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8. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
8.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Ως τοίχος αντιστήριξης νοείται κάθε τεχνικό έργο που υποστηρίζει ένα επίχωµα ύψους
µεγαλύτερου από 0,50m πάνω από τη στάθµη επιχώµατος ή από το φυσικό έδαφος
που βρίσκεται σε άµεση επαφή µε την όψη του.
8.2.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Οι τοίχοι θα µελετηθούν για ελάχιστη διάρκεια ζωής 100 ετών.
8.3.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Βλέπε παράγραφο 1.3 Μελέτη Τεχνικών Έργων
8.4.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Οι Τοίχοι Αντιστήριξης µπορεί να έχουν διάφορες µορφές και να είναι κατασκευασµένοι
µε διάφορες µεθοδολογίες και υλικά κατασκευής, τρόπους θεµελίωσης κλπ. Έτσι, οι
τοίχοι αντιστήριξης µπορεί να είναι, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, βαρύτητας,
µορφής ανεστραµµένου Τ ή L, αντηριδωτοί, πασσαλότοιχοι, διαφραγµατικοί,
συνδυασµοί αυτών ή και οπλισµένες επιχώσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά σε
ιδιαίτερο κεφάλαιο του Ο.Μ.Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Η επιλογή του κατάλληλου τύπου κατασκευής θα γίνεται µε βάση τη θεώρηση
διαφόρων κριτηρίων, όπως:
8.4.1. Ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης κατά τη διάρκεια ζωής
8.4.2. Η µορφή κατασκευής που επιλέγεται θα λαµβάνει υπόψη τη γειτνίαση µε άλλα
έργα, ιδιοκτησίες και εγκαταστάσεις, ώστε να µπορεί να εκτελεσθεί το έργο
χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η κανονική
λειτουργία αυτών.
8.4.3. Η θέση, µορφή και προβλεπόµενες µέθοδοι κατασκευής θα λαµβάνουν υπόψη
τους περιορισµούς που επιβάλλονται από τα όρια της απαλλοτρίωσης ή/και τις
άδειες που περιορίζουν η χρήση της.
8.4.4. Οι µέθοδοι κατασκευής που θα προβλέπονται στις µελέτες θα είναι κατάλληλες
ώστε θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα διευκόλυνσης της τοποθέτησης και της
συµπύκνωσης των υλικών.

8.5.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Οι ειδικές θεωρήσεις αναφέρονται στη δυνατότητα χρήσης τυποποιηµένων τεχνικών
έργων αντιστήριξης.
8.5.1. Τα τυποποιηµένα συστήµατα θα αποτελούνται από υλικά που θα πληρούν τις
απαιτήσεις διάρκειας ζωής σχεδιασµού του έργου. Όλα τα ενσωµατωµένα υλικά
θα απαιτείται να πιστοποιούνται από αναγνωρισµένο οργανισµό ότι η
µακροπρόθεσµή τους αντοχή και ανθεκτικότητα είναι ικανοποιητική
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8.5.2. Στις περιπτώσεις στις οποίες προτείνονται τυποποιηµένα τεχνικά έργα
αντιστήριξης, η µελέτη τους θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους αντίστοιχους
κανονισµούς και µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

8.6.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Βλέπε παράγραφο 1.4.3 της Μελέτης Τεχνικών Έργων

8.7.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

8.7.1. Οι τοίχοι αντιστήριξης θα σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις επιταγές του παρόντος
Ο.Μ.Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και των Προδιαγραφών Κατασκευής Έργου.
8.7.2. Η κατασκευή τοίχων υποστήριξης-αντιστήριξης µε µορφή πασσαλοστοιχιών ή
διαφραγµατικών τοίχων συνιστάται να γίνεται όταν:
(1)

Επιζητείται η αποφυγή απαλλοτρίωσης τµήµατος παρόδιας ιδιοκτησίας, η
οποία θα ήταν αναγκαία αν εφαρµοζόταν συνήθης µορφή τοίχου.

(2)

Επιζητείται η αποφυγή καθαίρεσης κτίσµατος/εγκατάστασης ή εξασφάλιση
παρακείµενου κτίσµατος/εγκατάστασης από τις υποχωρήσεις που θα
προκληθούν εν καιρώ, στην περίπτωση κατασκευής τοίχου συνήθους
µορφής.
(Η περίπτωση αυτή θα έχει εφαρµογή µόνον όπου η "γραµµή ασφαλούς
υποσκαφής" του κτίσµατος τέµνει το εκσκαπτόµενο και επανεπιχούµενο
πρίσµα πίσω από τον τοίχο. Αν δεν γίνει ειδικός υπολογισµός της
"γραµµής ασφαλούς υποσκαφής" µε βάση σχετικά εδαφοτεχνικά κλπ
στοιχεία θα λαµβάνεται:
a. Για γαιώδες έδαφος

h:b=1:3

b. Για πυκνό αµµοχάλικο, ηµίβραχο και βράχο h : b = 1 : 1)

8.8.

(3)

Όταν κατασκευάζονται πλησίον οδικού έργου σε λειτουργία και εφόσον η
επιτρεπόµενη µείωση του πλάτους του υποστηριζόµενου έργου κατά τη
διάρκεια της κατασκευής, ή η δυνατότητα παραλλαγής της γεωµετρίας του
δεν εξασφαλίζουν την επιθυµητή ασφάλεια για την κυκλοφορία, δηλαδή η
"γραµµή ασφαλούς υποσκαφής" (σύµφωνα µε τα παραπάνω) τέµνει την
γραµµή εκσκαφής του πρίσµατος που εκσκάπτεται και επανεπιχώνεται
πίσω από συνήθη τοίχο, τότε, για την περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να
επιτραπεί και κατασκευή συνήθους τοίχου κατά τµήµατα ("ντουλάπια").

(4)

Όταν κρίνονται σκόπιµες να κατασκευασθούν, λόγω ειδικών υπαρχουσών
συνθηκών ή γιατί προκύπτουν προσφορότερες από τεχνοοικονοµική
άποψη.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τηρουµένων των σχετικών απαιτήσεων όσον αφορά στους τύπους των στοιχείων
κατασκευής, θα πρέπει να τηρούνται και τα ακόλουθα:
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8.8.1. Σκυροδέµατα

(1)

Οι από οπλισµένο σκυρόδεµα τοίχοι αντιστήριξης θα κατασκευάζονται εξ
ολοκλήρου (κορµοί, επιστέψεις, θεµέλια) από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας
Β25

(2)

Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας ανώτερης του Β25 θα χρησιµοποιείται εφόσον
προκύπτουν λόγοι διαστασιολόγησης από γεωµετρικούς ή άλλους περιορισµούς.

(3)

Οι πάσσαλοι, όπου χρησιµοποιούνται, καθώς και οι κεφαλόδεσµοί τους, θα
κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα ποιότητας Β25 ή ανώτερης. Οι
µεταλλικοί πάσσαλοι αποκλείονται.

(4)

Κάτω από τα θεµέλια των τοίχων θα κατασκευάζεται υποχρεωτικά εξοµαλυντική
στρώση από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10 ελάχιστου πάχους 10cm.

(5)

Η σκυροδέτηση θα γίνεται απαραίτητα µε τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων,
αποκλειόµενης κάθε περίπτωσης σκυροδέτησης σε επαφή µε το µέτωπο
εκσκαφής.

8.8.1. Αρµοί ∆ιαστολής και Αρµοί Κατασκευής
Οι αρµοί διαστολής και αρµοί κατασκευής στους τοίχους αντιστήριξης θα σχεδιάζονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις συµπληρωµατικές απαιτήσεις των
εποµένων παραγράφων.
Η µελέτη θα πρέπει να επιτρέπει την τοποθέτηση των αρµών διαστολής και
κατασκευής κατά τρόπο ώστε να συµπίπτουν µε τα χαρακτηριστικά τελειώµατος και τις
σκωτίες. Οι οριζόντιοι αρµοί διαστολής θα πρέπει να αποφεύγονται.
8.8.2.1. Αρµοί ∆ιαστολής
Ο σχεδιασµός των έργων αντιστήριξης θα γίνεται κατά τρόπο που να επιτρέπονται οι
µετακινήσεις από τις επιδράσεις της θερµοκρασίας και της συστολής εκ πήξεως. Στα
σηµεία που προβλέπονται αρµοί διαστολής τόσο µεταξύ τµηµάτων τοίχων αντιστήριξης
όσο και µεταξύ τοίχων αντιστήριξης και ακροβάθρων ή πτερυγίων ακροβάθρων, αυτοί
θα είναι ευθύγραµµοι και κατακόρυφοι και θα επεκτείνονται σε όλο το ύψος του τοίχου,
συµπεριλαµβανοµένου του πεδίλου. Η απόσταση µεταξύ δύο αρµών διαστολής, ή
µεταξύ ενός αρµού και του άκρου του ακροβάθρου, δεν πρέπει γενικά να υπερβαίνει τα
14m.
Σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες εµφανίζεται έντονη διαφοροποίηση των συνθηκών
έδρασης ή φόρτισης των παρακειµένων τµηµάτων, θα εφαρµόζονται οδοντωτοί αρµοί
µε διαµόρφωση διατµητικού συνδέσµου (τόρµος – εντορµία).
Στους οδοντωτούς αρµούς η οδόντωση εκτείνεται µόνο στο ύψος του κορµού του
τοίχου και θα διακόπτεται στην επίστεψη του τοίχου, και τουλάχιστον 0,40m κάτω από
τη στέψη του, αφήνοντας στο πάνω και κάτω άκρο της κενό 0,04m.
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Όλοι οι αρµοί τοίχων αντιστήριξης θα πρέπει να στεγανοποιούνται µε στεγανωτική
ταινία PVC του εµπορίου που θα στερεώνεται στο πίσω µέρος του αρµού, όπου είναι
δυνατόν, και που θα έχει την ικανότητα να αναλάβει τις µετακινήσεις σχεδιασµού του
αρµού. Οι στεγανωτικές ταινίες δεν θα τοποθετούνται σε ορατές όψεις ή σε όψεις πάνω
στις οποίες τρέχουν νερά.
Ο οπλισµός θα διαµορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής
επικάλυψη µε σκυρόδεµα µεταξύ των ενσωµατωµένων στοιχείων του αρµού και των
παρακείµενων ράβδων. Οι αρµοί θα σφραγίζονται µε χρήση κατάλληλου ανθεκτικού
σφραγίσµατος χρώµατος αναλόγου προς τις παρακείµενες επιφάνειες σκυροδέµατος.
8.8.2.2 Αρµοί Κατασκευής (διακοπής εργασίας)
Οι αρµοί κατασκευής στους τοίχους αντιστήριξης θα σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις
σχετικές προδιαγραφές και τις συµπληρωµατικές απαιτήσεις των επόµενων
υποπαραγράφων.
Οι οριζόντιοι ή/και κατακόρυφοι αρµοί κατασκευής στον κορµό των τοίχων, πρέπει να
αποφεύγονται. Όταν η πρόβλεψή τους επιβάλλεται από τον όγκο του προς διάστρωση
σκυροδέµατος, θα παίρνεται φροντίδα να συµπίπτουν µε σκοτίες στην πρόσοψη του
κορµού µε τη διατοµή που δίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές για τις κατακόρυφες
σκοτίες. Όταν η διακοπή της σκυροδέτησης µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ωρών,
συνιστάται η χρήση πρόσµικτου επιβραδυντικού πήξης.
Η πάνω επιφάνεια των αρµών κατασκευής θα µορφώνεται πάντοτε αδρή.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να εφαρµοστούν αρµοί κατασκευής σε έργα
που αντιστηρίζουν νερό ή κορεσµένη επίχωση (κάτω από τη στάθµη του υδροφόρου
ορίζοντα), θα χρησιµοποιούνται συστήµατα στεγάνωσης του εµπορίου ανάλογα µε
εκείνα που περιγράφονται στην παράγραφο 7.7.2 για αρµούς διαστολής.
Η µελέτη του οπλισµού θα πρέπει να επιτρέπει την κατασκευή του τοίχου σε
διαστρώσεις κατάλληλου µεγέθους, κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται οι επιδράσεις
της θερµοκρασίας και της συστολής από πήξη. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι κύριοι
κατασκευαστικοί αρµοί θα πρέπει να παρουσιάζονται στα σχέδια διάταξης του
οπλισµού κατά το στάδιο της οριστικής µελέτης και θα πρέπει να δείχνονται και να
προσδιορίζονται ανάλογα οι ποσότητες οπλισµού.
8.8.3. Θεµελιώσεις

(1)

Το ελάχιστο βάθος θεµελίωσης θα είναι 0,80m από την τελική στάθµη
διαµορφώσεων µπροστά στο πέδιλο.

(2)

Στην περίπτωση παρακείµενης κοίτης το βάθος θεµελίωσης θα καθορίζεται µε
υπολογισµούς του βάθους της πιθανής διάβρωσης της κοίτης. Το ελάχιστο βάθος
θεµελίωσης θα είναι 1,0m κάτω από την πιθανή στάθµη διάβρωσης του εδάφους
και τουλάχιστον 3,0m κάτω από την υπάρχουσα κοίτη ή 1,0m µέσα στον βράχο
(αν η θεµελίωση γίνεται σε βράχο). Αν η θεµελίωση γίνεται σε πασσάλους, οι
υπολογισµοί των πασσάλων και της ανωδοµής θα περιλάβουν και τις δύο
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καταστάσεις, πριν και µετά την πιθανή διάβρωση. Εν πάση περιπτώσει, το τελικό
βάθος θεµελίωσης θα καθορισθεί µε παράλληλη θεώρηση του βάθους
διάβρωσης και της φέρουσας ικανότητας και ανεκτών υποχωρήσεων του
εδάφους.

