συνεργείου για την κατασκευή των μεταλλικών στοιχείων, στο εργοτάξιο κοντά στη 

θέση του έργου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το πλήθος των συνδέσεων που θα 

απαιτηθούν στη συναρμολόγηση, που άλλως θα ήταν απαραίτητες λόγω 

περιορισμών που επιβάλλονται από τα μέσα μεταφοράς.  

Δ.2.7 Μεταφορά στο εργοτάξιο  

Θα γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιούνται οι συνδέσεις που πρέπει να γίνουν στο 

εργοτάξιο. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα μελετήσει σε συνεργασία με την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εύρεση της βέλτιστης λύσης λαμβανομένων υπόψη 

των προβλημάτων μεταφοράς και συναρμολόγησης.  

O ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αδειών από 

τις υπεύθυνες αρχές για τη μεταφορά στο εργοτάξιο μεγάλων τμημάτων της 

κατασκευής.  

Οι απαραίτητοι χειρισμοί για τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των τεμαχίων θα 

γίνεται με εξαιρετική προσοχή ώστε να μην επιβληθούν υπερβολικές εντάσεις στα 

στοιχεία της κατασκευής, ούτε να δημιουργηθούν ζημιές στα στοιχεία ή στο χρώμα 

τους. Τα σημεία που θα έρχονται σε επαφή με αλυσίδες, σχοινιά, συρματόσχοινα ή 

γάντζους, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της ανύψωσης, αν χρειαστεί, θα 

προστατεύονται κατάλληλα.  

 

Δ.2.8   Συναρμολόγηση  
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O ανάδοχος θα συντάξει σχέδια συναρμολόγησης, στα οποία θα φαίνονται τα 

διακριτικά στοιχεία κάθε τμήματος της κατασκευής, καθώς και οι απαραίτητες 

υποδείξεις για τον πλήρη καθορισμό των συνδέσεων που πρέπει να γίνουν στο 

εργοτάξιο. Τα σχέδια αυτά θα υπόκεινται στο έλεγχο και έγκριση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που ορίζεται για τα σχέδια εφαρμογής.  

Η διαδικασία συναρμολόγησης δίνεται στα σχέδια της μελέτης. Ο ανάδοχος μπορεί 

να προτείνει εναλλακτικές μεθόδους ή τρόπους εργασίας στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, η οποία θα τους εγκρίνει αν δεν δημιουργούν προβλήματα με άλλες 

εργασίες του εργοταξίου, και προσφέρουν τον ίδιο βαθμό ασφάλειας με αυτόν της 

διαδικασίας που προτείνεται στη μελέτη του έργου. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα ενημερώνει έγκαιρα τον ανάδοχο για τυχόν αλλαγές 

στη διαδικασία συναρμολόγησης, που θεωρούνται απαραίτητες, ώστε ο τελευταίος 

να έχει το χρόνο και τα απαραίτητα μέσα να προσαρμόσει την εργασία του, χωρίς να 

δικαιούται πρόσθετη αμοιβή εκ του λόγου τούτου.  

O ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη της κατασκευής, να ελέγξει στο εργοτάξιο 

τη θέση και υψόμετρα της μεταλλικής κατασκευής, και να ενημερώσει τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για τυχόν ασυμφωνίες. 

Όλες οι παραμορφώσεις που τυχόν προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά θα 

επιδιορθώνονται προσεκτικά πριν την έναρξη της συναρμολόγησης. Αν το ελάττωμα 

δεν μπορεί να διορθωθεί ή η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι η επιδιόρθωση θα 

επηρεάσει αρνητικά την αντοχή, σταθερότητα ή καλή εμφάνιση της κατασκευής, το 

τμήμα αυτό μπορεί να απορριφθεί, αφού σημαδευτεί κατάλληλα ώστε να 

καταγραφεί και στο μητρώο του έργου.  

Η προετοιμασία των συνδέσεων που θα γίνουν κατά τη συναρμολόγηση, ειδικότερα 

η προετοιμασία των ακμών για συγκόλληση και διάνοιξη οπών για κοχλιώσεις θα 

γίνεται πάντοτε στο εργοστάσιο.  

Κατά τη συναρμολόγηση, η κατασκευή θα στερεώνεται / υποστηρίζεται προσωρινά 

με υποστυλώσεις, καλώδια, κοχλίες, ή άλλα κατάλληλα βοηθητικά μέσα, που θα 

εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και αντοχή της κατασκευής μέχρι ότου ολοκληρωθούν 

οι τελικές συνδέσεις.  

Η συναρμολόγηση περιλαμβάνει και την τοποθέτηση και εξασφάλιση των 

μεταλλικών στοιχείων της κατασκευής που δείχνονται τα σχέδια.  

O ανάδοχος μπορεί να προ-συναρμολογήσει δίπλα στη θέση του έργου μέρος της 

κατασκευής που θα ανεγερθεί και συναρμολογηθεί αργότερα στο συνολικό έργο, 

αφού πρώτα εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση από την επιβλέπουσα αρχή.  



 

Σελίδα:  28  

Τ.Σ.Υ. Α.Δ. :  2218                                                        

Στοιχεία που προστίθενται από τον ανάδοχο για τη διευκόλυνση της εργασίας του, 

θα απομακρύνονται στο τέλος με δικά του έξοδα, χωρίς να αφήνουν κανένα ίχνος.  

Πλάκες έδρασης / αγκύρωση θα τοποθετούνται στη σωστή τους θέση και στάθμη, 

μέσα στα όρια των ανοχών που προβλέπονται στο παρόν τεύχος, με στήριξη και 

στηριγμένες και ευθυγραμμισμένες με μεταλλικές σφήνες και παρεμβλήματα.  

Οι πλάκες έδρασης των στηρίξεων ή εφεδράνων πάνω στα θεμέλια θα πρέπει να 

στηρίζονται προσωρινά με σφήνες ή κοχλίες με ρυθμιζόμενα περικόχλια, και θα 

σταθεροποιούνται μόλις επιτευχθεί η τελική οριζοντιογραφική και υψομετρική 

ευθυγράμμισή τους. Η τελική σταθεροποίηση των πλακών έδρασης δεν θα γίνεται 

όσο δεν έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία της κατασκευής, ώστε να είναι 

βεβαία η ορθή ευθυγράμμισή τους.  

Το υπόστρωμα των πλακών έδρασης θα κατασκευάζεται με τσιμεντοκονίαμα 

τσιμέντου τύπου Portland. Θα λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο που 

εξασφαλίζεται ότι το τσιμεντοκονίαμα έχει γεμίσει πλήρως το κενό μεταξύ της 

πλάκας έδρασης και της άνω επιφανείας του θεμελίου. Η προσωρινή στήριξη της 

κατασκευής θα διατηρηθεί μέχρις ότου το τσιμεντοκονίαμα αποκτήσει πλήρως τις 

αντοχές του. 

Ολισθαίνοντα ή ελαστομερή εφέδρανα θα συναρμολογούνται με τρόπο ώστε σε 

μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος, με πλήρη φόρτιση μονίμων και τη μισή κινητή 

φόρτιση, να βρίσκονται στο μέσον του εύρους κίνησής τους. Επίσης θα ελέγχεται η 

απόλυτη παραλληλότητα της άνω και κάτω πλάκας του εφεδράνου.  

O ανάδοχος θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή τοποθέτηση όλων των στοιχείων 

της κατασκευής έστω και αν δεν ανήκουν στο δικό του αντικείμενο.  

O ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή τοποθέτηση και ευθυγράμμιση όλων 

των στοιχείων της κατασκευής μέσα στα όρια των προδιαγραφόμενων ανοχών.  

Λεπτομέρειες σχετικές με συγκολλήσεις προσωρινών στοιχείων που θα πρέπει να 

εγκατασταθούν στη κατασκευή θα είναι σύμφωνες με τις παρούσες προδιαγραφές.  

Δεν θα γίνεται έναρξη τελικών εργασιών κοχλιώσεως ή συγκολλήσεων των 

συνδέσεων προτού ελεγχθεί ότι η θέση των τμημάτων προς σύνδεση είναι απολύτως 

ακριβής σε σχέση με τη τελική θέση στο σύνολο της κατασκευής, ή αν χρειάζεται 

επιδιόρθωση ότι τα διορθωτικά μέτρα θα έχουν σαν αποτέλεσμα την επίτευξη 

τέτοιας ακρίβειας.  

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι όλες οι συνδέσεις θα πρέπει να γίνονται με 

τέτοιο τρόπο που όλα τα επιμέρους στοιχεία να είναι προσβάσιμα για να 

επιθεωρηθούν και ελεγχθούν. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν και μερικά μέρη της 
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σύνδεσης γίνονται αφανή, τότε τα στοιχεία που τα σκεπάζουν δεν θα τοποθετούνται 

πριν πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των τμημάτων αυτών.  

Δ.2.9 Ανοχές κατά την κατασκευή και συναρμολόγηση της μεταλλικής κατασκευής  

Οι μέγιστες ανοχές που θα επιτρέπονται για την κατασκευή και συναρμολόγηση των 

μεταλλικών κατασκευών, σε σχέση με τις διαστάσεις των σχεδίων, θα είναι αυτές που 

ορίζονται στους πίνακες του σχετικού παραρτήματος, που περιλαμβάνουν και τις 

ανοχές που απαιτούνται από τον ευρωκώδικα. Οι ανοχές διαστάσεων συγκολλητών 

συνδέσεων, θα είναι αυτές που ορίζονται στον ευρωκώδικα και τον κώδικα AWS 01.1 

και τα αντίστοιχα παραρτήματά του και οι οποίες θα εφαρμόζονται σε όλες τις 

συγκολλήσεις είτε συνδέσεων επιμέρους τμημάτων ή συνδέσεων συναρμολόγησης.  

Δ.2.10   Έλεγχος ποιότητας της μεταλλικής κατασκευής  

O έλεγχος ποιότητας θα είναι προσαρμοσμένος στο Πρόγραμμα των Σημείων 

Ελέγχου (Π.Σ.Ε.) που ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει πριν την έναρξη 

των εργασιών στο συνεργείο, και που θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα αρχή. Η 

επιβλέπουσα αρχή θα μπορεί κατά την κρίση να τροποποιεί το Π.Σ.Ε. ανάλογα με τις 

ανάγκες του έργου στη διάρκεια της κατασκευής.  