(3)

Κατά τη διαµόρφωση της επιφάνειας θεµελίωσης θα τηρούνται επίσης οι
προδιαγραφές σχετικά µε την αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος φυτικών
γαιών και χαλαρών κλπ.

8.8.4. Επιχώσεις

(1)

Η επίχωση πίσω από τους τοίχους που αντιστηρίζουν "σηµαντικά συγκοινωνιακά
έργα" θα γίνεται ως ακολούθως:
(α) Επίχωση πλάτους b>3,00m
Για το σύνολο ή τµήµα της επίχωσης πίσω από τους τοίχους, όπου το πλάτος b
(µεταξύ της πίσω όψης του τοίχου1 και της παρειάς της εκσκαφής ή του άλλου
άκρου του επιχώµατος) είναι b>3,00m, η επίχωση θα γίνεται προϊόντα εκσκαφών
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων και οι συνθήκες συµπύκνωσης θα
αναφέρονται στην κατασκευή κανονικού επιχώµατος (συνήθους ή µε αυξηµένο
βαθµό συµπύκνωσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του υπολοίπου επιχώµατος).
(β) Επίχωση πλάτους b<=3,00m
Για το σύνολο ή τµήµα της επίχωσης όπου το πλάτος είναι b<=3,00m, η επίχωση
θα γίνεται µε "µεταβατικά έργα" ή "µεταβατικά επιχώµατα", όπως αυτά ορίζονται
ακολούθως:
i.

Λιθορριπές2: Αυτές θα κατασκευάζονται από λίθους λατοµείου µέγιστης
διάστασης 0,40m (ή µικρότερης εφόσον οι διαστάσεις του σκάµµατος και οι
τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη χρήση τόσο µεγάλων λίθων). Οι
λιθορριπές θα κατασκευάζονται σε στρώσεις µέγιστου πάχους 0,80m και το
συνολικό τους ύψος δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τα 8,00m.
Σε όση έκταση δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση κατάλληλων δονητικών
οδοστρωτήρων, οι λιθορριπές θα συµπυκνώνονται µε κατάλληλα δονητικά
µηχανήµατα συµπύκνωσης (δονητικοί συµπιεστές, δονητικές πλάκες,
δονητικοί κύλινδροι) βαρέως τύπου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές

1 Στην περίπτωση που πίσω από τους τοίχους προβλέπεται η κατασκευή στρώσης στράγγισης από κοκκώδες

υλικό, τότε το πλάτος της επίχωσης b µετράται προς την από την επίχωση όψη της στρώσης στράγγισης
2 Σε κάθε περίπτωση η λιθορριπή θα θεωρείται ότι έχει τις απαιτήσεις "σφράγισης" της άνω επιφάνειάς της,

όπως στα επιχώµατα από βραχώδη προϊόντα ορυγµάτων και θα απαιτείται η κατασκευή "µεταβατικού
τµήµατος" και "στέψης" πάνω από αυτήν, σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή χωµατουργικών εργασιών
της Τ.Σ.Υ.
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(2)

ii.

Κατεργασµένο Θραυστό Αµµοχάλικο (Κ.Θ.Α.) µε τσιµέντο, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

iii.

Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό (Σ.Ε.Υ.) µε τσιµέντο, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

iv.

Σκυρόδεµα κατηγορίας Β5.

Η επίχωση πίσω από τους τοίχους (όπως παραπάνω) που αντιστηρίζουν λοιπά
έργα πλην "σηµαντικών συγκοινωνιακών έργων", µπορεί να γίνεται εξ ολοκλήρου
µε προϊόντα εκσκαφών κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων. Οι συνθήκες
συµπύκνωσης στα τµήµατα όπου το πλάτος b θα είναι b>3,00m θα αντιστοιχούν
σε συµπύκνωση κανονικού επιχώµατος µε οποιοδήποτε βαθµό συµπύκνωσης
προδιαγράφεται για το υπόλοιπο κανονικό επίχωµα. Οι συνθήκες συµπύκνωσης
για τµήµατα όπου είναι b<=3,00m, θα αντιστοιχούν στη συµπύκνωση που
προβλέπεται για επίχωση "περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγού", σύµφωνα µε
το αντίστοιχο άρθρο της Τ.Σ.Υ.

(3)

Ως "σηµαντικά συγκοινωνιακά έργα" για τις ανάγκες της παραγράφου
θεωρούνται:
Αυτοκινητόδροµοι
Κλάδοι κόµβων (υπεραστικού ή αστικού τύπου)
Υπεραστικές οδοί κατηγορίας AV ή Γ4 και ανώτερης
Αστικές οδοί λειτουργικής κατάταξης συλλεκτήριας οδού και ανώτερης
Σιδηροδροµικές γραµµές

(4)

Τεχνικά έργα αντιστήριξης που επιχώνονται θα πρέπει να περιλαµβάνουν
συστήµατα αποστράγγισης που συντηρούνται εύκολα, ώστε να αποφεύγεται η
ανάπτυξη σηµαντικών υδροστατικών πιέσεων στην αντιστηριζόµενη επίχωση.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
1.

Επιφάνεια κύλισης οδού ή ανώτατη στάθµη υποστρώµατος Σ. Γραµµής στον
άξονα αυτής.

2.

Ανώτατη στάθµη χωµατουργικών [Ταυτίζεται µε την Κάτω στάθµη Στρώσης
Έδρασης Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.)]

3.

Στραγγιστήριο όταν απαιτείται. (Ενδεικτική υψοµετρική τοποθέτηση ανάλογα µε
τις τοπικές συνθήκες)

4.

Στρώση στράγγισης. (Εφαρµόζεται στην περίπτωση που τα “µεταβατικά
έργα”/µεταβατικό επίχωµα δεν εξασφαλίζουν την ευχερή στράγγιση)

5.

Στεγανωτική επάλειψη

6.

Επίχωση µε αργιλικό υλικό καλά συµπυκνωµένο, ή σκυρόδεµα Β10

7.

Κανονικό επίχωµα

8.

Στάθµη έδρασης κανονικού επιχώµατος (µετά την αφαίρεση τυχόν ακαταλλήλων
εδαφών)

9.

Γραµµή ορίου µεταξύ “µεταβατικών έργων” και µεταβατικού επιχώµατος αφ’ ενός
και κανονικού επιχώµατος αφ’ ετέρου. (Για την περίπτωση οδικών έργων, η κλίση
h: b = 2:3 µπορεί να µετατραπεί σε h: b = 1:1 ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας,
εφόσον η κατασκευή των “µεταβατικών έργων” / µεταβατικού επιχώµατος γίνεται
ταυτοχρόνως µε την κατασκευή του κανονικού επιχώµατος)

10.

“Μεταβατικά έργα” από λιθορριπές, ή σκυρόδεµα Β5. (Θα εφαρµόζονται έπειτα
από οικονοµοτεχνική διερεύνηση)

11.

Μεταβατικό επίχωµα. (Μπορεί να αντικατασταθεί µερικά ή ολικά από “µεταβατικά
έργα”, ύστερα από οικονοµοτεχνική διερεύνηση)

12.

Άνω στάθµη “µεταβατικών έργων” (θα εκλέγεται ύστερα από οικονοµοτεχνική
διερεύνηση)

13.

Ύψος ΗΕ για την περίπτωση που δεν προβλέπεται η κατασκευή “µεταβατικών
έργων”

14.

Ύψος ΗΕ για την περίπτωση που προβλέπεται η κατασκευή “µεταβατικών έργων”
πάνω από τη στάθµη έδρασης του κανονικού επιχώµατος

15.

Γενικώς α=0,50m. Για θεµέλια που σκυροδετούνται µέχρι το πρανές εκσκαφής
(“κόντρα” στο πρανές), χωρίς παρεµβολή ξυλοτύπου, το πλάτος α περιορίζεται σε
0,25m.
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8.8.5. ∆ιάφορα Προϊόντα Βιοµηχανικής Κατασκευής (proprietary)
Όλα τα υλικά και προϊόντα βιοµηχανικής κατασκευής που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν στα µόνιµα έργα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό
ποιότητας από έναν από τους αναγνωρισµένους φορείς που αναφέρονται στις
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και στους λοιπούς Ειδικούς Όρους Μελέτης ή/και
Κατασκευής.

8.9. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ισχύουν κατ' αντιστοιχία όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 7.7.

8.10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ολόκληρος ο σχεδιασµός θα γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες στην χώρα µας
κανονισµούς και λοιπές κανονιστικές διατάξεις, Π.∆., Υπουργικές Αποφάσεις,
Εγκυκλίους κ.α. σε συνδυασµό µε τη διάταξη του παρόντος Ο.Μ.Ο.Ε.

8.11. ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του Ο.Μ.Ο.Ε.

8.12. ∆ΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Οι παρακάτω αναφερόµενες ελάχιστες διαστάσεις δοµικής διαµόρφωσης ισχύουν για
τοίχους κατασκευαζόµενους "επί τόπου", δεν έχουν όµως εφαρµογή για
προκατασκευασµένα στοιχεία, όπου ισχύουν τα DIN και οι λοιποί σχετικοί κανονισµοί.
Συµβατικοί τοίχοι ελάχιστο πάχος κορµού

d=30cm

Εξοµαλυντική στρώση (καθαριότητας) από σκυρόδεµα

d=10cm

Κεφαλόδεσµοι πασσάλων
Η πλάκα του κεφαλόδεσµου πασσάλων θα προεξέχει τουλάχιστον 30cm από τους
πασσάλους. Η καθαρή απόσταση µεταξύ πασσάλων στο κάτω πέλµα του
κεφαλόδεσµου θα είναι τουλάχιστον 60cm. Ο κεφαλόδεσµος θα έχει ελάχιστο
πάχος 60cm, αλλά όχι µικρότερο από τη µεγαλύτερη διάµετρο πασσάλου.

8.13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
8.13.1. Ελάχιστη διάµετρος και µέγιστη απόσταση ράβδων
Η ελάχιστη διάµετρος χαλαρών οπλισµών σκυροδέµατος είναι 10mm και η µέγιστη
απόσταση ράβδων 20cm. Τούτο δεν ισχύει για τον οπλισµό µονταρίσµατος, όπως τα
άγκιστρα S κλπ.
Για πλέγµατα οπλισµού, το άνοιγµα βροχίδας θα είναι <= 150mm και η διάµετρος των
ράβδων >= 6mm.
8.13.2. Ελάχιστος οπλισµός
Όλες οι παρειές των στοιχείων της κατασκευής θα οπλίζονται µε οπλισµό και στις δύο
κατευθύνσεις. Κάθε παρειά θα οπλίζεται ανά κατεύθυνση µε ελάχιστον οπλισµό 0,06%
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της επιφάνειας σκυροδέµατος, αλλά τουλάχιστον Φ 10mm ανά 20cm, ή µε πλέγµα της
ίδιας επιφάνειας χάλυβα.
Ο ελάχιστος οπλισµός θα τίθεται σε όλους τους αρµούς διακοπής εργασίας, εκτός αν
απαιτείται περισσότερος για στατικούς λόγους.
8.13.3. Επικάλυψη οπλισµών
Γενικά, η ελάχιστη επικάλυψη οπλισµών θα είναι 4cm και η ονοµαστική επικάλυψη
4,5cm. Σε περίπτωση επαφής του σκυροδέµατος µε το έδαφος η ελάχιστη επικάλυψη
θα είναι 5cm και η ονοµαστική 5,5cm.

8.14. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
Οι παραµορφώσεις των τεχνικών έργων αντιστήριξης από τις επιδράσεις των
λειτουργικών φορτίων σχεδιασµού συνιστάται να είναι περιορισµένες, τόσο ώστε:
Η µακροπρόθεσµη εγκάρσια παραµόρφωση στη στέψη ενός τοίχου παρατιθεµένων
πασσάλων ή τοίχου τεµνοµένων πασσάλων ή διαφραγµατικού τοίχου ή άλλου τύπου
έγχυτου τεχνικού έργου αντιστήριξης συνιστάται να περιορίζεται στο 1,0% του
αντιστηριζοµένου ύψους, όπου ως αντιστηριζόµενο ύψος ορίζεται η διαφορά της
στάθµης των εκατέρωθεν και αµέσως προσκειµένων προς τον τοίχο διαµορφώσεων.
Σε περίπτωση που ισχύουν και άλλα όρια µικρότερων παραµορφώσεων, τότε οι
µελέτες θα βασίζονται σ' αυτά τα πιο συντηρητικά όρια.
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9. ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ
9.1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στα υπόγεια έργα περιλαµβάνονται έργα µε εκσκαφή και επανεπίχωση ή µε εκσκαφή
µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φορέα του τεχνικού ή και έργα
µονόπλευρης ή αµφίπλευρης αντιστήριξης, καθώς και τυχόν συνδυασµός αυτών.
Τα περιεχόµενα στα Κεφάλαια 1,2 και 3 της παρούσας, θα εφαρµόζονται στη µελέτη
υπόγειων έργων µε εκσκαφή και επανεπίχωση, σε συνδυασµό µε τα παρακάτω
στοιχεία.
Αν σηµειωθεί οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των παραπάνω Κεφαλαίων και των
παρακάτω στοιχείων, τα τελευταία κατισχύουν.

9.2.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

100 χρόνια, εκτός αν διαφορετικά ορίζει Κ.Τ.Ε.

9.3.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

9.3.1. Γενικά
Οι εκσκαφές που θα προβλεφθούν για την κατασκευή των υπαίθριων έργων θα
πρέπει να είναι ελάχιστες δυνατές για την ελαχιστοποίηση του δυσµενούς αντίκτυπου
στο περιβάλλον.
Για τα συγκοινωνιακά έργα που κατασκευάζονται κατά µήκος κλιτύων µε µεγάλη
περιβαλλοντική σηµασία (π.χ. δασωµένες κλιτύες, ορατές από µεγάλο πλήθος
θέσεων παρατηρητών εκτός της οδού), τα έργα µε "Εκσκαφή και κάλυψη" εκτός από
άλλους λόγους (ευστάθεια κλιτύος, οικονοµία, διαµόρφωση ανισόπεδης
διασταύρωσης κ.λ.π.), κατασκευάζονται και µε σκοπό να περιοριστεί το ύψος ορατών
πρανών ορυγµάτων σε ένα µέγιστο αποδεκτό και να γίνει αποκατάσταση, τµήµατος
τουλάχιστον του καταληφθέντος από τα έργα χώρου, µε επανεπίχωση και φύτευση.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιζητείται να αποκατασταθεί, στο µέγιστο δυνατό, το
φυσικό ανάγλυφο πάνω από το έργο, µε ανάλογη διαµόρφωση του φορέα ή/και της
επίχωσης πάνω από το φορέα.
Η διαµόρφωση της άνω επιφάνειας θα γίνεται µε πρόβλεψη αποκατάστασης του
πρασίνου στο µέγιστο δυνατό ποσοστό της καλυπτόµενης επιφάνειας και θα
υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Για τα έργα αυτά θεωρείται αναγκαίο να συντάσσεται φυτοτεχνική µελέτη
αποκατάστασης του τοπίου, µε δυνατότητα φύτευσης δένδρων που θα αρδεύονται
για να επιτευχθεί ταχεία ανάπτυξη αυτών και συντήρηση.
Θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη αισθητική διαµόρφωση των µετώπων του υπογείου
έργου και των τυχόν ορατών πλευρικών κατακόρυφων στοιχείων του φορέα
(βάθρων) που θα υπόκειται στην έγκριση των Υπηρεσίας
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9.3.2. Φυτική Γη

(1)

Θα γίνεται αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου στο µέγιστο δυνατό βαθµό.

(2)

Η διαµόρφωση επιφανειών πρασίνου θα πρέπει να γίνεται για φύτευση
δένδρων ή/και θάµνων ανάλογα µε την υπάρχουσα βλάστηση.
Για το σκοπό αυτό θα κατασκευάζεται πάνω από το φορέα του υπογείου έργο
επικάλυψης µε φυτικές γαίες συνολικού ελάχιστου πάχους (h):
α) Για φύτευση θάµνων (αειφύλλων πλατυφύλλων): h > 0,70m

(3)

β) Για φύτευση δένδρων (χαλεπίου πεύκης):

h > 1,20m

γ) Για µικτή φύτευση θάµνων και δένδρων:

h > 1,20m

Στο πάχος αυτό δεν περιλαµβάνεται το πρόσθετο πάχος της στρώσης
σκυροδέµατος προστασίας της στεγάνωσης του φορέα και η επ’ αυτής στρώση
στράγγισης.

(4)

Στις περιοχές των υπογείων έργων κοντά στα µέτωπα αυτών, θα είναι δυνατόν
να περιορισθεί το πάχος επικάλυψης µε φυσικές γαίες σε h = 0,70m, ακόµη και
στις περιπτώσεις που προβλέπεται φύτευση δένδρων που απαιτεί πάχος
φυτικών γαιών h > 1,20m, ώστε να µπορούν να φυτευτούν µόνον θάµνοι.
(Για λόγους ασφαλείας έναντι εκρίζωσης δένδρων από τον άνεµο και πτώσης
επί του οδοστρώµατος κρίνεται σκόπιµο να µη φυτεύονται δένδρα κοντά στα
µέτωπα των υπογείων έργων).

9.3.3. Φύτευση
Για τις επιφάνειες πρασίνου πάνω από τα υπόγεια έργα µε µικρό πάχος επικάλυψης,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, θεωρείται υποχρεωτικό να γίνεται άρδευση των
δένδρων/θάµνων και κατά συνέπεια θα πρέπει να κατασκευάζονται και τα έργα
άρδευσης, όπως επίσης και το δίκτυο πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη.
Για απαιτήσεις φύτευσης ειδικές σε κάθε τοποθεσία θα γίνεται αναφορά στη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Για φύτευση και άρδευση σε αστικές περιοχές χρειάζεται κατάλληλο σύστηµα
απορροής υδάτων εκτός έργου.
9.3.4. Μέτρα Ασφαλείας
Για µεγάλα µήκη C.C. θα λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα πυροπροστασίας όπως
για τα αντίστοιχα µήκη σηράγγων, (δεξαµενές νερού, δίκτυα πυρόσβεσης, θέσεις
ερµαρίων ανάγκης).
Επίσης θα λαµβάνονται υπόψη µέτρα προστασίας εργαζοµένων από καταπτώσεις.
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9.4.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

9.4.1. Γενικά
9.4.1.1. Ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στο κεφάλαιο 4 του υπόψη Ο.Μ.Ο.Ε.
9.4.2. Φορτίσεις
9.4.2.1. Ισχύουν κατ’ αρχήν τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 2 του ΟΜΟΕ. Έτσι ισχύει
αναλυτικά:
9.4.2.1.1. ∆ράσεις (Φορτία σχεδιασµού)

(1)

Μόνιµες δράσεις
Στις δράσεις αυτές συγκαταλέγονται:
Ίδια βάρη του φορέα
Ίδια βάρη λοιπών κατασκευών, µόνιµα τοποθετηµένων υλικών, εξοπλισµού,
επιχώσεων κ.α. (πρόσθετα µόνιµα) που δρουν στο φορέα
Κάθε είδους ωθήσεις γαιών οφειλόµενες στα προαναφερόµενα φορτία. Για
τον υπολογισµό των ωθήσεων θα λαµβάνεται κατάλληλα υπόψη τυχόν
αποµείωσή τους λόγω περιορισµένου εύρους εκσκαφής (ωθήσεις σιλό).
Τυχόν µόνιµη επιρροή του υδροφόρου ορίζοντα υπό συνθήκες κανονικής
και απρόσκοπτης
αποχέτευσης.

(2)

λειτουργίας

του

συστήµατος

αποστράγγισης

και

Μεταβλητές δράσεις
Στις δράσεις αυτές συγκαταλέγονται:
∆ράσεις από κινητά φορτία κυκλοφορίας. Αυτά θα αντιστοιχούν στα
προβλεπόµενα από τον κανονισµό, δηλαδή στη συγκεκριµένη περίπτωση
φορτία κλάσης 60/30 (600KN/30KN) κατά DIN 1072. Τα φορτία αυτά, όσο
και οι τυχόν ωθήσεις τους, επιτρέπεται να λαµβάνονται καθ' ύψος (βάθος)
κατανεµηµένα υπό γωνία 30ο ως προς την κατακόρυφη, σε όσο βάθος
φυσικά η κατανοµή αυτή παραµένει ανεµπόδιστη. Για τα (υπερυψωµένα)
πεζοδρόµια επίσης θα εφαρµόζονται οι φορτίσεις που καθορίζονται στις
οικείες διατάξεις του DIN 1072. Στα τµήµατα που είναι διαµορφωµένα µε
επικάλυψη φυτικών γαιών και εγκατάσταση πρασίνου, δεν θα λαµβάνεται
υπόψη κινητό φορτίο. Θα λαµβάνεται όµως υπόψη σε περιοχές διέλευσης
οδών πάνω από το έργο (επιχωµένο ή µη) και τυχόν χώρων στάθµευσης.
Συστολή ξήρανσης. Η τελική τιµή συστολής ξήρανσης που θα λαµβάνεται
υπόψη στους υπολογισµούς εξοµοιώνεται µε οµοιόµορφη θερµοκρασιακή
µεταβολή –15Κ (οC)
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Οµοιόµορφες µεταβολές θερµοκρασίας. Αυτές θα λαµβάνονται ίσες µε
+15Κ/-25Κ. Ως θερµοκρασία αναφοράς (θερµοκρασία κατασκευής) για τη
µελέτη µπορεί να ληφθεί υπόψη +15Co.
∆ιαφορά (γραµµική) θερµοκρασίας µεταξύ έξω και έσω ίνας της διατοµής.
Θα λαµβάνεται ίση µε +7.5Κ/-7.5Κ.
∆ιαφορική καθίζηση ± 1cm, για τις περιπτώσεις ανοικτού πλαισιακού φορέα
(εκτός εάν µε βάση τις γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες τεκµηριώνεται
διαφορετική τιµή). Επίσης, στροφή ή διαφορική µετακίνηση των απέναντι
τοιχωµάτων κλειστού φορέα, εφόσον αυτό τεκµηριώνεται από τις
γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες. Θα λαµβάνεται υπόψη µε εύλογες
παραδοχές η τυχόν υποβάθµιση των µηχανικών χαρακτηριστικών του
εδάφους κάτω από τα πέδιλα λόγω ανεπαρκούς αποστράγγισης των
υδάτων και οι συνακόλουθες συνέπειές της στο σχεδιασµό και τη
διαστασιολόγηση της θεµελίωσης (π.χ. ενδεχόµενο πρόβληµα ολίσθησης
του θεµελίου).
Τυχόν φορτία από κατασκευαστικές δραστηριότητες στην υπερκείµενη
επιφάνεια ή σε άλλο σηµείο, εφόσον η επιρροή τους δεν µπορεί να
αγνοηθεί.

(3)

Τυχηµατικές δράσεις
Στις δράσεις αυτές συγκαταλέγονται:
Σεισµικές δράσεις: Αυτές αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση τυχηµατικών
δράσεων και θα λαµβάνονται υπόψη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
1.8.4. του παρόντος Κ.Μ.Ε.
Έκρηξη: Θα λαµβάνεται υπόψη οµοιόµορφη εσωτερική πίεση 100KPa =
0.1MPa, αποµειούµενη στην τιµή 0 σε χρόνο 0.001sec. Η δράση αυτή
θεωρείται ότι καλύπτει συµβατικά την περίπτωση έκρηξης που µπορεί να
προκληθεί από τη διέλευση συνήθων επικίνδυνων φορτίων. Για την
περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή τοπική βλάβη (αστοχία) του φορέα, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν επιφέρει αλυσιδωτή κατάρρευση ή γενικευµένη
αστοχία και ότι επιδέχεται και αποκατάσταση.
Απρόβλεπτη αύξηση της υδροστατικής πίεσης, οφειλόµενη σε (τοπική)
έµφραξη ή δυσλειτουργία του συστήµατος αποστράγγισης/αποχέτευσης. Η
εκτίµηση αυτή θα είναι εύλογη και θα στηρίζεται σε υπάρχοντα
υδρογεωλογικά, γεωτεχνικά κ.λ.π. στοιχεία.
Πρόσκρουση επί δαπέδων πεζοδροµίων. Θα λαµβάνεται υπόψη η
προβλεπόµενη από τον κανονισµό (DIN 1072) φόρτιση.
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(4)

Τυχόν άλλες δράσεις που δεν προαναφέρονται και προκύπτουν είτε από τις
φάσεις κατασκευής, είτε επισηµαίνονται τεκµηριωµένα από τον Μελετητή.

9.4.2.1.2. Οι προαναφερόµενες δράσεις θα συνδυάζονται κατάλληλα µεταξύ τους
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους ισχύοντες κανονισµούς, η δε
επαλληλία των αποτελεσµάτων της ανάλυσης µε κατάλληλη θεώρηση
µεγίστων και ελαχίστων τιµών και περιβαλλουσών για τα κρίσιµα για τον
σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση µεγέθη έντασης και παραµόρφωσης,
θα χρησιµοποιείται για τους προβλεπόµενους ελέγχους στις οριακές
καταστάσεις αστοχίας, λειτουργικότητας κλπ. Εφόσον προκύψει κατά τον
έλεγχο ρηγµάτωσης θέµα υπολογισµού του εύρους των ρωγµών,
θεωρείται ως µέγιστη αποδεκτή (κατά την έννοια του κανονισµού) τιµή
0.25mm. Σε κάθε περίπτωση θα τίθεται ο ελάχιστος προβλεπόµενος από
τους κανονισµούς κατασκευαστικός οπλισµός.
9.4.2.1.3. Για το σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση θα λαµβάνονται κατάλληλα
υπόψη οι προτεινόµενες από την οριστική µελέτη – καθώς και εύλογες
εναλλακτικές – κρίσιµες φάσεις κατασκευής. Άλλες ενδιάµεσες φάσεις
κατασκευής δεν χρειάζεται να αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερων
υπολογισµών, εφόσον µπορεί να τεκµηριωθεί από τον µελετητή και γίνει
δεκτό από την Υπηρεσία, ότι δεν είναι κρίσιµες για το σχεδιασµό και τη
διαστασιολόγηση.
9.4.2.1.4. Εφόσον τµήµα του υπόγειου έργου µε σταδιακή εκσκαφή λειτουργεί
προσωρινά ως έργο αντιστήριξης, για το σχεδιασµό και τη
διαστασιολόγησή του θα εξετάζεται ανεξάρτητα ως έργο αντιστήριξης και
ως έργο µε εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C). Σε τέτοιες περιπτώσεις,
εφόσον το έργο αντιστήριξης περιλαµβάνει αγκύρια, η συµβολή τους δεν
θα λαµβάνεται υπόψη για τη µόνιµη λειτουργία του έργου (C&C), εκτός
εάν οδηγεί σε δυσµενέστερα αποτελέσµατα.
9.4.2.2.