Μόλις ολοκληρωθούν τα σχέδια εφαρμογής και εγκριθούν από την επιβλέπουσα 

αρχή, ο ανάδοχος θα ετοιμάσει τα φύλλα των ελέγχων που θα γίνουν, όπου θα 

προσδιορίζονται τα σημεία ελέγχου σύμφωνα με τα ποσοστά που δίνονται 

παρακάτω: 

Βασικός γεωμετρικός έλεγχος των στοιχείων:  100%  

Λεπτομερής γεωμετρικός έλεγχος των στοιχείων:   100%  

Οπτικός έλεγχος των συγκολλήσεων:   100%  

Οπτικός έλεγχος προετοιμασίας των ακμών:  100%  

Γεωμετρικός έλεγχος των συγκολλήσεων:   100%  

'Έλεγχος εξωραφών με ειδικά διεισδυτικά υγρά ή 

μαγνητικά σωματίδια:     100%  

'Έλεγχος εσωραφών με ακτ. Χ ή υπερήχους: Μεταβλητό  

ανάλογα με το στοιχείο της κατασκευής   100%  

Τα ως άνω ποσοστά αναφέρονται στο συνολικό μήκος των συγκολλήσεων του τύπου 

που εφαρμόζεται στην κατασκευή. Το κριτήριο ταξινόμησης ως προς τον τύπο της 

φόρτισης αναφέρεται στην κατάσταση λειτουργίας της κατασκευής.  
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Τα πιστοποιητικά υλικών, τα σχέδια εφαρμογής, τα πιστοποιητικά επισήμων 

εγκρίσεων και διαδικασιών, τα έγγραφα απόρριψης και λοιπά έγγραφα θα 

συντάσσονται κατά την πρόοδο της κατασκευής.  

Οι ραδιογραφίες θα γίνονται σύμφωνα με τον κώδικα AWS 01.1. εκτός από τα 

κριτήρια αποδοχής, για τα οποία υιοθετούνται αυτά του κανονισμού ΕΝ 14011, όπου 

συγκολλήσεις ταξινομούμενες ως 1 ή 2 είναι αποδεκτές.  

Οι επιδιορθώσεις θα ελέγχονται ξανά και ανάλογα με το ελάττωμα που 

διαπιστώθηκε η επιβλέπουσα αρχή θα αποφασίσει για το πλήθος των απαιτούμενων 

ελέγχων που θα διεξαχθούν σε κάθε πλευρά της επιδιορθωμένης διατομής, ώστε να 

επιβεβαιωθεί η απαλοιφή του σφάλματος.  

Οι επιδιορθώσεις και οι έλεγχοι που ακολουθούν, ως και η αύξηση του πλήθους των 

ελέγχων που αποφασίζονται λόγω μειωμένης ποιότητας του έργου θα βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

Αν παρατηρείται σε μεγάλο ποσοστό διαφορά του επιπέδου ποιότητας ως προς το 

κανονικό επίπεδο, τότε κατά την κρίση της επιβλέπουσας αρχής θα αυξάνονται οι 

έλεγχοι. Επίσης, η επιβλέπουσα αρχή θα μπορεί να διατάξει τον ανάδοχο να 

υιοθετήσει νέες πρόσθετες διαδικασίες που δεν αναφέρονται στον παρόν κείμενο, 

σαν πρόσθετο μέτρο, έως ότου επιτευχθεί το κανονικό επίπεδο ποιότητας, που να 

ικανοποιεί τα κριτήρια της επιβλέπουσας αρχής.  

Όταν στις εργασίες συγκολλήσεων, παρατηρούνται από την επιβλέπουσα υπηρεσία, 

μη συμμορφώσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, θα ειδοποιείται ο υπεύθυνος 

τεχνικός συγκολλήσεων του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει άμεσα να λαμβάνει τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Ανεξάρτητα αυτού, και ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

περιστατικού ή την επανάληψη της μη συμμορφώσεως, η επιβλέπουσα αρχή θα 

δικαιούται να αφαιρεί το πιστοποιητικό ικανότητας του ηλεκτροσυγκολλητή. 

Επιθεώρηση της Κατασκευής στο Εργοστάσιο  

Γενικά   

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δια των αντιπροσώπων της θα επιθεωρεί την κατασκευή 

στο εργοστάσιο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στην εκτέλεση αυτής της 

εργασίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με τη σειρά της θα φροντίζει να παρεμβαίνει όσο 

το δυνατόν λιγότερο στις εργασίες κατασκευής του αναδόχου.  

Η έκταση των ελέγχων, τα σημεία που θα ελέγχονται και τα κριτήρια αποδοχής ή 

απόρριψης, δίνονται στο παρόν κεφάλαιο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα μπορεί να 
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εκτελεί πρόσθετους ελέγχους ή δοκιμές, που θα επιβαρύνουν τον Κύριο του 'Έργου 

αν τα αποτελέσματα αποδειχθούν ικανοποιητικά.  

'Έλεγχος συνδέσεων με συγκόλληση   

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δια των αντιπροσώπων της θα ελέγχει τα εξής: 

 Όλες οι ραφές συγκολλήσεων έγιναν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

παρόν τεύχος και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές συγκολλήσεων, από 

εγκεκριμένους επαγγελματίες ηλεκτροσυγκολλητές όπως ορίζεται 

στο προηγούμενο κεφάλαιο «Συνδέσεις με Ηλεκτροσυγκόλληση». 

Όλες οι ραφές συγκολλήσεων που έγιναν με διαδικασία που δεν 

περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε από τα από τα αναφερθέντα 

κείμενα, ή με εσφαλμένες παραμέτρους, ή με προετοιμασία ακμών 

μη ελεγχθείσα και εγκριθείσα, ή που έγιναν από ηλεκτροσυγκολλητή 

που δεν καλύπτεται από αντικείμενο του παρόντος, θα 

απορρίπτονται. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την κρίση της θα 

μπορεί να τις κάνει δεκτές αν μετά από πλήρη σειρά ελέγχων και 

δοκιμών κριθούν αποδεκτές σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 

παρακάτω. Πάντως η δαπάνη αυτών των ελέγχων θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

 Όλες οι ραφές συγκολλήσεων θα ελέγχονται οπτικά 

 Θα γίνεται έλεγχος σε 40% των εξωραφών υπό γωνία και τουλάχιστον 

δύο τμημάτων εκατόν πενήντα χιλιοστών (150mm) μήκους ραφής ανά 

ηλεκτροσυγκολλητή, με ειδικά διεισδυτικά υγρά ή μαγνητικά 

σωματίδια, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 14612 και ΕΝ 14610. 

 'Έλεγχος ακραίων εγκάρσιων δοκών και άλλων στοιχείων: Θα γίνεται 

έλεγχος εκατό τοις εκατό (100%) του συνόλου των εσωραφών 

συγκόλλησης πλήρους διείσδυσης, και τουλάχιστον σε δύο τμήματα 

εκατόν πενήντα χιλιοστών (150mm) μήκους ραφής ανά 

ηλεκτροσυγκολλητή, με υπερήχους ή ακτίνες Χ, ή σύμφωνα με τους 

κανονισμούς ΕΝ 14011, 14041, 14602, 14603 και όταν είναι δυνατόν 

ανάλογα με τη θέση της ραφής και το πάχος του ελάσματος. 

Εσωραφές πλήρους διείσδυσης που λόγω θέσεως ή πάχους 

ελάσματος δεν είναι δυνατός ο έλεγχος υπερήχων ή ακτίνων Χ θα 

ελέγχονται ως ήταν εξωραφές υπό γωνία.  

Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου που γίνεται και τα εκάστοτε ισχύοντα 

κριτήρια, μια συγκόλληση μπορεί να κρίνεται ως ορθή, αποδεκτή ή απορριπτέα. 

Αν μια συγκόλληση ταξινομηθεί ως απορριπτέα, θα επιδιορθώνεται σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία διαδικασία, και θα ελέγχεται εκ νέου με 

μη καταστροφικές μεθόδους. Επίσης τουλάχιστον το μισό του μήκους συγκόλλησης 
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που εκτελέστηκε από έναν ηλεκτροσυγκολλητή, θα ελέγχεται με τις ίδιες μεθόδους. 

Αν κατά το νέο αυτό έλεγχο κάποια συγκόλληση κριθεί απορριπτέα, όλες οι 

συγκολλήσεις που έγιναν από τον ίδιο ηλεκτροσυγκολλητή θα ελεγχθούν εκ νέου, και 

ο υπόψη τεχνίτης θα αφαιρεθεί από τον κατάλογο των εγκεκριμένων 

ηλεκτροσυγκολλητών του έργου.  

Αν μια συγκόλληση κρίνεται αποδεκτή, δε θα χρειάζεται επιδιόρθωση, αλλά θα 

γίνεται έλεγχος σε δύο άλλα τμήματα του ίδιου μήκους, που έγιναν από τον ίδιο 

ηλεκτροσυγκολλητή. Αν και τα δύο τμήματα κριθούν ως ορθά τότε οι κολλήσεις 

γίνονται δεκτές, αλλά έκτοτε το 10% τουλάχιστον των κολλήσεων που θα εκτελεί ο 

ηλεκτροσυγκολλητής αυτός θα ελέγχονται. Αν ένα εκ των δύο τμημάτων κριθεί ως 

απλώς αποδεκτό, τότε θα ελεγχθούν όλες οι συγκολλήσεις που έγιναν από αυτόν τον 

ηλεκτροσυγκολλητή μέχρι τότε. Αν οποιοδήποτε εκ των τμημάτων κριθεί ως 

απορριπτέο τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

'Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τους συμπληρωματικούς ελέγχους, που 

κατέστησαν αναγκαίοι λόγω ακαταλληλότητας των συγκολλήσεων, θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο.  