Τα υπερυψωµένα πεζοδρόµια θα σχεδιασθούν ώστε να φέρουν το φορτίο
των 50 ΚΝ, σύµφωνα µε τον πίνακα 2 του DIN 1072/1985. Τα κράσπεδα
των πεζοδροµίων θα σχεδιασθούν έναντι οριζοντίου φορτίου 100ΚΝ,
σύµφωνα µε το άρθρο 5.4 του DIN 1072/1985.

9.4.2.3.

Στα τµήµατα που είναι διαµορφωµένα µε επικάλυψη φυτικών γαιών και
εγκατάσταση πρασίνου δεν θα λαµβάνεται υπόψη κινητό φορτίο εφ’ όσον
εξασφαλίζεται η µη αλλαγή σε µακροπρόθεσµη τοποθέτηση εµποδίων,
παρτεριών κ.λ.π. Αντ’ αυτού, το ελάχιστο πρόσθετο πάχος φυτικών
γαιών, µε το οποίο υπολογίζεται ο φορέας του έργου, (συνεκτιµωµένων
των ανοχών του πάχους επικάλυψης και του κινητού φορτίου), θα είναι
ίσο προς 0,60m.

9.4.2.4.

Στα τµήµατα των υπογείων έργων µε “εκσκαφή και κάλυψη” που φέρουν
φορτία οδογεφυρών, στα οποία θα γίνεται υπολογισµός µε φόρτιση
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κλάσης 60/30 τ., σύµφωνα µε το DIN 1072 ή µε την DS. Για κάθε άλλο
κινητό φορτίο ισχύει το DIN 1055.
9.4.2.5.

Θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επίδραση στις ωθήσεις γαιών από την
µακροπρόθεσµη συµπεριφορά του περιβάλλοντος εδάφους, π.χ.
ερπυστικά φαινόµενα που µπορεί να προέλθουν από την ενεργοποίηση
ολισθήσεων, παλαιών κατολισθήσεων κ.λ.π., λόγω αλλαγής του
γεωστατικού πεδίου που οφείλεται στις συνήθως επιχειρούµενες
εκτεταµένες εκσκαφές στις φάσεις κατασκευής.

9.4.2.6.

Να εξασφαλίζεται η µη υπέρβαση της προβλεπόµενης φόρτισης λόγω
επανεπίχωσης από µελλοντικές δράσεις, π.χ. αποθέσεις χωµάτων,
αποφόρτιση γαιών, περιβαλλοντικές διαµορφώσεις.

9.4.2.7.

Η υδροστατική πίεση θα λαµβάνεται υπόψη µε βάση τη µακροπρόθεσµη
µεταβολή του υπόγειου ορίζοντα και λαµβάνοντας υπόψη το
προβλεπόµενο στη µελέτη σύστηµα στράγγισης. Επίσης, θα θεωρηθεί
πλήρες υδροστατικό φορτίο αν δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι το σύστηµα
αποστράγγισης πίσω από την επένδυση θα λειτουργεί αποτελεσµατικά
κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασµού του έργου.

9.4.2.8.

Το ίδιο βάρος της στρώσης υγρών φυτικών γαιών θα λαµβάνεται ίσο µε
19ΚΝ/m3.

9.4.2.9.

(1) Γενικά το τµήµα του έργου µεταξύ δύο διαδοχικών εγκάρσιων τοµών
θα προσοµοιώνεται µε δίκτυο ραβδόµορφων ή επιφανειακών
πεπερασµένων στοιχείων (µε ταυτόχρονη καµπτική και µεµβρανική
λειτουργία) στον τρισδιάστατο χώρο. Για επιµέρους υπολογισµούς ή
ελέγχους ή ειδικές περιπτώσεις, υπό την κρίση της Υπηρεσίας, µπορεί να
γίνει δεκτή προσοµοίωση στο χώρο των δύο διαστάσεων.
(2) Ο Μελετητής θα θέσει υπόψη της Υπηρεσίας έκθεση για τις
προτεινόµενες µεθόδους υπολογισµού και το προς χρήση λογισµικό Η/Υ
(µε τα σχετικά εγχειρίδια κλπ µέσα παρουσίασης και υποστήριξής τους,
σε ηλεκτρονική µορφή) πριν από την έναρξη της µελέτης. Τα
προγράµµατα Η/Υ πρέπει να προσοµοιώνουν κατάλληλα στη
συγκεκριµένη περίπτωση την αλληλουχία των φάσεων εκσκαφής και
υποστήριξης.
(3) Ο Μελετητής θα εκτελέσει, ιδιαίτερα αν του το ζητήσει η Υπηρεσία,
παραµετρικές αναλύσεις µεταβάλλοντας τις τιµές των αρχικών
παραµέτρων που χρησιµοποιούνται στο αριθµητικό προσοµοίωµα. Το
χρησιµοποιούµενο λογισµικό θα πρέπει να είναι καθιερωµένο. Η
υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει κατάλληλα πιστοποιητικά ή ειδικούς
ελέγχους, καθώς επίσης και υπολογισµούς µε περισσότερα του ενός
λογισµικά.
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(4) Επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη, µεταξύ των άλλων, και η επιρροή της
στρώσης στεγάνωσης στη µεταφορά των εφαπτοµενικών δυνάµεων.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η µονοσήµαντη εκτίµηση αυτής της επιρροής, οι
αναλύσεις θα εκτελεσθούν παραµετρικά, ώστε να φανεί ο βαθµός
ευαισθησίας των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τις παραδοχές.
(5) Θα γίνονται εύλογες παραδοχές για τις µηχανικές κ.α. παραµέτρους
των χρησιµοποιούµενων υλικών (π.χ. µέτρο ελαστικότητας και αντοχή του
σκυροδέµατος) και σε συνάρτηση µε τον χρονισµό των φάσεων
κατασκευής ή την ηλικία κλπ.
(6) Οι τιµές των σταθερών τυχόν χρησιµοποιούµενων ελατηρίων και οι
νόµοι µηχανικής συµπεριφοράς τους, σε συνάρτηση ενδεχοµένως και µε
το είδος της φόρτισης και το χρόνο και τρόπο επιβολής της, θα εκτιµώνται
µε εύλογο τρόπο και η ευαισθησία τους στην επιρροή των
αποτελεσµάτων θα ελέγχεται παραµετρικά, είτε µεταξύ αποδεκτών ορίων.
Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις τιµές των ελατηριακών σταθερών και την
ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή τους στις περιπτώσεις οµόφορων
φορτίσεων (ωθήσεων). Οι συνοριακές συνθήκες επίσης, ο βαθµός
πυκνότητας και οι λοιπές ιδιότητες τυχόν χρησιµοποιούµενων στις
αναλύσεις δικτύων πεπερασµένων στοιχείων κλπ, θα βασίζονται στην
τρέχουσα πρακτική και σε εύλογες παραδοχές και θα είναι συµβατές προς
τυχόν περιορισµούς ή προϋποθέσεις εφαρµογής του αντίστοιχου
λογισµικού που χρησιµοποιείται, οι οποίες θα τίθενται υπό την αποδοχή
της Υπηρεσίας.
9.4.3. Υλικά
Το δοµικό σκυρόδεµα θ είναι ποιότητας Β25 κατάDIN 1045 (ή καλύτερα) µε ελάχιστη
επικάλυψη 50 χλστ.
Ο οπλισµός θα αποτελείται από κατεργασµένες εν θερµώ, ράβδους, ποιότητας Β
st500 ή B st500S, κατά DIN488.
Οι δοµικές σιδηροκατασκευές θα σύµφωνες µε το DIN 1880
9.4.4. Αρµοί
Όπου είναι δυνατόν, θα εξασφαλίζεται συνέχεια.
Όπου προβλέπονται αρµοί, θα προβλέπεται επίσης στεγανωτική ταινία ή ανάλογη
διάταξη µε κατάλληλα στεγανωτικά υλικά η οποία:
Θα είναι συµβατή µε τη µέθοδο κατασκευής
Θα είναι ικανή να αναλάβει τις µετακινήσεις σύµφωνα µε τη µελέτη
Θα παραµένει στεγανή καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της κατασκευής (εκτός αν
γίνει πρόβλεψη στη µελέτη για εύκολη αντικατάσταση)
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9.4.5. Στεγανοποίηση και αποστράγγιση
9.4.5.1. Γενικά
Ισχύουν DIN 18195 Μέρη 1/10, DS 835 των γερµανικών σιδηροδρόµων.
Θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

(1)

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη υπογείων νερών τα έργα θα επενδύονται σε όλο
το µήκος τους µε υδατοστεγανή µεµβράνη.

(2)

Η µεµβράνη θα καλύπτει όλο το θόλο και τα τοιχώµατα της τυπικής διατοµής
και θα φθάνει µέχρι τους διαµήκεις αποστραγγιστικούς συλλεκτήρες σε βάση
των πεζοδροµίων, συνεχιζόµενη και υπέρ τους κατασκευαστικούς αρµούς. Η
επιφάνεια έδρασης της θα είναι οµαλή. Η µεµβράνη θα προστατεύεται από
σκυρόδεµα προστασίας.
Μεταξύ αυτού και της επιφάνειας της επίχωσης θα τοποθετείται µία στρώση
γεωυφάσµατος που θα καταλήγει στους πλευρικούς αποχετευτικούς αγωγούς.
Οι αγωγοί θα είναι προσπελάσιµοι από το εσωτερικό του υπόγειου έργου.

(3)

Η στρώση του γεωυφάσµατος θα πρέπει να είναι ικανή να διατηρήσει την
απαιτούµενη ροή ύδατος κάτω από τις προβλεπόµενες εδαφικές πιέσεις.

(4)

Το σύστηµα αποστράγγισης θα είναι τέτοιο ώστε να είναι ανθεκτικό και πλήρως
συντηρήσιµο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Θα πρέπει να προσφέρει
δυνατότητα επιθεώρησης και καθαρισµού και να µη φράσσεται από ιλύ και
ασβεστούχες εναποθέσεις.

(5)

Θα είναι απαραίτητο να γίνει περαιτέρω έρευνα, συµπεριλαµβανοµένων και
των δοκιµών διαπερατότητας για να ληφθούν τα αναγκαία στοιχεία για τη
µελέτη του συστήµατος αποστράγγισης.

(6)

Το σύστηµα αποστράγγισης του φορέα του υπογείου έργου θα πρέπει να
σχεδιασθεί κατάλληλα και να γίνει ανάλογη επιλογή των υλικών ώστε να
εξασφαλίζεται η συνεχής απορροή του υπόγειου νερού καθ’ όλο τον
προβλεπόµενο χρόνο ζωής του έργου.

(7)

Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι ισχύει για όλο το µήκος των υπογείων έργων,
ανεξάρτητα από την παρουσία ή µη, σήµερα, υδροφόρου ορίζοντα.

(8)

Τα κανάλια των καλωδίων θα αποστραγγίζονται µε χωριστό σύστηµα
αποστράγγισης.