'Όταν το πλήθος των ηλεκτροσυγκολλητών που πέρασαν από συμπληρωματικούς 

ελέγχους φθάσει το ένα τρίτο του συνόλου του καταλόγου εγκεκριμένων 

ηλεκτροσυγκολλητών του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εντείνει τους ελέγχους 

και θα υιοθετήσει κάθε άλλη μέθοδο που κρίνει κατάλληλη για να εξασφαλίσει την 

ποιότητα των έργων.  

Μια συγκόλληση θα κρίνεται απαράδεκτη ή απορριπτέα όταν έχει οποιοδήποτε από 

τα παρακάτω ελαττώματα: 

 Ρηγματώσεις οποιουδήποτε μήκους και σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

 Έλλειψη πρόσφυσης. 

 Υπέρμετρες διογκώσεις της ραφής.  

Μια συγκόλληση θα θεωρείται επίσης απορριπτέα όταν σε ένα τμήμα μήκους εκατόν 

πενήντα χιλιοστών (150mm) παρατηρείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω 

ελαττώματα: 

 Πόροι που η επιφάνεια τους είναι μεγαλύτερη από το 4% της επιφάνειας της 

κόλλησης, ή όταν η διάμετρος οποιουδήποτε πόρου είναι μεγαλύτερη από το 

ένα τέταρτο του πάχους των ελασμάτων που συνδέονται, ή του πάχους του 

λαιμού της ραφής, ή από 3 χιλιοστά (3mm). 

 Εγκλωβισμένη σκουριά που υπερβαίνει σε μήκος τα εκατόν πενήντα χιλιοστά 

(150mm). 
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 Διακοπές ή μείωση διατομής, όταν το βάθος τους υπερβαίνει το ένα δέκατο 

του πάχους του ελάσματος αν αυτό είναι μικρότερο των 10 χιλιοστών (10 

mm), ή ένα χιλιοστό (1mm) αν το πάχος του ελάσματος είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο των 10 χιλιοστών (10mm). Τοπικά σε μήκος όχι μεγαλύτερο από 

δέκα πέντε χιλιοστά (15mm) σε κάθε τμήμα των εκατόν πενήντα χιλιοστών 

(150mm), μπορούν να γίνουν δεκτά βάθη διπλάσιου μεγέθους. 

 Διακοπές ή μείωση διατομής, που εξεταζόμενες και στις δύο πλευρές της 

ένωσης δημιουργούν μείωση της διατομής της κόλλησης περισσότερο από 

δέκα στα εκατό (10%) της ένωσης. 

Μια εσωραφή πλήρους διείσδυσης θεωρείται απορριπτέα όταν σε ένα τμήμα μήκους 

εκατόν πενήντα χιλιοστών (150mm) παρατηρείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω 

ελαττώματα: 

 Ελλείψεις στη διείσδυση σε μήκος σαράντα (40) ή περισσότερων 

χιλιοστών. 

 'Έλλειψη διείσδυσης, με εγκλωβισμό σκουριάς που αθροιζόμενα τα μήκη 

τους υπερβαίνουν τα εκατό χιλιοστά (100mm).  

Μια εσωραφή μερικής διείσδυσης θεωρείται απορριπτέα όταν σε ένα τμήμα μήκους 

εκατόν πενήντα χιλιοστών (150mm) παρατηρείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω 

ελαττώματα: 

 Ελλείψεις στη διείσδυση μεγαλύτερες από τρία χιλιοστά (3mm), και μήκους 

μεγαλύτερο από εκατό χιλιοστά (100mm). 

 Ελλείψεις στη διείσδυση μεγαλύτερες από τρία χιλιοστά (3mm), με σύγχρονο 

εγκλωβισμό σκουριάς που αθροιζόμενα τα μήκη τους υπερβαίνουν τα εκατό 

χιλιοστά (100mm).  

Μια συγκόλληση υπό γωνία θεωρείται απορριπτέα όταν σε ένα τμήμα μήκους εκατόν 

πενήντα χιλιοστών (150mm) παρουσιάζει έλλειψη διείσδυσης στη ρίζα, μετρούμενη 

στο πλάι, μεγαλύτερη από μισό χιλιοστό (0.5mm) και σε μήκος μεγαλύτερο από 

εκατό χιλιοστά (100mm). Μια συγκόλληση θεωρείται απλά αποδεκτή όταν σε ένα 

τμήμα μήκους εκατόν πενήντα χιλιοστών (150mm) παρατηρείται οποιοδήποτε από 

τα παρακάτω ελαττώματα: 

 Πόροι που η επιφάνεια τους κυμαίνεται από 2% και 4% της επιφάνειας 

της κόλλησης. 

 Εγκλωβισμός σκουριάς, όχι συνεχής, που συνολικά έχει μήκος που 

κυμαίνεται μεταξύ εκατό και εκατό πενήντα χιλιοστά (100-150 mm). 

 Διακοπές ή μείωση διατομής, όταν το βάθος τους κυμαίνεται μεταξύ 

πέντε και δέκα στα εκατό (5% - 10%) του πάχους του ελάσματος αν αυτό 

είναι μικρότερο των 10 χιλιοστών (10mm), ή μεταξύ μισό και ένα χιλιοστό 
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(0,5–1mm) αν το πάχος του ελάσματος είναι ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα 

χιλιοστών (10mm). Τοπικά σε μήκος όχι μεγαλύτερο από δέκα πέντε 

χιλιοστά (15mm) σε κάθε τμήμα των εκατόν πενήντα χιλιοστών (150mm), 

μπορούν να γίνουν δεκτά βάθη διπλάσιου μεγέθους. 

 Διακοπές ή μείωση διατομής, που εξεταζόμενες και στις δύο πλευρές της 

ένωσης δημιουργούν μείωση της διατομής της κόλλησης μεταξύ πέντε 

και δέκα στα εκατό (5–10%) της ένωσης.  

Μια εσωραφή πλήρους διείσδυσης θεωρείται απλά αποδεκτή όταν σε ένα τμήμα 

μήκους εκατόν πενήντα χιλιοστών (150mm) παρατηρείται οποιοδήποτε από τα 

παρακάτω ελαττώματα: 

 Ελλείψεις στη διείσδυση σε μήκος που κυμαίνεται μεταξύ είκοσι και 

σαράντα χιλιοστά (20 – 40mm).  

 'Έλλειψη διείσδυσης, με εγκλωβισμό σκουριάς που αθροιζόμενα τα 

μήκη τους υπερβαίνουν τα εκατό χιλιοστά (100mm). 

 Μια εσωραφή μερικής διείσδυσης θεωρείται απλά αποδεκτή όταν σε ένα τμήμα 

μήκους εκατόν πενήντα χιλιοστών (150mm) παρατηρείται οποιοδήποτε από τα 

παρακάτω ελαττώματα: 

 Ελλείψεις στη διείσδυση μεταξύ δύο και τρία χιλιοστά (2 – 3mm), και μήκους 

μεγαλύτερο από εκατό χιλιοστά (100mm). 

Μια συγκόλληση θα θεωρείται ορθή όταν οι παρατηρούμενες ατέλειες είναι 

μικρότερες από αυτές που τη καθιστούν απλά αποδεκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 Όταν μια εσωραφή παρουσιάζει περίσσεια βάρους, μεγαλύτερη από: 

 Δύο χιλιοστά (2mm) για συγκολλήσεις που γίνονται σε οριζόντια θέση. 

 Τρία χιλιοστά (3mm) για συγκολλήσεις που γίνονται σε πλάγια θέση. 

 Τέσσερα χιλιοστά (4mm) για συγκολλήσεις που γίνονται σε κατακόρυφη θέση 

ή θέση οροφής.  

Θα ελέγχεται με μη-καταστροφική μέθοδο, πέρα του οπτικού ελέγχου και θα 

ταξινομείται σύμφωνα με όσα ορίστηκαν παραπάνω.  

 

 

'Έλεγχος των Συνδέσεων με Κοχλίωση   

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δια των αντιπροσώπων της θα ελέγχει ότι όλες οι 

κοχλιώσεις που έγιναν στο συνεργείο έχουν τη διάμετρο και ποιότητα που δείχνεται 
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στα σχέδια της μελέτης, ότι έχουν τοποθετηθεί τα απαραίτητα δακτυλιοειδή 

παρεμβλήματα και ότι το σπείρωμα εξέχει από το περικόχλιο τουλάχιστον κατά μια 

σπείρα.  

Επίσης η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγξει ότι οι επιφάνειες όλων των συνδέσεων 

που έγιναν με κοχλίες υψηλής αντοχής με τριβή, έχουν υποστεί την επεξεργασία που 

ορίζεται στα σχέδια ή τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτοντας όλες τις 

συνδέσεις στις οποίες δεν έγινε αυτή η επεξεργασία, ή που φέρουν οξειδώσεις, λίπη, 

έλαια, χρώματα ή άλλες ακαθαρσίες. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να 

αποσυνδέσει και να εκτελέσει εκ νέου την κατάλληλη επεξεργασία σε τεμάχια που 

απορρίφθηκαν για αυτό το λόγο.  

Επίσης η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγξει το δεκαπέντε στα εκατό (15%) του 

συνόλου των κοχλιώσεων υψηλής αντοχής που έγιναν στο συνεργείο, και τουλάχιστο 

μία σε κάθε σύνδεση ή κόμβο που έχει άνω των πέντε (5) κοχλιών, ότι έχει 

εφαρμοστεί η σωστή προένταση που προβλέπεται από τη μελέτη. Για το σκοπό αυτό 

σημαδεύεται το τεμάχιο και το περικόχλιο με μια γραμμή σε ευθεία. Στη συνέχεια ο 

κοχλίας χαλαρώνεται με στροφή του περικοχλίου κατά εξήντα μοιρών (60°) γωνία. 

Αμέσως μετά ο κοχλίας σφίγγεται ξανά εφαρμόζοντας τη δύναμη στρέψεως που 

ορίζεται στο ΕΝ-1993 ή στο άρθρο 7.2.8 του κανονισμού ΝΒΕ-MV 103-1973, αν οι 

κοχλίες είναι σε κανονική κατάσταση προμήθειας, δηλαδή φέρουν ελαφρά λίπανση. 

Σε περίπτωση γαλβανισμένων κοχλιών ή κοχλιών με έντονη λίπανση η απαραίτητη 

ροπή στρέψεως θα πρέπει να υπολογιστεί πειραματικά με συνεχείς δοκιμές, με βάση 

διαδικασία που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι κοχλίες θα 

θεωρούνται ότι έχουν το σωστό σφίξιμο αν μετά την εφαρμογή της απαιτούμενης 

ροπής στρέψεως οι γραμμές ευθυγράμμισης συμπέσουν ξανά, ή το σημάδι του 

περικοχλίου να μην υπερβαίνει περισσότερο από δέκα μοίρες (10°) το σημάδι στο 

έλασμα.  

Σε ενώσεις ειδικής σημασίας, θα ακολουθείται η επόμενη διαδικασία: Το μήκος του 

κοχλία μετράται με όργανο ακρίβειας που μπορεί να μετρά τουλάχιστο εκατοστά του 

χιλιοστού (10-5m). Στη συνέχεια ο κοχλίας χαλαρώνεται πλήρως, και μετράται ξανά 

το μήκος. Ο κοχλίας θα θεωρείται ότι έχει το σωστό σφίξιμο αν η αύξηση του μήκους 

μεταξύ σφιγμένου και χαλαρού κοχλία εκφρασμένη σε εκατοστά του χιλιοστού είναι 

τουλάχιστον ίση προς: 

 3 * l + 3  

Όπου Ι = το πάχος των ελασμάτων που ενώνονται συμπεριλαμβανομένου και των 

δακτυλίων εκφρασμένο σε εκατοστά. Αφού γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, διαπιστωθεί ότι 

ο κοχλίας είναι επαρκώς σφιγμένος θα ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο δύο ακόμη 

κοχλίες της ίδιας σύνδεσης. Αν και οι δύο αποδειχθούν επαρκώς σφιγμένοι τότε η 
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σύνδεση γίνεται αποδεκτή. Αν όχι, τότε ελέγχονται όλοι οι κοχλίες της σύνδεσης. Ο 

ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες αυτών των συμπληρωματικών ελέγχων.  

'Έλεγχος διαστάσεων   

O έλεγχος των διαστάσεων θα διεξάγεται με τοπογραφικά όργανα όταν ζητηθεί από 

την επιβλέπουσα αρχή.  

Πριν της έγκριση για την αποστολή οποιουδήποτε τεμαχίου στο εργοτάξιο, η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία δια των αντιπροσώπων της θα ελέγξει ότι τουλάχιστον οι 

παρακάτω είναι εντός των επιτρεπόμενων ανοχών του παρόντος άρθρου 

 Συνολικό μήκος 

 Μήκος μεταξύ εφεδράνων 

 Άκρα 

 Κύρια διαγώνια στοιχεία 

 Ευθυγράμμιση 

 Αποστάσεις μεταξύ ομάδων διατρήσεων 

 Κατακόρυφα ύψη σε σχέση με την πλάκα έδρασης ή μετωπικών στηρίξεων, 

αν υπάρχουν 

 Θέση υποδοχής των εφεδράνων και υποστηρίξεων, αν υπάρχουν 

 Προετοιμασία των ακμών. 

Τα τμήματα στα οποία παρατηρείται κάποια διάσταση εκτός ανοχών, θα 

επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο, αφού παρθεί έγκριση από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία κρίνει ότι η προτεινόμενη μέθοδος επιδιόρθωσης δεν εγγυάται το σωστό 

αποτέλεσμα το τμήμα θα απορρίπτεται, αφού σημαδευτεί κατάλληλα με ανεξίτηλο 

τρόπο και θα απομακρύνεται από τον τόπο της κατασκευής. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγχει επίσης ότι η κατασκευή ενός εκάστου τμήματος 

έγινε με τις διατομές και τα ελάσματα που προβλέπονται στη μελέτη. Αν διαπιστωθεί 

ότι κάποιο τμήμα κατασκευάστηκε με διατομή ή έλασμα διαφορετικό από αυτά που 

προβλέπονται στη μελέτη, το τμήμα θα απορρίπτεται, αφού σημαδευτεί κατάλληλα 

με ανεξίτηλο τρόπο και θα απομακρύνεται από τον τόπο της κατασκευής. Αν οι 

χρησιμοποιηθείσες διατομές είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής από τις 

προβλεπόμενες στη μελέτη, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την κρίση της, μπορεί να 

επιτρέψει την αποστολή του τμήματος αυτού στο εργοτάξιο, αλλά ο ανάδοχος δεν θα 

μπορεί να απαιτήσει πρόσθετη αμοιβή λόγω του μεγαλύτερου βάρους της διατομής. 

Επίσης η Υπηρεσία θα ελέγχει τα διακριτικά στοιχεία αναγνώρισης των τμημάτων με 

αυτά των σχεδίων εφαρμογής και των σχεδίων συναρμολόγησης, μην επιτρέποντας 

την αποστολή τμημάτων που δεν έχουν κατάλληλα σημαδευτεί.  

Έλεγχος Συναρμολόγησης  
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Γενικά   

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δια των αντιπροσώπων της θα ελέγξει τη συναρμολόγηση 

της κατασκευής. O ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια που 

θα βοηθήσει την Υπηρεσία στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, 

συμπεριλαμβανομένων ικριωμάτων, κλιμάκων και άλλων μέσων πρόσβασης στα 

σημεία που πρέπει να ελεγχθούν. 

Η έκταση των ελέγχων, τα σημεία που θα ελέγχονται και τα κριτήρια αποδοχής ή 

απόρριψης, δίνονται στο πρώτο κεφάλαιο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα μπορεί να 

εκτελεί πρόσθετους ελέγχους ή δοκιμές που θα επιβαρύνουν τον Κύριο του 'Έργου 

αν τα αποτελέσματα αποδειχθούν ικανοποιητικά.  

'Έλεγχος Συνδέσεων με συγκόλληση 

Για τον έλεγχο των συνδέσεων με συγκόλληση θα ισχύουν τα οριζόμενα για τον 

έλεγχο συνδέσεων με συγκόλληση στο εργοστάσιο με τις παρακάτω εξαιρέσεις:  

 Είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των εξωραφών υπό γωνία και 

τουλάχιστον δύο τμήματα μήκους εκατόν πενήντα χιλιοστών (150mm) 

ανά κάθε ηλεκτροσυγκολλητή θα ελέγχονται με ειδικά υγρά ή μαγνητικά 

σωματίδια, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 14612. 

 Έλεγχος κυρίων και δευτερευόντων δοκών, οριζοντίων αντιανεμίων και 

άλλων στοιχείων: εκατό τοις εκατό (100%) του συνόλου των εσωραφών 

πλήρους διείσδυσης και τουλάχιστον σε δύο τμήματα μήκους εκατόν 

πενήντα χιλιοστών (150mm) ανά ηλεκτροσυγκολλητή θα γίνεται έλεγχος 

πάντοτε με υπερήχους ή ακτίνες Χ, όταν είναι δυνατόν ανάλογα με τη 

θέση της ραφής και το πάχος του ελάσματος. 

 θα τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου σε ότι αφορά τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και την ένταση του ανέμου. Η διευθύνουσα 

Υπηρεσία θα διατάζει διακοπή των εργασιών συγκολλήσεων όταν οι 

απαιτούμενες συνθήκες δεν ισχύουν.  

 

 

Έλεγχος Συνδέσεων με Κοχλίωση   

Για τον έλεγχο των συνδέσεων με κοχλίες θα ισχύουν τα οριζόμενα για τον έλεγχο 

συνδέσεων με κοχλίες στο συνεργείο χωρίς εξαιρέσεις:  

'Έλεγχος Διαστάσεων   
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Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δια των αντιπροσώπων της θα ελέγξει ότι σε κάθε φάση 

της συναρμολόγησης, οι διατάξεις των στοιχείων, οι διαστάσεις και αποστάσεις είναι 

προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της μελέτης, εντός των επιτρεπόμενων ανοχών του 

παρόντος κεφαλαίου. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται καθώς προοδεύει η 

συναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος πριν την επιδιόρθωση και επανέλεγχο 

τυχόν σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν σε τμήματα που έχουν ήδη συναρμολογηθεί, 

και που σταθεροποιούνται από το νέο τμήμα, ή όπου το νέο τμήμα θα εμποδίζει 

αργότερα την επιθεώρηση τους ή την επιδιόρθωσή τους.  

Οι ελάχιστοι έλεγχοι διατάξεων, διαστάσεων και αποστάσεων που θα γίνουν είναι οι 

εξής: 

 Τοποθέτηση και προσανατολισμός κάθε τμήματος σύμφωνα με τα 

διακριτικά στοιχεία αναγνώρισής του και τα σχέδια συναρμολόγησης 

 Αποστάσεις μεταξύ αξόνων στήριξης. 

 Παραλληλότητα και ευθυγράμμιση ως προς την κατακόρυφο των 

στηρίξεων 

 Υψομετρική ευθυγράμμιση των στηρίξεων 

 Διαστάσεις και υψομετρία των δοκών  

Ο ανάδοχος δεν θα προχωρήσει στις εργασίες συγκόλλησης ή τελικής σύσφιξης των 

κοχλιών για συναρμολόγηση ενός ή περισσότερων τμημάτων της κατασκευής, έως 

ότου γίνουν οι ως άνω έλεγχοι και διορθωθούν τυχόν ελαττώματα.  

Δ.2.11 Βαφή του Χάλυβα  

Η βαφή του χάλυβα των μεταλλικών κατασκευών θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

 Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε 

βιομηχανική εγκατάσταση ποιότητας SA 2 1/2, σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 8504-1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08- 07-02-01 "Αντισκωριακή 

προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". (77.34 ΟΙΚ 7740) 

 Επίστρωση με συμβατό υπόστρωμα (αστάρι Shop-primer). 

 Γαλβάνισμα εν θερμώ 80μ, μία επάλειψη Icosit EG4 ή αναλόγου 100μ και δύο 

επαλείψεις Icosit EG1 ή αναλόγου 140μ συνολικού πάχους προστασίας 320μ 

ώστε να εγγυάται διάρκεια ζωής προστασίας 25 ετών σε συνθήκες υγρού 

περιβάλλοντος.  