(9)

Για την αποστράγγιση του οδοστρώµατος, το σύστηµα πρέπει να µελετηθεί
ώστε να καλύπτει τη διάρκεια ζωής του υπογείου έργου και να παρέχει τη
δυνατότητα εύκολης συντήρησης, να αποφεύγεται εναπόθεση ιλύος και
έµφραξη αυτού και να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις µελέτης του
οδοστρώµατος και αποµάκρυνση νερών πυρόσβεσης.
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11.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

11.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ
11.1.1. Γενικά
Ο φάκελος της Προκαταρκτικής Επεξεργασίας γεφυρών, η οποία συντάσσεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 140 και 142 του Π.∆. 696/74, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.
515/89, θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα σχέδια και τεύχη, τα οποία θα αναγράφονται σε
Πίνακα Περιεχοµένων επικολληµένο στον φάκελο της µελέτης.
Σε ό,τι αφορά τη χρονική αλληλουχία υποβολής της µελέτης σε σχέση µε τις υπόλοιπες
µελέτες, είτε κύριες είτε υποστηρικτικές, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην Εγκύκλιο Ε
37/97 ή τυχόν αναθεωρήσεις της.
Μαζί µε το στάδιο της Προκαταρκτικής Επεξεργασίας των τεχνικών, προβλέπεται η
σύνταξη της Προµελέτης Οδοποιίας.
Αµέσως µετά την έγκριση της Προκαταρκτικής Επεξεργασίας, απαιτείται να
εκτελεσθούν σε πρώτη φάση οι γεωτρήσεις στις θέσεις του τεχνικού έργου και οι
Γεωτεχνικές Έρευνες, ούτως ώστε να ακολουθήσει η επιλογή του άξονα της οδού ο
οποίος αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Προµελέτης Οδοποιίας.
11.1.2. Σχέδια
11.1.2.1. Απόσπασµα οριζοντιογραφίας µε γενική κάτοψη της γέφυρας και των
προσβάσεών της. Θα συντάσσεται σε τοπογραφικό υπόβαθρο, σε κλίµακα 1:200 ή
1:500 ή 1:1000, στο οποίο θα αποτυπώνεται ολόκληρο το σύστηµα των προς
κατασκευή έργων και των προς υπέρβαση κωλυµάτων µε τις βασικές διαστάσεις τους.
Εφόσον δεν έχει προηγηθεί η εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας στην εγγύς περιοχή του
έργου, στο σχέδιο αυτό θα σηµειώνονται οι θέσεις των προτεινοµένων γεωτρήσεων
που απαιτούνται για τη µελέτη θεµελίωσης της γέφυρας.
Το σχέδιο αυτό θα είναι σύµφωνο µε τυχόν προηγηθείσα εγκεκριµένη οριστική µελέτη ή
προµελέτη οδοποιίας ή αναγνωριστική µελέτη οδοποιίας ή αντίστοιχη κυκλοφοριακή
µελέτη στην οποία εντάσσεται η µελέτη της γέφυρας.
11.1.2.2. Απόσπασµα µηκοτοµής ή µηκοτοµών οδοποιίας, από εγκεκριµένη οριστική
µελέτη ή προµελέτη οδοποιίας ή αναγνωριστική µελέτη οδοποιίας της οδού ή των οδών
που αφορά η γέφυρα, όπου θα αποτυπώνονται τα υψόµετρα εδάφους και ερυθράς και
οι υψοµετρικές διαφορές σε χαρακτηριστικές θέσεις της γέφυρας (π.χ. θέσεις βάθρων),
οι κατά µήκος κλίσεις των συµβαλλουσών στη γέφυρα οδών καθώς και οι εγκάρσιες
επικλίσεις σε χαρακτηριστικές θέσεις. Θα αναγράφονται τα κύρια στοιχεία της γέφυρας,
όπως επιµέρους ανοίγµατα, τα όρια κοίτης υγρών κωλυµάτων και στάθµη
επιφανειακών και υπογείων υδάτων κ.λ.π., καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά της
χάραξης.
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Σε γέφυρες Κάτω ∆ιαβάσεων και σιδηροδροµικών γεφυρών, θα αναγράφεται το
ελάχιστο ελεύθερο ύψος µεταξύ της επιφάνειας κύλισης της οδού ή / και της κεφαλής
της (εσωτερικής) σιδηροτροχιάς και του φορέα της γέφυρας.
11.1.2.3. Τυπική διατοµή που θα συντάσσεται σε κλίµακα 1:100 ή 1:50, ώστε να
απεικονίζονται ο φορέας, τα βάθρα (σε τοµή ή προβολή), το έδαφος µε τυχόν
διευθετήσεις κλπ, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των Ο.Μ.Ο.Ε.
11.1.2.4. Τα σχέδια θα είναι εναρµονισµένα µε τα υπάρχοντα οριστικοποιηµένα
στοιχεία οδοποιίας.
11.1.3. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης – Προϋπολογισµού
Στην Τεχνική Έκθεση θα γίνεται συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών στοιχείων
της γέφυρας και ειδικότερα θα αναφέρονται τα:

(1)

Υλικά κατασκευής, µέθοδος κατασκευής, κανονισµοί που εφαρµόζονται

(2)

Η κλάση φόρτισης της γέφυρας

(3)

Τα επί µέρους ανοίγµατα και το συνολικό µήκος της γέφυρας

Σε Προκαταρκτικές Επεξεργασίες γεφυρών επί ξηρών ή υγρών κωλυµάτων, θα
συντάσσεται και θα επισυνάπτεται στην Τεχνική Έκθεση, η απαιτούµενη, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 696/74 (άρθρο 140 ή άρθρο 197, παρ.10) όπως
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89, καθώς και τις αντίστοιχες οικείες διατάξεις των
Ο.Μ.Ο.Ε., υδραυλική µελέτη για τον υπολογισµό του υδραυλικά απαιτούµενου
ανοίγµατος γεφύρωσης και των χαρακτηριστικών της ροής στην πληµµυρική παροχή
και για τον καθορισµό των τυχόν απαιτουµένων έργων διευθέτησης, εισόδου, εξόδου,
έργων προστασίας κ.λ.π., τα οποία θα παρουσιάζονται στα σχέδια.
Η σύνταξη του Προϋπολογισµού γέφυρας, στο στάδιο της Προκαταρκτικής
Επεξεργασίας, θα γίνεται µε εκτίµηση της δαπάνης ανά µονάδα επιφανείας της
γέφυρας, µε βάση τη διαθέσιµη εµπειρία και πρακτική και τα κόστη των τεχνικών έργων
από ήδη κατασκευασµένα συναφή έργα, συνεκτιµώντας τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες.
11.1.4. Τεύχος Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών
Θα προτείνονται και θα αιτιολογούνται ο αριθµός, οι θέσεις και το βάθος των
απαιτουµένων γεωτρήσεων για τη θεµελίωση της γέφυρας, θα επισηµαίνονται οι
απαιτούµενες, πέραν των συνήθως προβλεποµένων, εργαστηριακές δοκιµές καθώς
και τυχόν πρόσθετες ειδικές έρευνες µε βάση γεωλογικές ενδείξεις στην περιοχή του
έργου.
Εάν έχει προηγηθεί γεωτεχνική έρευνα και οριστική γεωλογική µελέτη στην περιοχή του
έργου, θα γίνεται σχετική αναφορά στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης (αριθµός, θέσεις
και βάθος γεωτρήσεων) και θα προτείνεται τυχόν απαιτούµενη πρόσθετη γεωτεχνική
έρευνα στη θέση της γέφυρας.
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11.2. ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
11.2.1. Γενικά
Ο φάκελος Προµελέτης των γεφυρών, η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε τα άρθρα 141
έως 143 του Π.∆. 696/74, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89, θα περιλαµβάνει τα
ακόλουθα σχέδια και τεύχη, τα οποία θα αναγράφονται σε Πίνακα Περιεχοµένων,
επικολληµένο στον φάκελο της µελέτης:
Σε ό,τι αφορά τη χρονική αλληλουχία υποβολής της µελέτης σε σχέση µε τις υπόλοιπες
µελέτες, είτε κύριες είτε υποστηρικτικές, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην Εγκύκλιο Ε
37/97 ή τυχόν αναθεωρήσεις της.
11.2.2. Σχέδια
11.2.2.1. Απόσπασµα οριζοντιογραφίας από εγκεκριµένη οριστική µελέτη ή προµελέτη
οδοποιίας στην οποία εντάσσεται η γέφυρα, σε κλίµακα 1:500 ή 1:1000. Εάν πρόκειται
για µεµονωµένη µελέτη γέφυρας θα συντάσσεται σχέδιο Γενικής Κάτοψης της γέφυρας
και των προσβάσεών της σε τοπογραφικό υπόβαθρο, υπό κλίµακα 1:500 ή 1:1000. Θα
αποτυπώνεται όλο το σύστηµα των έργων µε τις γεωµετρικές τους διαστάσεις καθώς
και το σύστηµα απαγωγής των οµβρίων που θα είναι συσχετισµένο µε τη γενική µελέτη
αποχέτευσης.
Στο σχέδιο αυτό θα σηµειώνονται κα οι θέσεις των εκτελεσµένων γεωτρήσεων.
11.2.2.2. Απόσπασµα µηκοτοµής ή µηκοτοµών οδοποιίας, από εγκεκριµένη οριστική
µελέτη ή προµελέτη οδοποιίας της οδού ή των οδών που αφορά η γέφυρα, όπου θα
αποτυπώνονται τα υψόµετρα εδάφους και ερυθράς και οι υψοµετρικές διαφορές σε
χαρακτηριστικές θέσεις της γέφυρας (π.χ. θέσεις βάθρων), οι κατά µήκος κλίσεις των
συµβαλλουσών στη γέφυρα οδών καθώς και οι εγκάρσιες επικλίσεις σε
χαρακτηριστικές θέσεις.
11.2.2.3. Όψη της γέφυρας, σε κλίµακα 1: 100 ή 1: 200.
11.2.2.4. Κατά µήκος τοµή της γέφυρας που θα συντάσσεται σε κλίµακα 1: 50 ή 1:100
ή 1:200 και όπου θα αναγράφονται τα κύρια στοιχεία της γέφυρας, όπως, επιµέρους
ανοίγµατα, χαρακτηριστικά υψόµετρα ερυθράς και εδάφους και οι γεωµετρικές
διαστάσεις όλων των επιµέρους στοιχείων της γέφυρας (φορέων, βάθρων και
θεµελιώσεων).
Θα αναγράφονται επίσης οι διαστάσεις ανάλυσης των στοιχείων των Κυκλοφοριακών
έργων (σύµφωνα µε το γεωµετρικό σχεδιασµό), των έργων αποχέτευσης κ.λ.π.
Σε, οριζοντιογραφικά, ευθύγραµµες γέφυρες, η κατά µήκος τοµή θα σχεδιάζεται κατά
τον διαµήκη άξονα συµµετρίας της γέφυρας.
Σε λοξές ή καµπύλες γέφυρες η τοµή µπορεί να είναι κάθετη στα βάθρα ή να
παρουσιάζεται κατά τρόπο που να απεικονίζονται ικανοποιητικά τα χαρακτηριστικά
στοιχεία της γέφυρας (π.χ. ανάπτυγµα της γέφυρας κατά το µήκος της).
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Σε γέφυρες Κάτω ∆ιάβασης οδού ή/και σιδηροδροµικής γραµµής θα αναγράφεται το
ελάχιστο ελεύθερο ύψος µεταξύ της επιφάνειας κύλισης της οδού ή / και της κεφαλής
της (εσωτερικής) σιδηροτροχιάς και του φορέα της γέφυρας.
11.2.2.5. Εδαφοτεχνική τοµή, κατά µήκος του άξονα της γέφυρας, σε κλίµακα 1: 50 ή
1:100 ή 1:200, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις των γεωτρήσεων που έχουν
εκτελεσθεί και οι αντίστοιχες εδαφικές στρώσεις, οι στάθµες του συστήµατος
θεµελίωσης και η στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Το σχέδιο αυτό µπορεί
να ενσωµατωθεί στο Σχέδιο της κατά µήκος τοµής της γέφυρας.
11.2.2.6. Κάτοψη γέφυρας, σε κλίµακα 1:100 ή 1:200 ή και µεγαλύτερη.
11.2.2.7. Κάτοψη Θεµελίωσης, σε κλίµακα 1:100 ή 1:200 ή και µεγαλύτερη.
11.2.2.8. Οριζόντιες τοµές, σε κατάλληλες θέσεις και χαρακτηριστικά τµήµατα της
γέφυρας σε κλίµακες 1:50 ή 1:100 ή 1:200.
11.2.2.9. Εγκάρσιες τοµές, σε χαρακτηριστικές θέσεις της γέφυρας, σε πρόσφορες
κλίµακες, ώστε να απεικονίζονται το πλάτος του φορέα, η µορφή και οι διαστάσεις των
βάθρων, το έδαφος, οι τελικές διαµορφώσεις των κυκλοφοριακών έργων, των
διευθετήσεων κ.λ.π.
11.2.2.10. Σχέδια Λεπτοµερειών σε πρόσφορες κλίµακες που θα περιλαµβάνουν
τυπικές λεπτοµέρειες του φορέα, του καταστρώµατος της γέφυρας, των βάθρων κ.λ.π.,
(π.χ. τρόπος στήριξης του φορέα κατά µήκος της γέφυρας και εγκάρσια, εφέδρανα,
αρµοί συστολοδιαστολής, στηθαία, µονώσεις, επιστρώσεις, στοιχεία των συστηµάτων
στράγγισης και αποχέτευσης, κλπ).
11.2.3. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης
Στην Τεχνική Έκθεση θα γίνεται συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών στοιχείων
της γέφυρας και ειδικότερα θα αναφέρονται:

(1)

Τα υλικά κατασκευής, η µέθοδος κατασκευής και οι κανονισµοί που εφαρµόζονται

(2)

Η κλάση φόρτισης της γέφυρας

(3)

Τα επί µέρους ανοίγµατα και το συνολικό µήκος της γέφυρας
Σε γέφυρες επί ξηρών ή υγρών κωλυµάτων θα αναφέρεται η επάρκεια του
ελεύθερου ανοίγµατος της γέφυρας σε σχέση µε το υδραυλικά απαιτούµενο
άνοιγµα, όπως αυτό υπολογίζεται είτε στο στάδιο της προκαταρκτικής
επεξεργασίας (κατά το άρθρο 140 του Π.∆. 696/1974), είτε (εάν έχει παραληφθεί
το στάδιο της προκαταρκτικής επεξεργασίας) στο παρόν στάδιο, µε τεύχος
υπολογισµού το οποίο θα συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 140 του Π.∆.
696/74 ή το άρθρο 197 παρ.10, του Π.∆. 696/74.
Θα καθορίζονται επίσης τα απαιτούµενα έργα διευθέτησης, εισόδου, εξόδου,
κ.λ.π., τα οποία θα παρουσιάζονται στα σχέδια.
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(4)

Το στατικό σύστηµα του φορέα της γέφυρας σε συσχετισµό µε τα
προσοµοιώµατα στατικής και δυναµικής ανάλυσης (όταν απαιτείται τέτοια
ανάλυση).