 

Δ.3 Παράρτημα: Γεωμετρικές ανοχές  

Δ.3.1 Γενικά  
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Το κείμενο αυτό καθορίζει τους τύπους και το μέγεθος των γεωμετρικών αποκλίσεων 

που αντιστοιχούν στις κατασκευές και που είναι επιτρεπτές ανάλογα με των τύπο των 

ανοχών. 

Οι απαιτήσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη τελική παραλαβή του τελειωμένου 

προϊόντος. Όταν κατασκευασμένα στοιχεία πρόκειται να αποτελέσουν μέρος της 

κατασκευής που θα συναρμολογηθεί στο εργοτάξιο, κάθε ενδιάμεσος έλεγχος αυτών 

των στοιχείων θα υπάγεται στον τελικό έλεγχο της συναρμολογημένης κατασκευής.  

Οι προδιαγραφές θα καθορίζουν τις απαιτήσεις όλων των τύπων ανοχών που 

διαφέρουν από τις συνήθεις. Οι παρακάτω πληροφορίες θα παρέχονται:  

α. Όλες οι διαφοροποιημένες επιτρεπόμενες αποκλίσεις για τους τύπους 

αποκλίσεων που αναφέρονται στο κείμενο αυτό, ή και  

β. Όλοι οι υπόλοιποι τύποι αποκλίσεων που πρέπει να ελέγχονται μαζί με τις 

καθορισμένες παραμέτρους και τις επιτρεπόμενες τιμές και 

 γ. Αν υπάρχουν ειδικές ανοχές που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα στοιχεία 

της κατασκευής, ή αν υπάρχουν ειδικά τμήματα της κατασκευής που χρειάζονται 

ειδική αντιμετώπιση  

Δ.3.2 Κατασκευαστικές ανοχές 

 Δ.3.2.1 Ενσωμάτωση προϊόντων σε προκατασκευασμένα στοιχεία  

Μετά την ενσωμάτωση ενός προϊόντος σε προκατασκευασμένο στοιχείο, οι 

αποκλίσεις που επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του προϊόντος θα έχουν 

εφαρμογή, εκτός από τις περιπτώσεις που αντικαθίστανται από άλλα κριτήρια που 

δίνονται σ' αυτό το τεύχος. 

 

Δ.3.2.2 Διατομές Ι συγκολλούμενες 

Για συγκολλούμενες διατομές Ι οι αποκλίσεις των διαστάσεων και μεγεθών των 

διατομών δεν υπερβαίνουν τις τιμές της εικόνας 3 και για τη παραμόρφωση του 

κορμού την εικόνα 6α. 
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Εικόνα 3 - Επιτρεπόμενες Αποκλίσεις συγκολλούμενων διατομών Ι 

 

 

Δ.3.2.3 Διατομές Κιβωτίου  

Αποκλίσεις διατομών κιβωτίου κατασκευασμένες με τις διαστάσεις που ορίζονται για 

ευθείες διατομές, η παραμόρφωση των ελασμάτων, και αποκλίσεις επιπεδότητας ή 

ευθυγραμμίας του στοιχείου ακαμψίας δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές της εικόνας 4.  
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Εικόνα 4 — Επιτρεπόμενες Αποκλίσεις διατομών κιβωτίου 

 

 

Δ.3.2.4  Δομικά Στοιχεία  

Αποκλίσεις μήκους, επιπεδότητας(ευθύτητας), αντιβέλος και καθετότητα των 

στοιχείων ορισμένων διαστάσεων, δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές της εικόνας 5. 
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Εικόνα 5 - Επιτρεπόμενες αποκλίσεις δομικών στοιχείων 

Δ.3.2.5 Κορμοί και ενισχύσεις  

Η παραμόρφωση του κορμού, αποκλίσεις επιπεδότητας (ευθύτητας) των ενισχύσεων 

του κορμού, και αποκλίσεις στη τοποθέτηση των ενισχύσεων δεν θα υπερβαίνουν τις 

τιμές της εικόνας 6. Η επιτρεπόμενες αποκλίσεις του κορμού ισχύουν επίσης και τη 

παραμόρφωση των πελμάτων. 



 

Σελίδα:  43  

Τ.Σ.Υ. Α.Δ. :  2218                                                        

 

Εικόνα 6 - Επιτρεπόμενες αποκλίσεις για κορμούς και ενισχύσεις 

Δ.3.2.6   Οπές, εγκοπές και άκρα (χείλη)  

Οι αποκλίσεις θέσεως οπών, διαστάσεων εγκοπών και καθετότητας των άκρων δε θα 

υπερβαίνουν τις τιμές της εικόνας 7. 
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Εικόνα 7 - Επιτρεπόμενες αποκλίσεις για οπές, εγκοπές και άκρες 

Δ.3.2.7 Ενώσεις και πλάκες έδρασης Στύλων  

Η αθέλητη μετάθεση στύλου σε σύνδεση ή σε πλάκα έδρασης δεν θα υπερβαίνει τις 

τιμές της εικόνας 8. 
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Εικόνα 8 - Επιτρεπόμενες αποκλίσεις ενώσεων και πλακών έδρασης στύλων 

Δ.3.2.8 Στοιχεία δικτυωτών κατασκευών  

(1) Οι αποκλίσεις στοιχείων δικτυωτών κατασκευών δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές 

της εικόνας 9. 
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Εικόνα 9 - Επιτρεπόμενες αποκλίσεις για στοιχεία δικτυωτών κατασκευών 

Δ.3.2.9    Επιφάνειες με επεξεργασία για πλήρη επαφή έδρασης στη στήριξη 

Οι επιφάνειες θα κόβονται σε ορθή γωνία ως προς τη διεύθυνση της δύναμης σε κάθε 

στοιχείο. Όταν ελέγχεται η επιπεδότητα μιας απλής επιφάνειας με κανόνα 

ευθυγραμμίας, πριν την ενίσχυση της με την ένωση ή την επιφάνεια επαφής, το κενό 
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μεταξύ της επιφάνειας και του κανόνα δεν Θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 0,5 

mm.  

ΣΗΜ. - Δεν προδιαγράφεται κριτήριο σχετικά με τη τραχύτητα ή το βαΘμό 

ανομοιομορφίας των επιφανειών, όμως αυτή η απαίτηση Θα περιόριζε το ύψος των 

σημείων συγκόλλησης σε μικρότερο από 0,5 mm. Αν οι επιφάνειες που θα έρθουν σε 

επαφή ανήκουν σε στοιχεία που θα στερεωθούν / ενισχυθούν με κοχλίες, τότε μετά 

την ευθυγράμμιση και κοχλίωση θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις.  

ΣΗΜ. - Αν γίνει μια δοκιμαστική ενίσχυση ή σύνδεση τέτοιας ένωσης, για να ελεγχθεί 

αυτή η απαίτηση, θα ερμηνευτεί με προσοχή στην έκταση που η διαδικασία 

σύνδεσης μπορεί να εξασφαλίσει το ταίριασμα των επί μέρους στοιχείων ακριβώς 

όπως και στη δοκιμή και αν το βάρος της κατασκευής μπορεί να απισώσει το ύψος 

των προεξοχών από τοπικές σημειακές συγκολλήσεις στις επιφάνειες. Αν οι 

ενισχύσεις γίνονται με σκοπό να μεταφερθούν δυνάμεις σε εδράσεις πλήρους 

επαφής, το κενό μεταξύ των επιφανειών έδρασης δεν θα υπερβαίνει σε κάθε 

περίπτωση το 1 mm και θα είναι μικρότερο από 0,5 mm τουλάχιστο στα δύο τρίτα 

της ονομαστικής επιφάνειας επαφής.  

Δ.3.3      Ανοχές πριν τη συναρμολόγηση  

Δ.3.3.1   Σύστημα αναφοράς  

Οι αποκλίσεις των στηρίξεων θα μετρώνται ως προς δευτερεύον (βοηθητικό) 

σύστημα αναφοράς που ορίζεται σύμφωνα με το κανονισμό ΙSΟ 4463-1, ΕΝ 1090-

1:2009 + Α1:2011, ΕΝ 1090-2:2008 + Α1:2011.  Η θέση των σημείων που ορίζουν τη 

θέση που θα συναρμολογηθούν επί μέρους στοιχεία θα είναι σύμφωνα με τον 

κανονισμό ΙSΟ 4463-1, ΕΝ 1090-1:2009 + Α1:2011, ΕΝ 1090-2:2008 + Α1:2011. Οι 

αποκλίσεις συναρμολογημένων στοιχείων θα μετρώνται ως προς το σημείο της 

θέσεως τους. Αν δεν έχει οριστεί σημείο θέσεως, τότε οι αποκλίσεις θα μετρώνται ως 

προς το βοηθητικό σύστημα αναφοράς.  

Δ.3.3.2 Κοχλίες / αγκύρια θεμελίωσης και άλλες στηρίξεις 

Η θέση του κεντρικού σημείου ομάδας κοχλιών θεμελιώσεων δεν θα αποκλίνει 

περισσότερο από ± 6 mm από τη σωστή θέση ως προς το βοηθητικό σύστημα 

αναφοράς.  

ΣΗΜ - Για την επιθεώρηση ομάδας ρυθμιζόμενων κοχλιών θεμελίωσης θα επιλέγεται 

ένα καλύτερο σύστημα ρύθμισης της θέσης των κοχλιών. Οι επιτρεπόμενες 

αποκλίσεις της θέσεως κοχλιών θεμελίωσης και άλλων στηρίξεων ορίζονται στην 

εικόνα 10. Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις εν γένει αφορούν τη σχέση μεταξύ της 

πραγματικής θέσης και της θέσης που προβλέπεται στα σχέδια, μετρούμενες ως προς 

το βοηθητικό σύστημα αναφοράς. Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις εκάστου κοχλία 
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μέσα σε ομάδα κοχλιών, αφορούν τη σχέση της πραγματικής θέσης του κοχλία σε 

σχέση με τη θέση που προβλέπεται στη μελέτη, μετρούμενη ως προς το κεντρικό 

σημείο της ομάδας των κοχλιών. Το μήκος που εξέχει εκτός, ενός κατακόρυφου 

κοχλία θεμελίωσης (στην ελάχιστη θέση ρύθμισης, αν πρόκειται για ρυθμιζόμενο 

κοχλία) θα έχει κατακορυφότητα μέχρι 1 mm στα 20 mm. Αντίστοιχη απαίτηση ισχύει 

και για οριζόντιους ή υπό γωνία κοχλίες αγκυρώσεως. 

Εικόνα 10 — Επιτρεπόμενες αποκλίσεις σε κοχλίες θεμελίωσης και άλλες 

δομικές στηρίξεις 

 

 

 

Δ.3.4 Ανοχές συναρμολόγησης  
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Δ.3.4.1 Στύλοι και τόξα  

Η οριζοντιογραφική θέση του κέντρου ενός στύλου στη βάση του δεν θα αποκλίνει 

περισσότερο από ± 5 mm από το σημείο τοποθέτησης που προβλέπεται στη μελέτη, 

όπως ορίζονται στη εικόνα 11.  

ΣΗΜ - Οι οπές στις πλάκες έδρασης, που χρησιμοποιούνται για την στήριξη των 

στύλων θα έχουν επίμηκες σχήμα σε μήκη που θα επιτρέπουν τη προσαρμογή των 

επιτρεπόμενων αποκλίσεων για τις στηρίξεις με τις αντίστοιχες της κατασκευής. Αυτό 

ίσως απαιτήσει τη χρήση μεγαλύτερων δακτυλιοειδών παρεμβλημάτων μεταξύ των 

περικοχλίων των κοχλιών αγκύρωσης και των πλακών έδρασης.  

Η στάθμη της βάσης του κατώτερου άκρου του στύλου δεν θα αποκλίνει περισσότερο 

από ± 5 mm από την επιθυμητή στάθμη ως προς το σημείο της θέσεως.  

ΣΗΜ: Αυτό επιτυγχάνεται ρυθμίζοντας τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της πλάκας 

έδρασης, με τη προϋπόθεση ότι μπορούν να γίνουν διορθώσεις για οποιεσδήποτε 

σημαντικές μεταβολές του πάχους του ελάσματος της πλάκας έδρασης.  

Επιτρεπόμενες αποκλίσεις για μεμονωμένους στύλους ορίζονται στις εικόνες 11, 12 

& 13. Αντίστοιχες αποκλίσεις για ομάδα γειτονικών στύλων σε πολυώροφα κτίρια 

είναι οι εξής:  

α. Η μέση αριθμητική απόκλιση σε κάτοψη για έξι συνδεδεμένους γειτονικού 

στύλους θα συμμορφώνεται με τις εικόνες 11, 12 & 13. Οι περιορισμοί ισχύουν 

και στις δύο κατακόρυφες διευθύνσεις.  

β. Η απαίτηση κλίσης μεμονωμένου στύλου μεταξύ γειτονικών ορόφων (σε 

ομάδα έξι γειτονικών στύλων που συμμορφώνονται με τα παραπάνω) θα είναι e 

< h/100.  

Δ.3.4.2   Δοκοί, δοκίδες  

Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις γραμμής και στάθμης δοκών εφαρμόζονται και σε άλλα 

δομικά στοιχεία: οριζόντια ή κεκλιμένα στοιχεία σε ενδιάμεσο επίπεδο ή στο επίπεδο 

οροφής, για τα οποία οι αποκλίσεις μετρώνται ως προς το επίπεδο της μελέτης.  

ΣΗΜ. — στη εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών πρέπει να δοθεί προσοχή όταν οι 

δοκοί είναι μέρος αρθρωτών πλαισίων γιατί οι ελαστικές παραμορφώσεις ή βέλη και 

μετακινήσεις μπορεί να είναι πολύ μεγάλες  

Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις για δοκούς ορίζονται στην εικόνα 14.  

Οι στάθμες των δοκών μετράται ως προς το δάπεδο ή το επίπεδο κατασκευής. Η 

επιτρεπόμενη απόκλιση στο μέσο του ανοίγματος για το αντιβέλος μιας 
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συναρμολογημένης δοκού ισούται με το 1/500 του ανοίγματος μετρούμενο σε σχέση 

με τα σημεία στήριξης.  

Η επιτρεπόμενη απόκλιση αντιβέλους για τριγωνική ή δικτυωτή δοκό ανοίγματος 

μεγαλύτερο από 20 m συναρμολογούμενη στο εργοτάξιο ισούται με 1/300 του 

ανοίγματος μετρούμενο σε σχέση με τα σημεία στήριξης. 

Η επιτρεπόμενη απόκλιση της προ-ρύθμισης άκρου δοκού σε πρόβολο, ισούται με 

1/300 του ανοίγματος μετρούμενο σε σχέση με τα σημεία στήριξης. 

 

Εικόνα 11 — Επιτρεπόμενες αποκλίσεις για στύλους - Μέρος 1 
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Εικόνα 12 — Επιτρεπόμενες αποκλίσεις για στύλους - Μέρος 2 
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Εικόνα 13 — Επιτρεπόμενες αποκλίσεις για στύλους - Μέρος 3 
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Εικόνα 14 — Επιτρεπόμενες αποκλίσεις δοκών 
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Εικόνα 15 — Επιτρεπόμενες αποκλίσεις Τόξων 

 

Δ.4  Πρότυπα - Κανονισμοί  

Τα πιο πάνω αναφερόμενα πρότυπα μπορεί κατά την διάρκεια της δημοπράτησης ή 

της κατασκευής του έργου είτε να τροποποιηθούν είτε να αναθεωρηθούν είτε να 

αντικατασταθούν από άλλα. O Ανάδοχος του έργου οφείλει να εφαρμόσει πάντα τα 

αναφερόμενα πρότυπα είτε με τις τελευταίες αναθεωρήσεις τους εάν αυτές 

υπάρχουν είτε με τα πρότυπα που αντικαθίστανται εάν αυτά αντικατασταθούν χωρίς 

πρόσθετη αποζημίωση. 
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Ε. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ  

Ε.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΟΚΩ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ - 1501), στο 

μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00  Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη 

εκτέλεσης των εργασιών  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα όπως αντικαθίσταται από την 

αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές  

Ε.2. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ακόλουθη ΕΤΕΠ:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων  

Ε.3. ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ακόλουθη ΕΤΕΠ:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι)  

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

ΣΤ.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος όπως 

αντικαθίσταται από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος όπως αντικαθίσταται από την 

αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016) 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

όπως αντικαθίσταται από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00: Ικριώματα όπως αντικαθίσταται από την αντίστοιχη 

ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΣΤ.2. ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ακόλουθη ΕΤΕΠ:  

1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος όπως αντικαθίσταται από την 

αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΣΤ.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ (ΕΜΦΑΝΕΙΣ 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ)  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα 

χωρίς χρήση επιχρισμάτων  

ΣΤ.4. ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής. Οι Προδιαγραφές αφορούν επεξεργασία 

επιφανειών σκυροδέματος άνωθεν και κάτωθεν της στάθμης του τελικά 

διαμορφωμένου εδάφους:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-1 έως 1504-10 (Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις κλπ.)  

Ζ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ  

Οι παρούσες Προδιαγραφές σχετικά με την οδοστρωσία και τα ασφαλτικά έχουν 

εφαρμογή στις πεζογέφυρες, όπου λόγω κυκλοφοριακών αλλαγών ή λόγω 

καταστροφής του οδοστρώματος στα πλαίσια των εκσκαφών, μετά το πέρας των 

εργασιών θα πρέπει να αποκατασταθούν οι εμπλεκόμενες οδοί.  

Ζ.1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο 

μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά 

υλικά όπως αντικαθίσταται από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από 

σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα 

εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά  

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

όπως αντικαθίσταται από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο 

(ΚΟΑ)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και 

φυτικής γης  

 

Ζ.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ - 1501), στο 

μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:  

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

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

αντικαθίσταται από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

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

αντικαθίσταται από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη  

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά 

ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) όπως αντικαθίσταται 

από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο 

ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων 

οδοστρωσίας  
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων 

στρώσεων οδοστρώματος  

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

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, 

ή/και επανατοποθέτηση αυτών  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

όπως αντικαθίσταται από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016) 

Ζ.3. ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ - 1501), στο 

μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:  

ΕΛΟΤΤΠ1501-05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα & τάφροι ομβρίων καταστρώματος 

οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα όπως αντικαθίσταται από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ 

(ΦΕΚ2524/Β'/16-8-2016)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00: Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 

πλατειών  

Ζ.4. ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν2, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

W2  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2  

Ζ.5. ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ακόλουθη ΕΤΕΠ: 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών – πλήρωση νησίδων με φυτική γή  

Ζ.6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ)  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ακόλουθη ΕΤΕΠ:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής 

προέλευσης  
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Η. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

Η.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ακόλουθη ΕΤΕΠ:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα  

Η.2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ  

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ακόλουθη ΕΤΕΠ:  

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και 

εσωτερικά επιχρίσματα. 

Θ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ  

Θ.1. ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΤΥΠΟΣ Α  

Ενδοδαπέδια φωτιστικά σώματα στη στάθμη ισογείου διευκόλυνσης της πρόσβασης 

στις κλίμακες και στους ανελκυστήρες.  

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο τύπου ΕΝ 

ΑΒ-47100 με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα χαλκού. Η προεργασία της βαφής τους 

φωτιστικού θα ακολουθεί τα standards QUALICOT και θα γίνεται σε 2 επίπεδα με 

πρώτο εποξικού τύπου και δεύτερο πολυεστερικού τύπου για προστασία από τη 

διάβρωση. Το κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από γαλακτερό 

τύπου αμμοβολής γυαλί , πάχους 8mm με αντοχή σε υψηλούς βαθμούς κρούσης. 