(5)

Ο τύπος της διατοµής του καταστρώµατος και των βάθρων, τα ύψη του φορέα
της γέφυρας σε χαρακτηριστικές θέσεις, οι λόγοι των υψών του φορέα ως προς
το άνοιγµά του, κ.λ.π.

(6)

Ο τρόπος κατασκευής της γέφυρας, σε συνδυασµό µε εξασφάλιση της
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, εάν αυτό απαιτείται από την
κυκλοφοριακή µελέτη ή από τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες στην
περιοχή κατασκευής της γέφυρας.

(7)

Η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής της γέφυρας.

(8)

Ο τρόπος αποχέτευσης των οµβρίων της γέφυρας.

(9)

Περιγραφή του συστήµατος γεφύρωσης και του τρόπου κατασκευής της στις
διάφορες φάσεις. Θα γίνεται αναφορά στο σύστηµα γεφύρωσης κατά τις
διάφορες φάσεις κατασκευής και λειτουργίας, στις καταπονήσεις της γέφυρας
κατά την κατασκευή και στον τρόπο της αντιµετώπισής τους.

(10) Αναφορά στα γεωτεχνικά και γεωλογικά δεδοµένα καθώς και στον τρόπο
Θεµελίωσης.
Οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν όλες τις εναλλακτικές λύσεις σχεδιασµού του έργου
που θα υποβάλει ο µελετητής, ο οποίος θα πρέπει να δικαιολογήσει επίσης, από
τεχνική και οικονοµική άποψη, την, κατά την άποψή του, καταλληλότερη λύση. Για
καθεµιά από τις προτεινόµενες εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται οι
εκτιµώµενες δαπάνες κατασκευής και συντήρησης.
11.2.4. Τεύχη Στατικών
Στα Τεύχη των Στατικών θα περιέχονται τα ακόλουθα:
11.2.4.1. Έκθεση Στατικών Υπολογισµών που θα περιλαµβάνει:
Την περιγραφή και αιτιολόγηση του επιλεγέντος στατικού συστήµατος.
Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιούνται για τη στατική
µελέτη και την περιγραφή των µεθόδων ανάλυσης των προγραµµάτων αυτών.
Την επιλογή του προσοµοιώµατος της γέφυρας για εισαγωγή δεδοµένων στον
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και σχετικό σκαρίφηµα µε ονοµασία - αρίθµηση των
κόµβων και των µελών του.
Την αναλυτική περιγραφή των συνθηκών στήριξης του συστήµατος.
Την αναλυτική περιγραφή των µεµονωµένων φορτίσεων, µε παραποµπή στους
αντίστοιχους κανονισµούς που τις προβλέπουν.
Την αναλυτική καταγραφή των συνδυασµών φορτίσεων.
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Την καταγραφή, ανάλυση και αιτιολόγηση
υπολογισµού που χρησιµοποιείται.

της

µεθόδου

αντισεισµικού

Την καταγραφή και αιτιολόγηση των παραµέτρων και συντελεστών που
χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των φασµάτων σχεδιασµού των
συνιστωσών του σεισµού, κατά Ε.Α.Κ.-2000 και Ε 39/99.
Τις ιδιοπεριόδους και τις ιδιοµορφές του στατικού συστήµατος, εφόσον γίνεται
δυναµική ανάλυση του έργου.
Τις µετακινήσεις σε κρίσιµες θέσεις και τυχόν άλλα χαρακτηριστικά της
συµπεριφοράς του έργου.
Την καταγραφή όλων των ελέγχων επάρκειας διατοµών µε την αναλυτική
παρουσίαση των διαγραµµάτων, των εντατικών µεγεθών για µόνιµες φορτίσεις,
προένταση και χαρακτηριστικές φορτίσεις κινητών φορτίων στα ανοίγµατα και τις
στηρίξεις.
Για όλα τα παραπάνω θα γίνεται παραποµπή στις αντίστοιχες σελίδες των στατικών
υπολογισµών.
11.2.4.2. Στατικοί Υπολογισµοί µε πλήρη επίλυση του συνολικού φορέα της γέφυρας ή
επιµέρους τµηµάτων του µε αυτοτελή στατική λειτουργία για τα στατικά και δυναµικά
φορτία. Ειδικότερα θα περιλαµβάνονται: το στατικό προσοµοίωµα, µε αριθµήσεις
κόµβων και µελών και ονοµασίες στοιχείων.
Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της επίλυσης θα περιλαµβάνουν:
Τη γραφική και αναλυτική προσοµοίωση του στατικού συστήµατος (αρίθµηση
κόµβων, τοπολογία, µήκη και διατοµές ράβδων, συνθήκες στήριξης και τιµές
τυχόν ελατηρίων)
Την αναλυτική και γραφική παράσταση των φορτίσεων
Τους συνδυασµούς φορτίσεων
Τους ελέγχους των κρισίµων διατοµών
Για στατικά συστήµατα που απαιτούν δυναµικό αντισεισµικό υπολογισµό, σύµφωνα µε
την Ε 39/99, η ανάλυσή τους επιτρέπεται (στο επίπεδο της προµελέτης) να γίνεται σε
µεµονωµένα τµήµατα της κατασκευής, εφόσον µπορεί να τεκµηριωθεί ότι προκύπτει
ικανοποιητικός και κατά την κρίση της Υπηρεσίας βαθµός προσέγγισης, σε σχέση µε
ακριβείς υπολογισµούς σε πλήρες ενιαίο προσοµοίωµα.
Στην ανάλυση αυτή η προσοµείωση (τρόπος διακριτοποίησης, χρήση ραβδόµορφων ή
επιφανειακών στοιχείων, µηχανικά χαρακτηριστικά κ.λ.π.) και το πλήθος των
ιδιοµορφών, θα είναι τέτοια ώστε να αποδίδουν µε ικανοποιητική προσέγγιση την
καταπόνηση του φορέα.
Οι υπολογισµοί θα έχουν την απαιτούµενη έκταση και ακρίβεια για να δικαιολογούνται
µε επάρκεια οι κύριες διατοµές του έργου.
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Στη δυναµική ανάλυση θα πρέπει να περιλαµβάνονται:
Ο αριθµός των ιδιοµορφών
Η γραφική παράσταση κάθε ιδιοµορφής
Οι παραµορφώσεις και τα εντατικά µεγέθη από τις σεισµικές φορτίσεις, µε τα
διαγράµµατά τους σε κάθε κόµβο του προσοµοιώµατος
Η µελέτη θεµελίωσης θα βασίζεται στην Αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών και στο
Τεύχος Προτάσεων Θεµελίωσης (που συντάσσεται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α
∆ΜΕΟ/δ/ο/1759/12.11.1998).
Γενικά, οι υπολογισµοί που υποβάλλονται στο στάδιο προµελέτης πρέπει να επαρκούν
ώστε να αποδεικνύεται η επάρκεια των χαρακτηριστικών διατοµών για τις
προβλεπόµενες οριακές καταστάσεις.
Στο τεύχος υπολογισµών πρέπει να περιέχονται και:
ηµεροµηνία υπολογισµού
ευρετήριο ή σελίδα πίνακα περιεχοµένων
κανονισµοί µελετών και δόκιµη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκαν
ηµεροµηνία τυχόν µεταγενέστερων αναθεωρήσεων των υπολογισµών
ονόµατα όλων των προγραµµάτων που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση και τη
µελέτη
όνοµα του Αναδόχου/Μελετητή, υπογραφή και σφραγίδα
Οι υπολογισµοί θα γίνονται µε βάση τις ακόλουθες µονάδες του ∆ιεθνούς Συστήµατος
Μονάδων (SI).
∆ύναµη: KN
Ροπή: KNm
Τάση: KN/m2, N/mm2 Mpa (MN/m2)
και σύµφωνα µε τις µεθόδους, παραδοχές και κανονισµούς που περιέχονται στην
Τεχνική Έκθεση του Έργου. ∆εν επιτρέπεται αναντιστοιχία και παρέκκλιση από τις
αρχές και τις µεθόδους που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και στην Έκθεση
Στατικών υπολογισµών του Έργου.
Θα υποβάλλεται σε ψηφιακή µορφή το σύνολο των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν
για τους υπολογισµούς, κατ' αντιστοιχία προς τα προβλεπόµενα στη εγκύκλιο Ε37 για
τις µελέτες οδοποιίας.
Ο Ανάδοχος/Μελετητής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των αποτελεσµάτων του.
11.2.5. Τεύχος Προµετρήσεων – Προϋπολογισµών
Θα συντάσσονται αναλυτική Προµέτρηση και Προϋπολογισµός της προµελέτης και των
τυχόν εναλλακτικών λύσεων, µε σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα, κατά τέτοιο τρόπο
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ώστε να διευκολύνεται ο υπολογισµός των ποσοτήτων και της δαπάνης κάθε εργασίας
µε τα υλικά που ενσωµατώνονται.
Τα είδη των εργασιών θα αντιστοιχίζονται στα άρθρα των Αναλύσεων Τιµών Έργων
(ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΗΕ κλπ) ή στα άρθρα του Τιµολογίου Μελέτης, σε
συνδυασµό και µε νέα είδη εργασιών για όσες εργασίες δεν περιλαµβάνονται στο
Τιµολόγιο Μελέτης.
Σε περίπτωση ελλείψεων ή ανεπάρκειας των συµβατικών αναλύσεων τιµών κ.λ.π., θα
λαµβάνεται κατάλληλα υπόψη η εµπειρία από ποσότητες και δαπάνες πραγµατικών
κατασκευών µε κατάλληλη αναγωγή σε τιµές µελέτης.