 Το φωτιστικό δεν θα φέρει πλαίσιο στήριξης (trimless) και το άνω τμήμα του θα 

εφάπτεται με την τελική επιφάνεια του εδάφους. Το φωτιστικό θα φέρει στο 

εσωτερικό του τμήμα λαμπτήρα τεχνολογίας LED, συνολικής ισχύος 8 Watt / 24V DC, 

4.000 Kelvin, CRI 80 και απόδοσης φωτιστικού μεγαλύτερη από 390 Lm. Η κατανομή 

του φωτισμού θεωρείται ως συμμετρική. Το φωτιστικό θα φέρει υποχρεωτικά στο 

εσωτερικό του τμήμα, ειδικό ηλεκτρονικό converter AC/DC που βοηθάει στην 

παράλληλη ηλεκτρολογική σύνδεση ομάδας φωτιστικών. Επιπλέον θα διαθέτει 

ηλεκτρονικό controller το οποίο θα ρυθμίζει τη μέγιστη και τη μικρότερη 

φωτεινότητα του κάθε φωτιστικού επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας 

των φωτιστικών. Στο πίσω τμήμα του σώματος το φωτιστικό θα φέρει καλώδιο 

ηλεκτρικής σύνδεσης μήκους 300mm και ειδικό στεγανό σύνδεσμο ηλεκτρικής 

ένωσης , τύπου Η2O stop. 
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Για την σωστή τοποθέτηση του φωτιστικού επί εδάφους, θα απαιτηθεί η χρήση 

πλαστικού κουτιού, που θα βοηθάει στην στήριξη του φωτιστικού και στην σωστή 

προσαρμογή της επιφάνειάς του με το τελικό δάπεδο.  

Για την ηλεκτρική σύνδεση των φωτιστικών θα απαιτηθεί ηλεκτρονικός 

μετασχηματιστής 100W / 240V AC – 24V DC, IP-67 CLASS II (ένας μετασχηματιστής για 

κάθε 10 φωτιστικά σε παράλληλη σύνδεση).  

Η συνολική στεγανότητα του φωτιστικού θα είναι IP67.  

O βαθμός προστασίας του φωτιστικού σε κρούση θα είναι ΙΚ-10.  

Το φωτιστικό θα χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως CLASS IIΙ.  

Η κατασκευή του φωτιστικού θα ακολουθεί τα πρότυπα ΕΝ 60598-1 και EU 

Regulation 874/2012. Το φωτιστικό δεν θα αποτελεί ιδιοκατασκευή αλλά θα 

περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο της εταιρίας κατασκευής.  

Ο.2. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED - ΤΥΠΟΣ Β 

Εύκαμπτα επιμήκη φωτιστικά LED, προσαρμοσμένα κατάλληλα στο εσωτερικό τμήμα 

και κατά μήκος της κάτω κουπαστής.  

Εύκαμπτη ταινία LED, είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό τμήμα ενός ειδικού 

πλαστικού τύπου προφίλ, το οποίο φέρει γαλακτερό κάλυμμα, προσφέροντας 

υψηλές αντοχές σε διάβρωση από τις καιρικές συνθήκες στο σύνολο της κατασκευής.  
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Το γαλακτερό της κάλυμμα προσφέρει ομοιογένεια στην συμμετρική κατανομή του 

φωτισμού.  

Το προφίλ θα έχει την δυνατότητα της οριζόντιας περιστροφής, με την μικρότερη 

ακτίνα κατά 150mm.  

Το προφίλ θα έχει πλάτος 18,5mm και ύψος 10mm  

Κάθε ταινία θα έχει συνολικό μήκος 326cm, κατανάλωση 22 Watt /m, θερμοκρασία 

χρώματος 4.000 Kelvin, CRI 85, δέσμη 120 μοιρών και απόδοσης 28 Lm/W, MacAdam 

SDSM 2, L70. Η τάση λειτουργίας της ταινίας θα είναι 24 Volt / DC.  

O βαθμός προστασίας του φωτιστικού θα είναι ΙΡ-67.  

Η τοποθέτηση του εύκαμπτου προφίλ στο εσωτερικό τμήμα της κουπαστής, θα 

επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών μεταλλικών στηριγμάτων, ενώ η ηλεκτρική 

σύνδεση με ειδικούς ακροδέκτες τύπου Μ8 που θα φέρουν καλώδιο μήκους 35cm.  

O αριθμός των μετασχηματιστών καθώς και το σημείο τοποθέτησης τους που θα 

απαιτηθούν για την σωστή λειτουργία των φωτιστικών σε τάση 24V DC, θα 

καθοριστούν από την επιβλέπουσα αρχή. Η κατασκευή του φωτιστικού θα ακολουθεί 

τα πρότυπα ΕΝ 60529 : 1991 + A1:2000, EN 60598-1 και TUV.  

Ο.3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΘΕΝ – ΤΥΠΟΣ C.  

Φωτιστικό τύπου προβολέα για την ανάδειξη του μεταλλικού φορέα άνωθεν της 

γέφυρας.  

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο υποχρεωτικά από χυτό αλουμίνιο 

κατά ΕΝ ΑΒ 47100 (χαμηλής περιεκτικότητας χαλκού) και θα φέρει περιμετρικά μικρά 

πτερύγια ψύξης της εσωτερικής θερμοκρασίας.  

Το φωτιστικό για την στήριξη του θα φέρει ανοξείδωτο βραχίονα τύπου AISI 316L και 

ειδικά ανοξείδωτα στηρίγματα μηχανικής μανδάλωσης για εύκολη εγκατάσταση και 

ρύθμιση. Το φωτιστικό θα φέρει γυάλινο κάλυμμα, σφραγισμένο με ειδικού τύπου 

σιλικόνης προστασίας UV.  
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Το εσωτερικό τμήμα του φωτιστικού θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης, 

λαμπτήρα τεχνολογίας LED, 45 Watt, 4.000 Kelvin, απόδοσης 5750 Lummens και 

καθρέπτη από καθαρό αλουμίνιο, συμμετρικής κατανομής 40 μοιρών.  

Το φωτιστικό θα φέρει υποχρεωτικά εξάρτημα περσίδων για την προστασία της 

θάμβωσης, χρώματος μαύρου (cod.207).  

Η βαφή του φωτιστικού σώματος θα ακολουθεί υποχρεωτικά τα QUALICOAT 

standards. Το χρώμα του φωτιστικού θα καθοριστεί από την επιβλέπουσα αρχή.  

Το φωτιστικό θα φέρει υποχρεωτικά βαθμό προστασίας ΙΡ-66 .  

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο κατά το πρότυπο ΕΝ 60598-1, EU Regulation 

874/2012 και θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση CE.  

Το φωτιστικό υποχρεωτικά δε θα είναι ιδιοκατασκευή και θα περιλαμβάνεται στον 

επίσημο κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρίας.  

Θ.4. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΩΘΕΝ. – ΤΥΠΟΣ D.  

Γραμμικό φωτιστικό κατάλληλο για τοποθέτηση στο κάτω τμήμα του μεταλλικού 

φορέα της γέφυρας. 

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο υποχρεωτικά από profile 

αλουμινίου και θα φέρει στα δύο άκρα του τάπες κατασκευασμένες από χυτό 

αλουμίνιο κατά ΕΝ ΑΒ 47100 (χαμηλής περιεκτικότητας χαλκού). Η στήριξη του 

φωτιστικού θα επιτυγχάνεται με την χρήση δύο στηριγμάτων, κατάλληλα για 

τοποθέτηση επί οροφής, τοίχου, ή εδάφους. Στην μια άκρη το φωτιστικό θα φέρει 

ανοξείδωτο στηπιοθλήπτη για την είσοδο του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης του 

φωτιστικού. Στο εσωτερικό του θα φέρει καλωδίωση, η οποία θα ρευματοδοτεί το 

ηλεκτρονικό σύστημα για την έναυση του λαμπτήρα, τεχνολογίας LED. Το φωτιστικό 

θα φέρει γυάλινο κάλυμμα, σφραγισμένο με ειδικού τύπου σιλικόνης προστασίας 

UV.  

Στο εσωτερικό τμήμα του φωτιστικού θα βρίσκεται ηλεκτρονική πλακέτα με 24 

λαμπτήρες τεχνολογίας LED, συνολικής κατανάλωσης 32 Watt και απόδοσης 2.680 

Lummens. Κάθε λαμπτήρας θα φέρει καθρέπτη, στενής συμμετρικής δέσμης 10 

μοιρών.  
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Η βαφή του φωτιστικού σώματος θα ακολουθεί υποχρεωτικά τα QUALICOAT 

standards. Το χρώμα του φωτιστικού θα καθοριστεί από την επιβλέπουσα αρχή.  

Το φωτιστικό θα φέρει υποχρεωτικά βαθμό προστασίας ΙΡ-65.  

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο κατά το πρότυπο ΕΝ 60598-1, EU Regulation 

874/2012 και θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση CE.  

Το φωτιστικό υποχρεωτικά δεν θα είναι ιδιοκατασκευή και θα περιλαμβάνεται στον 

επίσημο κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρίας.  

Εναλλακτικός τύπος για φωτιστικό τύπου D:  

Γραμμικά φωτιστικά σώματα με βραχίονα. Τα σώματα είναι στραμμένα προς την 

κάτω επιφάνεια του καταστρώματος. Οι δοκοί του φορέα φωτίζονται εμμέσως από 

τη διάχυση του φωτός στο φάτνωμα.  

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι φωτεινές πηγές να στρέφονται προς τους οδηγούς 

που κινούνται επί των υποκείμενων οδών.  

 
 
 
 
 
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΈΡΓΟΥ 
 Η περιοχή του έργου βρίσκεται πλησίον του Νέου Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού 

Θεσσαλονίκης (ΝΕΣΘ), στο Χ.Σ. -1+700 της γρ. Θ-Α και η πεζογέφυρα διέρχεται πάνω από τη 

δέσμη του συμπλέγματος γραμμών του ΝΕΣΘ. Το αντικείμενο του προς δημοπράτηση έργου 

του θέματος θα συμπεριλαμβάνει πλέον της κατασκευής της νέας πεζογέφυρας, τις εργασίες 

αποξήλωσης της υφιστάμενης (πεζογέφυρας) και την κατασκευή των κλιμακοστασίων και 

ανελκυστήρων για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και ποδηλάτων. 