11.3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ
11.3.1. Γενικά
Οι φάκελοι των οριστικών µελετών γεφυρών θα περιλαµβάνουν (κατ΄ ελάχιστον) τα
ακόλουθα σχέδια και τεύχη:
11.3.2. Σχέδια
11.3.2.2. Σχέδια γενικής διάταξης
11.3.2.2.1. Τοπογραφικό 1:500 µε ένδειξη του Βορρά
Θα φαίνεται η γέφυρα σε κάτοψη και τα βάθρα µε διακεκοµµένη γραµµή.
Θα φαίνονται οι ισοϋψείς του υπάρχοντος εδάφους καθώς και τα διαµορφούµενα
πρανή στα ακρόβαθρα ή και τα πρανή πιθανόν µονίµων εκσκαφών.
Σε γέφυρες Άνω ή Κάτω ∆ιαβάσεων θα φαίνονται οι υπάρχουσες οδοί, καθώς και
η τελικά διαµορφωµένη κατάσταση. Επίσης θα φαίνονται οι άξονες της Οδοποιίας
και ο άξονας της ίδιας γέφυρας.
Οι άξονες των βάθρων (µε Χ.Θ.), οι τυχόν γωνίες λοξότητας του άξονα της
γέφυρας µε τον άξονα των βάθρων.
11.3.2.2.2. Απόσπασµα οριζοντιογραφίας, µηκοτοµής διαγράµµατος επικλίσεων και
διατοµές
Θα αφορούν τουλάχιστον 50 µέτρα πριν την γέφυρα έως τουλάχιστον 50 µέτρα µετά
την γέφυρα.
Τα πιο πάνω στοιχεία απαιτούνται και για όσες εγκάρσιες ή παράπλευρες οδούς
αφορούν την γέφυρα (π.χ. σε περίπτωση άνω ή κάτω διαβάσεων).
Στο απόσπασµα αυτό η επιφάνεια των τεχνικών έργων θα είναι διαγραµµισµένη.
11.3.2.2.3. Σχέδιο γενικής κάτοψης γέφυρας
Σε κλίµακα 1:100, 1:200
Θα απεικονίζονται:
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Η ονοµασία της γέφυρας, οι ενδείξεις µε βέλη και αναφορά στα τοπωνύµια των
δύο διευθύνσεων της γέφυρας.
Ο άξονας της γέφυρας και – αν δεν συµπίπτουν – ο άξονας οδοποιίας και οι
αποστάσεις των δύο αξόνων.
Όλες οι υπερκείµενες και οι υποκείµενες οδοί µε την ονοµασία τους.
Πλήρεις διαστάσεις κατά µήκος και κατά πλάτος της γέφυρας.
Οι τυχούσες – αν υπάρχουν – ακτίνες του άξονα της γέφυρας ή άλλες εξαρτήσεις
αυτού.
Οι άξονες των µεσοβάθρων µε ενδείξεις Mi (όπου i=1÷ν, όπου ν ο αριθµός των
µεσοβάθρων), ως και οι άξονες των ακροβάθρων µε ένδειξη Α 1 και Α 2.
Η αντίστοιχη Χ.Θ. των µεσοβάθρων και των ακροβάθρων µε επισήµανση της
αρχής και του πέρατος του τεχνικού.
Οι αποστάσεις µεταξύ διαδοχικών βάθρων.
Οι τυχούσες γωνίες λοξότητας (αν υπάρχουν) του άξονα των βάθρων µε τον
άξονα της γέφυρας.
Οι θέσεις των διατοµών τόσο στα ανοίγµατα όσο και στις στηρίξεις.
Οι αρµοί κατασκευής και οι φάσεις κατασκευής (αν υπάρχουν).
Τα πεζοδρόµια.
Τα στηθαία ασφαλείας.
Οι στύλοι ηλεκτροφωτισµού, οι Χ.Θ. τους και οι µεταξύ τους αποστάσεις.
Οι συλλεκτήρες οµβρίων υδάτων και η Χ.Θ. των στοµίων.
11.3.2.2.4. Σχέδιο γενικής διάταξης θεµελίωσης
Σε κλίµακα 1:100, 1:200
Θα απεικονίζονται:
Ο άξονας της γέφυρας και – αν δεν συµπίπτουν – ο άξονας οδοποιίας και οι
αποστάσεις των δύο αξόνων.
Οι άξονες των µεσοβάθρων µε ενδείξεις Mi (όπου i=1÷ν, όπου ν ο αριθµός των
µεσοβάθρων), ως και οι άξονες των ακροβάθρων µε ένδειξη Α 1 και Α 2.
Η αντίστοιχη Χ. Θ. των µεσοβάθρων και των ακροβάθρων µε επισήµανση της
αρχής και του πέρατος του τεχνικού.
Οι αποστάσεις µεταξύ διαδοχικών βάθρων.
Οι τυχούσες γωνίες λοξότητας (αν υπάρχουν) του άξονα των βάθρων µε τον
άξονα της γέφυρας.
Όλα τα στοιχεία θεµελίωσης που υπάρχουν κατά περίπτωση όπως:
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Πέδιλα (διαστάσεις)
Πάσσαλοι ανά βάθρο (αριθµός, διάµετρος, µήκος)
Κεφαλόδεσµοι (διαστάσεις, αποτύπωση θέσης πασσάλων, βάθρου) µε εξάρτηση
ως προς σταθερούς άξονες και τυχούσες γωνίες λοξότητας
Η στάθµη όλων των στοιχείων θεµελίωσης ως και αυτή των βάθρων.
Αποτύπωση όλων των γνωστών αγωγών Ο. Κ. Ω. µε επισήµανση ότι κατά την
κατασκευή του έργου είναι πιθανόν να βρεθούν και άλλοι αγωγοί – πιθανόν υπό
τάση – που δεν είναι αποτυπωµένοι στο σχέδιο της γενικής διάταξης της µελέτης.
11.3.2.2.5 Σχέδιο κατά µήκος τοµής γέφυρας
Σε κλίµακα 1:100, 1:200
Θα περιέχει την κατά µήκος τοµή στον άξονα της γέφυρας, όπου θα φαίνεται και η
ερυθρά της οδού.
Επιπλέον, θα σηµειώνονται τα εξής στοιχεία:
Οι Χ. Θ. των βάθρων.
Οι αποστάσεις µεταξύ των βάθρων.
Τα υψόµετρα της ερυθράς στους άξονες των βάθρων.
Τα ύψη του φορέα.
Τα υψόµετρα στην έδραση του φορέα στα βάθρα.
Τα όρια εκσκαφής.
Γεωλογική τοµή του εδάφους µε τη θέση των γεωτρήσεων και τη στάθµη του
υπογείου ορίζοντα, εφόσον υπάρχει.
11.3.2.2.6. Σχέδιο τυπικών εγκάρσιων διατοµών της γέφυρας στην τελική της µορφή
Σε κλίµακα 1:100
Το σχέδιο θα περιλαµβάνει:
∆ιατοµές στα ανοίγµατα
Θα υπάρχουν διατοµές όλων των ανοιγµάτων εφόσον υπάρχουν
διαφοροποιήσεις (διαφορετικά θα δίδεται µία τυπική διατοµή ανοίγµατος) στις
οποία θα φαίνονται:
−

Ο άξονας της γέφυρας (και της οδού αν διαφοροποιείται)

−

Οι κύριες διαστάσεις της ανωδοµής (πλάτος καταστρώµατος, πεζοδροµίων,
συνολικό πλάτος)

−

Το πάχος διατοµής

−

Οι θέσεις των κενών (αν υπάρχουν) και οι διαστάσεις αυτών
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−

Οι επικλίσεις καταστρώµατος

−

Τα πεζοδρόµια

−

Οι ασφαλτικές στρώσεις και οι στρώσεις στεγάνωσης του καταστρώµατος

−

Τα στηθαία ασφαλείας

−

Οι οµβροσυλλέκτες της γέφυρας

∆ιατοµές στις θέσεις όλων των βάθρων
Θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία των διατοµών στα ανοίγµατα και επιπλέον θα
απεικονίζονται οι διαστάσεις των βάθρων και η κατηγορία σκυροδέµατος αυτών.
Σε όλα τα σχέδια θα αναγράφονται όλα τα υλικά (π.χ. εκάστοτε ποιότητα
σκυροδέµατος, οδοστρωσία, µεταβατικό επίχωµα, κ.λ.π.) είτε απευθείας, είτε µε
αρίθµηση και σχετικό επεξηγηµατικό υπόµνηµα.
11.3.2.2.7 Σχέδια όψεων
Θα σχεδιάζεται και η αριστερή και η δεξιά όψη της γέφυρας.
Το σχέδιο θα είναι κατά βάση αρχιτεκτονικό. Θα υπάρχουν µόνο άξονες των
βάθρων της γέφυρας. Όταν προβλέπονται σκοτίες θα απεικονίζονται σε ειδικό
σχέδιο λεπτοµερειών.
Η όψη θα είναι στην τελική µορφή της γέφυρας και θα φαίνονται απαραίτητα τα
πεζοδρόµια, τα στηθαία ασφαλείας, οι στύλοι ηλεκτροφωτισµού, τυχόντες
εµφανείς σωλήνες αποχέτευσης (κάτω από τα πεζοδρόµια αλλά και κατακόρυφοι
εξωτερικά των κορµών των βάθρων), τα διαµορφούµενα πρανή στα ακρόβαθρα,
καθώς και το τελικά διαµορφούµενο έδαφος σε τοµή στην αντίστοιχη οριογραµµή
της οδού.
Σε καµπύλες γέφυρες η όψη µπορεί ναι είναι σε ανάπτυγµα και όχι σε ορθή
προβολή.
11.3.2.3. Σχέδια οπλισµών
11.3.2.3.1. Σχέδια όπλισης χαλαρού οπλισµού
Θα συνοδεύονται από αναπτύγµατα του οπλισµού που θα σχεδιάζονται στις
αντίστοιχες θέσεις των τοµών ή των όψεων, καταλόγους οπλισµού, κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες και πίνακες µε τα µήκη αγκυρώσεως και παράθεσης.
11.3.2.3.2. Σχέδια προέντασης
Τα σχέδια προέντασης, όταν εφαρµόζεται, θα περιλαµβάνουν:

(1)

Την καθ΄ ύψος και κατά πλάτος χάραξη των καλωδίων µε καθορισµό του
συστήµατος
Στα άκρα των καλωδίων να σηµειώνεται ο τύπος αγκύρωσης (σταθερή ή
κινητή).
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Λεπτοµέρειες στις θέσεις γεφύρωσης υπό κλίµακα 1:10 ή 1:20, ανάλογα µε
τις διαστάσεις του φορέα.

(2)

Το πρόγραµµα προέντασης όλων των καλωδίων το οποίο για κάθε καλώδιο θα
παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες:
Το θεωρητικό του µήκος και τις επεκτάσεις (µουστάκια).
Τα µέτωπα προέντασης (µονόπλευρα ή αµφίπλευρα).
Τη δύναµη υπερντάνησης και αγκύρωσης σε κάθε µέτωπο µε τις αντίστοιχες
µηκύνσεις.
Την αναµενόµενη ολίσθηση του κώνου κατά την αγκύρωση, εφόσον
προβλέπεται από το σύστηµα προέντασης.
Τη χρονική σειρά προέντασης των καλωδίων.

(3)

Χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήµατος προέντασης
Σύστηµα προέντασης
Ποιότητα χάλυβα προέντασης
Μέγιστη ολίσθηση µε κεφαλή αγκύρωσης
Συντελεστής τριβής µ
Αθέλητη εκκεντρότητα β
Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα προέντασης
∆ιατοµή εκάστου συρµατόσχοινου
Τύπος καλωδίων
Χρόνος επιβολής προέντασης (σύµφωνα µε το DIN 4227, Ι 1, παρ. 5.1,
Table 2 και DIN 1045, παρ. 7.4.4).
Για τσιµεντένεση των σωλήνων ισχύει η παράγραφος 6.5.2 του DIN 4227
Τ.1

11.3.2.4. Σχέδια λεπτοµερειών
11.3.2.4.1. Ειδικά σχέδια λεπτοµερειών, σε πρόσφορες κλίµακες.
Τα σχέδια αυτά θα περιέχουν:
Λεπτοµέρειες πεζοδροµίων, οδοστρωσίας, στεγάνωσης καταστρώµατος
∆ιάταξη και λεπτοµέρειες της αποχέτευσης των οµβρίων και σύστηµα απαγωγής
µέχρι τον τελικό αποδέκτη.
Λεπτοµέρειες, ειδικών κατασκευαστικών στοιχείων (π.χ. σύνδεσµοι αντισεισµικής
προστασίας, κ.λ.π.).
Λεπτοµέρειες των εφεδράνων και των αρµών συστολοδιαστολής.
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∆ιέλευση διαφόρων αγωγών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ισχύοντα Τεύχη
∆ηµοπράτησης και η αντιµετώπιση της επιρροής σ΄ αυτά των κάθε είδους
µετακινήσεων των φορέων της γέφυρας.
Λεπτοµέρειες στηθαίων ασφαλείας, κιγκλιδωµάτων, ιστών ηλεκτροφωτισµού
(όπου απαιτείται) καθώς οι λεπτοµέρειες πάκτωσης αυτών.
Αναπτύγµατα κατασκευαστικών οδηγιών (βασικό µήκος αγκύρωσης, αγκύρωση
µε ηµικυκλικά ή ορθογωνικά άγκιστρα, τύποι αγκυρώσεων, βασικό µήκος
υπερκαλύψεως, µήκος παραθέσεων, διάµετρος οδηγού κάµψεως οπλισµού
κ.λ.π.).
11.3.2.4.2. Λεπτοµερειακά σχέδια βάθρων και τοίχων αντιστήριξης
Με τη θεµελίωσή τους σε κλίµακες 1:100 και µεγαλύτερες για τις επί µέρους
χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες (1:10 ή 1:20), αρµούς διακοπής εργασίας κ.λ.π.
11.3.2.5. Σχέδια ικριωµάτων και ξυλότυπων
Γενικής διάταξης ικριωµάτων σε κλίµακα 1:100 ή 1:200
Αναφέρονται σε ειδικό τεύχος µελέτης που υποβάλλεται ή από τον µελετητή, εφόσον το
απαιτήσει ο Κύριος του Έργου από τον Ανάδοχο, ή σε συνδυασµό µε τον τεχνολογικό
εξοπλισµό του έργου σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία Επίβλεψης.
Οι λεπτοµέρειες των χαρακτηριστικών κόµβων, της στήριξης και του τρόπου αφαίρεσής
των θα δοθούν σε κλίµακα 1:20.
Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθούν φορεία τύπων ή εξοπλισµός τοποθέτησης
προκατασκευασµένων στοιχείων θα πρέπει να δοθούν σχέδια κατασκευής µε
ενηµερωτικά φυλλάδια.
11.3.2.6. Σχέδια φάσεων κατασκευής του έργου
Η διαδοχή των κατασκευών και οι µέθοδοι θα εγγυώνται τη στατική επάρκεια και
ευστάθεια σε όλες τις φάσεις κατασκευής.
Τα Κατασκευαστικά Σχέδια των φάσεων κατασκευής του Έργου (µε τις εγκαταστάσεις,
τον εξοπλισµό του, κ.λ.π.), συµπεριλαµβανοµένου και του συνόλου των προσωρινών /
βοηθητικών έργων / µηχανικού εξοπλισµού, θα είναι λεπτοµερή, σαφή, θα καλύπτουν
όλες τις επί µέρους διατάξεις / µορφές και διαδικασίες, θα περιέχουν δε κατ΄ ελάχιστο:
Σε όλα τα σχέδια θα υπάρχει πίνακας µε τα εξής κατ΄ ελάχιστα παρακάτω
αναγραφόµενα στοιχεία:

(1)

Φορτία
Βάρος σκυροδεµάτων
Βάρος ασφαλτοτάπητα
Βάρος γαιών
Φορτία κυκλοφορίας κλάσεως 60/30
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Φορτία Ο. Σ. Ε. / ΕΡΓΟΣΕ / ΤΡΑΜ (αν υπάρχουν)
Σεισµικότητα
- Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας
- Συντελεστής σπουδαιότητος
- Συντελεστής µετελαστικής συµπεριφοράς (q)
- Συντελεστής θεµελίωσης
- Κατηγορία εδάφους