 
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 Η υφιστάμενη μεταλλική πεζογέφυρα κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1970 και τα βάθρα 

της αντικαταστάθηκαν με καινούργια μεγαλύτερου ύψους την περίοδο 1999-2000, λόγω της 

έναρξης της ηλεκτροκίνησης στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 

Σήμερα η πεζογέφυρα παρουσιάζει εμφανή προβλήματα φθοράς λόγω παλαιότητας, 

έντονης σκουριάς του σιδηρού φορέα και σαθρότητας των λαμαρινών, ενώ δε διαθέτει 

επαρκή φωτισμό και ασανσέρ για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων πολιτών και ειδικά των 

ΑΜΕΑ. Την αντικατάσταση της μεταλλικής πεζογέφυρας έχει ζητήσει ο Δήμος Αμπελοκήπων-

Μενεμένης με την υπ. αρίθμ πρωτ. 14912/01.08.2019 επιστολή του προς τον ΟΣΕ Α.Ε. 

 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή Νέας Πεζογέφυρας στην περιοχή του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Η πεζογέφυρα είναι ένας μεταλλικός 



 

Σελίδα:  64  

Τ.Σ.Υ. Α.Δ. :  2218                                                        

αμφιέρειστος φορέας με στατικό άνοιγμα 91.00μ. και μορφώνεται με τυπική διατομή 

μορφής ανεστραμμένου Π. Αποτελείται από δύο κατακόρυφα δικτυώματα με διατομές άνω 

και κάτω πέλματος Φ219.10/10 (κοιλοδοκοί), ορθοστατών ΗΕΑ120 ανά 1,85μ. και διαγωνίων 

ράβδων ΗΕΑ120 συνδεδεμένων μεταξύ τους στο κάτω πέλμα με διατομές ΗΕΑ160 ανά 1,85μ. 

και με διάταξη οριζοντίων αντιανεμίων συνδέσμων μεταξύ των ΗΕΑ160. Στο μέσο του 

ανοίγματος διαμορφώνεται υπερύψωση με αρνητικό βέλος 90mm. 

Η επιφάνεια διέλευσης πεζών διαμορφώνεται επάνω στους φορείς ΗΕΑ160 με τραπεζοειδή 

μεταλλικά φύλλα τύπου ΚΟΝΤΙ KSH 98/1.25 ή αναλόγου, γαλβανισμένα και βαμμένα με 

εποξειδικά χρώματα. Επί της τραπεζοειδούς λαμαρίνας τοποθετείται στρώση 

ελαφρωσκυροδέματος πάχους κατ’ ελάχιστον 0,05m τύπου SIKA ή αναλόγου. Η τελική άνω 

στάθμη της γέφυρας διαμορφώνεται στο +8,335 πάνω από τις σιδ/κές γραμμές και το 

ελεύθερο ύψος διέλευσης συρμών είναι 7,965μ.  

Η γέφυρα στηρίζεται επί αγκυρούμενων ελαστομεταλλικών εφεδράνων 150x200x70mm με 

6 στρώσεις ελαστικού, συνολικού ύψους 30mm, που τοποθετούνται ανά δύο στις δοκούς 

έδρασης της πεζογέφυρας. Πάνω από την κάθε δοκό έδρασης και σε ύψος 3,15. πάνω από 

το δάπεδο της πεζογέφυρας (στάθμη +11,535) κατασκευάζεται μία ακόμη δοκός που  

 

ενώνει τα αντικριστά στοιχειά ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου καθαρά για αρχιτεκτονικούς 

λόγους αισθητικής όλου του συστήματος κλιμακοστάσια – πεζογέφυρα.  

Για όλα τα μεταλλικά μέρη προβλέπεται: γαλβάνισμα εν θερμώ 80μ, μία επάλειψη Icosit EG4 

ή αναλόγου 100μ και δύο επαλείψεις Icosit EG1 ή αναλόγου 140μ συνολικού πάχους 

προστασίας 320μ ώστε να εγγυάται διάρκεια ζωής προστασίας 25 ετών σε συνθήκες υγρού 

περιβάλλοντος. Ο φορέας θα κατασκευαστεί σε τμήματα ώστε να είναι εφικτό το γαλβάνισμα 

και η μεταφορά τους. Τα τμήματα αυτά θα ενωθούν με κοχλίες επί τόπου, ενώ οι άλλες 

ενώσεις θα γίνουν με συγκολλήσεις. 

Η γέφυρα θα είναι ανοικτή. Προβλέπεται πλαγιοκάλυψη χωρίς ανοίγματα μέχρι ύψους 1m 

ενώ στο υπόλοιπο του ύψους τοποθετείται πλέγμα. 

Για λόγους ασφαλείας θα γίνει γείωση της πεζογέφυρας, όπως προβλέπεται από τους 

σχετικούς κανονισμούς. 

Η απορροή των όμβριων θα γίνεται με κατάλληλες κλίσεις και όδευση προς τα άκρα της 

πεζογέφυρας μέσω σωλήνων. 

Στα δύο άκρα της πεζογέφυρας θα τοποθετηθούν υδραυλικοί ανελκυστήρες.  

Θα ληφθεί υπόψη ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν επί ηλεκτροκινούμενων σιδηροδρομικών 

γραμμών που βρίσκονται υπό κυκλοφορία. Θα προβλεφθεί σχετικά πρόσθετο τεχνικό 

αντικείμενο και απαραίτητα τεχνικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά 

την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της πεζογέφυρας, ταυτόχρονα με την απρόσκοπτη 

λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και την κατά το δυνατό ελάχιστη διακοπή 

κυκλοφορίας.  
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4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Όπως προαναφέρθηκε η πεζογέφυρα περιλαμβάνει τη μεταλλική γέφυρα πάνω από τις 

σιδηροδρομικές γραμμές και τα δύο εκατέρωθεν κλιμακοστάσια που εδράζονται επί των 

αποβάθρων και θεμελιώνονται στην ίδια περίπου στάθμη με τα τοιχία αυτών.  

Τα κλιμακοστάσια κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και 

χάλυβα S500s. Η τελική επιφάνεια των βαθμίδων και των πλατύσκαλων των κλιμακοστασίων 

θα μορφώνεται με ρητινούχα αντιολισθηρή επιφάνεια με επίπαση χαλαζιακής άμμου και 

σφραγιστική στρώση τύπου SIKAFLOOR 363 ή αναλόγου. 

Ο φορέας της πεζογέφυρας είναι μεταλλική αμφιέρειστη δικτυωτή δοκός από δομικό χάλυβα 

R-St 37-2 και φέρει τις ανωτέρω αναφερθείσες στρώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, ήτοι 

για όλα τα μεταλλικά μέρη γαλβάνισμα εν θερμών 80μ, μια επάλειψη Icosit EG4 ή αναλόγου 

100μ και τα δύο επαλείψεις Icosit EG1 ή αναλόγου 140μ συνολικού πάχους προστασίας 320μ 

ώστε να εξασφαλίζεται διάρκεια ζωής της προστασίας 25 ετών. 

 

 

Για την επιφάνεια διέλευσης πεζών χρησιμοποιούνται τραπεζοειδή μεταλλικά φύλλα τύπου 

KONTI KSH 98/1.25 ή αναλόγου, γαλβανισμένα και βαμμένα με εποξειδικά χρώματα. Επί της 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας αυτών τοποθετείται στρώση ελαφροσκυροδέματος πάχους κατ’ 

ελάχιστον 5 εκ. οπλισμένο με πλέγμα Τ131, στεγάνωση και αντιολισθηρή στρώση πάχους 5 

mm τύπου SIKA ή αναλόγου. Για την έδραση της πεζογέφυρας χρησιμοποιούνται 4 κοινά 

αγκυρούμενα ελαστομεταλλικά εφέδρανα διαστάσεων 150x200x70 χιλ. με 6 στρώσεις 

ελαστικού, συνολικού πάχους 30χιλ. 

5. ΓΕΝΙΚΑ 
Επειδή οι εργασίες θα εκτελεσθούν κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται υπό 

κυκλοφορία, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας τόσο για τους εργαζομένους 

όσο και για τους διερχόμενους συρμούς, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. Θα 

απαιτηθεί πρόταση στην φάση της προσφοράς για την εκτέλεση των εργασιών όσον αφορά 

την απρόσκοπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και την κατά το δυνατό ελάχιστη 

διακοπή κυκλοφορίας. 

Κατά τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης έχει ληφθεί υπόψη το πρόσθετο 

Τεχνικό Αντικείμενο της Σύμβασης, και κατά συνέπεια  κόστος, που αφορά την δυσκολία 

εκτέλεσης εργασιών  επί ηλεκτροκινούμενων σιδηροδρομικών γραμμών υπό κυκλοφορία και 

γενικά των ιδιαίτερων συνθηκών του έργου.  

Η παραπάνω δαπάνη λήφθηκε υπόψη τόσο για την  καθαίρεση της υφιστάμενης 

πεζογέφυρας όσο και για την ανέγερση της νέας, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ δηλαδή μειωμένη απόδοση 

των μέσων (μηχανήματα, προσωπικό) για τον ισοσκελισμό της όποιας επιπλέον δυσκολίας. 

Λόγω των παραπάνω και επιπλέον της ιδιαιτερότητας του χώρου εργασιών (εργασίες επί 

ηλεκτροκινούμενων σιδηροδρομικών γραμμών που βρίσκονται υπό κυκλοφορία) που 

καθιστά αδύνατη τη σύνταξη Οικονομικής Προσφοράς χωρίς την επί τόπου επίσκεψη του 
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Διαγωνιζομένου, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ κατά την υποβολή των Δικαιολογητικών Συμμετοχής η υποβολή 

σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι επισκέφθηκαν 

την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών και έλαβαν υπόψη τις τοπικές συνθήκες 

(ηλεκτροκινούμενες σιδηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται υπό κυκλοφορία κ.λ.π ) και θα 

βεβαιώνουν ότι έχουν την απαραίτητη γνώση για την υποβολή της προσφοράς τους. 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΟΜΙΚΟΥ  

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΣΥΓ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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