(2)

Υλικά Κατασκευής
Οπλισµένο σκυρόδεµα ανωδοµής
Οπλισµένο σκυρόδεµα µεσοβάθρων
Οπλισµένο σκυρόδεµα ακροβάθρων
Οπλισµένο σκυρόδεµα επιφανειακής θεµελίωσης
Οπλισµένο σκυρόδεµα κεφαλοδέσµων και πασάλων (αν υπάρχουν)
Οπλισµένο σκυρόδεµα επένδυσης πασσαλοτοίχων (αν υπάρχουν)
Οπλισµένο σκυρόδεµα πλακών πρόσβασης
Άοπλο σκυρόδεµα εξοµαλυντικών στρώσεων
Χάλυβας οπλισµού
Χάλυβας προέντασης (αν υπάρχει)

(3)

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάκας καταστρώµατος
Βάθρων
Κεφαλοδέσµων
Πασσάλων
Επενδύσεων

(4)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
DIN 1075 – Γέφυρες από σκυρόδεµα
DIN 1072 – Φορτία οδογεφυρών
DIN 1055 – Φορτία δοµικών έργων
DIN 1045 – Σκυρόδεµα και οπλισµένο σκυρόδεµα
DIN 1054 – Θεµελιώσεις
DIN 4014 – Έγχυτοι πάσσαλοι
DIN 4085 – Ωθήσεις γαιών
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Ε 39/99 – Οδηγίες για τον αντισεισµικό υπολογισµό γεφυρών
11.3.3. Τεύχη
11.3.3.1 Τεύχος τεχνικής έκθεσης
Θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(1)

Εισαγωγή
Αναφορά σε εγκεκριµένες µελέτες (οριστική µελέτη οδοποιίας, προµελέτη
τεχνικού, υδραυλική µελέτη) και εγκριτικές αποφάσεις
Η οριστική µελέτη έχει εκπονηθεί µε βάση εγκεκριµένη προµελέτη ή έγιναν
αλλαγές, σε τι συνίσταται και πώς αιτιολογούνται;
Εάν δεν υπάρχει υδραυλική µελέτη, τότε ενδεχοµένως να απαιτούνται
υδραυλικοί υπολογισµοί
Αναφορά στην εγκεκριµένη γεωτεχνική έρευνα – µελέτη µε σύντοµη
περιγραφή του υπεδάφους και των προτάσεων θεµελίωσης
Εάν δεν υπάρχει τέτοια µελέτη, τότε θα πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως
τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η µελέτη θεµελίωσης

(2)

Τοποθεσία

(3)

Προτεινόµενο τεχνικό έργο
Περιλαµβάνονται:
Γενική περιγραφή (συνολικό µήκος τεχνικού, αριθµός ανοιγµάτων, τύπος
διατοµής ανωδοµής και βάθρων µε τις χαρακτηριστικές διαστάσεις τους,
µέθοδος κατασκευής).
Θεµελίωση (περιγραφή θεµελίωσης µεσοβάθρων – ακροβάθρων).
Πεζοδρόµια, στηθαία, αποχέτευση, οδοστρωσία
Υλικά, τελειώµατα
Κατασκευαστικές µέθοδοι, αλληλουχία εργασιών, εξασφάλιση της
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, προσωρινά έργα.
Προϋπολογισµός του έργου
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας θα υποβάλλεται παράρτηµα ή
προσοµοίωση του στατικού συστήµατος (κόµβοι, ράβδοι, κ.λ.π.) και
συνοπτικός πίνακας αποτελεσµάτων της επίλυσης.

11.3.3.2. Έκθεση στατικών υπολογισµών
Ισχύουν τα όσα εµπεριέχονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την προµελέτη.
Έτσι θα περιλαµβάνονται:
Μέθοδοι ανάλυσης
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Περιγραφή της προσοµοίωσης της κατασκευής (για την εισαγωγή
δεδοµένων στον Η/Υ και σχετικό σκαρίφηµα µε αρίθµηση κόµβων και
µελών)
Παραδοχές για τη δυσκαµψία των µελών
Μεµονωµένες φορτίσεις (µόνιµα, πρόσθετα, κινητά, προένταση, σεισµός,
κ.λ.π., βάσει DIN 1075,και Εγκυκλίου Ε 39/99 κ.λ.π.)
Επαλληλίες φορτίσεων (βάσει DIN 1075, DIN 4227 και Εγκυκλίου Ε39/99)
Αντισεισµικός υπολογισµός
Έλεγχοι φορέα (βάσει DIN 4227 και DIN 1045 κ.λ.π.)
Έλεγχοι βάθρων (βάσει Εγκυκλίου Ε 39/99)
Κυριότερα εντατικά µεγέθη (για µόνιµα φορτία, κινητά φορτία, προένταση,
δυναµικό σεισµό κ.λ.π.) και µετακινήσεις σε κρίσιµες θέσεις
∆ιαστασιολόγηση σε κρίσιµες διατοµές µε αναφορά, σε οπλισµούς και
παραποµπή στις αντίστοιχες σελίδες της µελέτης.
11.3.3.3. Τεύχος στατικών υπολογισµών

(1)

Φορέας ανωδοµής
Περιλαµβάνονται:
Προσοµοίωµα γέφυρας
−

∆ιατοµές

−

Στατικό σύστηµα

−

Προένταση (αν υπάρχει)

−

Φάσεις κατασκευής (αν υπάρχουν) και έλεγχοι διατοµών στις φάσεις
κατασκευής

−

Φορτία λειτουργίας (πρόσθετα, µόνιµα, κινητά, κ.λ.π. βάσει DIN 1075)

−

Έλεγχοι φορέα

−

Οπλισµοί φορέα σε σύγκριση µε τους ελάχιστους και µέγιστους
επιτρεπόµενους

−

Οπλισµοί διάσπασης στις αγκυρώσεις των τενόντων (αν υπάρχει
προένταση)

Ανάλυση φορέα κατά την εγκάρσια έννοια και απαιτούµενοι εγκάρσιοι
οπλισµοί (για κιβώτια, προβόλους πλάκας µε κενά κ.λ.π.)
Έλεγχος απαίτησης εγκάρσιας προέντασης φορέα
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(2)

Βάθρα, µεσόβαθρα, ακρόβαθρα, θεµελιώσεις, αρµοί και εφέδρανα
∆υναµικός αντισεισµικός υπολογισµός (σεισµός κατά Χ, Ψ, Ζ) όπου
απαιτείται
∆ιαστασιολόγηση µεσοβάθρων χωρίς σεισµό
Έλεγχος και οπλισµοί θεµελίωσης
∆ιαστασιολόγηση εφεδράνων
Έλεγχος διάσπασης στην περιοχή των σηµειακών στηρίξεων
∆ιαστασιολόγηση αρµών
Έλεγχος περιθωρίων µετακίνησης αρµών και εφεδράνων
Έλεγχος κόµβου διαδοκίδας – µεσοβάθρου σε περίπτωση µονολιθικής
σύνδεσης
∆ιαστασιολόγηση πτερυγοτοίχων θωρακίων και τοίχων αντιστηρίξεως

11.3.3.4. Τεύχος αναλυτικής προµέτρησης και προϋπολογισµών
Θα συντάσσονται αναλυτική Προµέτρηση και Προϋπολογισµός της οριστικής µελέτης
µε σαφήνεια και πληρότητα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο υπολογισµός
των ποσοτήτων και της δαπάνης κάθε εργασίας µε τα υλικά που ενσωµατώνονται.
Τα είδη των εργασιών θα αντιστοιχίζονται στα άρθρα των Αναλύσεων Τιµών Έργων
(ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΗΕ, κ.λ.π.) ή στα άρθρα του Τιµολογίου Μελέτης, σε
συνδυασµό και µε νέα είδη εργασιών για όσες εργασίες δεν περιλαµβάνονται στο
Τιµολόγιο Μελέτης.
Σε περίπτωση ελλείψεων ή ανεπάρκειας των συµβατικών αναλύσεων τιµών κ.λ.π., θα
λαµβάνεται κατάλληλα υπόψη η εµπειρία από ποσότητες και δαπάνες πραγµατικών
κατασκευών µε κατάλληλη αναγωγή σε τιµές µελέτης.
11.3.3.5 Σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)
11.3.4.

Τµηµατική υποβολή οριστικών µελετών αναδόχου σε εργολαβίες σε
εξέλιξη

Σε περίπτωση ανάγκης τµηµατικής υποβολής της οριστικής µελέτης χρειάζεται:
Απόσπασµα Οριζοντιογραφίας και Μηκοτοµής από την εγκεκριµένη Οριστική
Μελέτη Οδοποιίας
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα
Σχέδια γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίµακα (π.χ. 1:100), ήτοι:
−

Γενική κάτοψη Τεχνικού

−

Γενική κάτοψη Θεµελίωσης
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−

Κατά µήκος τοµή Τεχνικού όπου θα φαίνονται σε τοµή και οι υπάρχουσες
Γεωτρήσεις

−

Όψεις του Τεχνικού

−

Τυπική διατοµή του φορέα καθώς και διατοµές στις θέσεις όλων των
βάθρων όπου θα φαίνονται ο τύπος και η θέση των εφεδράνων

Πλήρης Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά το τεχνικό, ο
τρόπος κατασκευής αυτού καθώς και η µεθοδολογία ανάλυσης και
διαστασιολόγησης της κατασκευής. Επίσης θα περιλαµβάνεται αναλυτική
περιγραφή των στατικών µοντέλων που χρησιµοποιήθηκαν, οι φορτίσεις και οι
συνδυασµοί αυτών καθώς και όλες οι παραδοχές που αφορούν υλικά,
γεωτεχνικά δεδοµένα καθώς και τα δεδοµένα του αντισεισµικού σχεδιασµού.
Στην περίπτωση που στην εν λόγω πρώτη υποβολή συµπεριλαµβάνονται και
κατασκευαστικά σχέδια θεµελίωσης (λεπτοµερειακά σχέδια διαστάσεων και
οπλισµών), τότε αυτά πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη τεύχη
υπολογισµών στα οποία θα περιέχεται ανάλυση του φορέα υπό όλα τα φορτία
(µόνιµα, κινητά, προένταση, ερπυσµός, συστολή ξήρανσης, κ.λ.π.) ή µε φορτία
ανάλογα µε το στάδιο ή φάσεις κατασκευής καθώς και αντισεισµικός
υπολογισµός, όµως δεν είναι υποχρεωτικό να περιέχονται οι έλεγχοι όλων των
διατοµών του φορέα παρά µόνο οι βασικοί έλεγχοι που εξασφαλίζουν την
επάρκεια διατοµών του φορέα.
11.3.5. Τεύχη δηµοπράτησης
Μόνο έπειτα από εντολή της Υπηρεσίας και αν και όποτε περιέχεται στη σύµβαση
µεταξύ µελετητών και Υπηρεσίας θα υποβάλλονται τα παρακάτω τεύχη:
Τεχνική Περιγραφή
Τιµολόγιο
Προµέτρηση – Προϋπολογισµός
Τεχνικές προδιαγραφές για τα Υλικά και την εκτέλεση Εργασιών
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

11.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Οι αρµόδιες υπηρεσίες εποπτείας των µελετών, µε βάση τις κατ' αντιστοιχία
αρµοδιότητές τους, προβαίνουν σε ελέγχους και εγκρίσεις των µελετών σύµφωνα µε τα
Π.∆. που ισχύουν.
Πρακτικά, οι µέθοδοι ελέγχου των υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:
Ανάθεση σε γραφείο Μελετών ή φυσικό πρόσωπο του ελέγχου µιας µελέτης (οριστικής
ή προµελέτης).

(1)

Στον ελέγχοντα δίδονται τα σχέδια της µελέτης και οι τεχνικές εκθέσεις.
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Ο ελέγχων σε πρώτη φάση σχολιάζει την τεχνική έκθεση και ενηµερώνει την
Υπηρεσία για τις τυχόν αντιρρήσεις του. Στη συνέχεια εκπονεί τους στατικούς
υπολογισµούς µε ένα από τα αναγνωρισµένα προγράµµατα που ισχύουν για τη
γεφυροποιία, επαληθεύοντας ή διορθώνοντας τα αποτελέσµατα των
υπολογισµών του µελετητή και ελέγχει τα σχέδια.

(2)

Στον ελέγχοντα δίδεται ο πλήρης φάκελος της µελέτης, όπου γίνεται αναλυτικός
έλεγχος των στατικών υπολογισµών και των σχεδίων.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται και για τις δύο περιπτώσεις φύλλο
ελέγχου, στο οποίο αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία, τυχόν αποκλίσεις από
τους ισχύοντες κανονισµούς, ελλείψεις της µελέτης ή ορισµένες παρατηρήσεις που
πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Τα παραπάνω επαναλαµβάνονται µέχρις ότου η µελέτη του έργου ολοκληρωθεί και
είναι έτοιµη προς κατασκευή.
Ο ως άνω ελεγκτικός µηχανισµός είναι δυνατόν να εφαρµοστεί και από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες Ελέγχου, εφόσον διατίθεται το κατάλληλο επιστηµονικό δυναµικό.

Η Οµάδα Εργασίας
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

Θ. Πανουτσόπουλος

Ν. Μαλακάτας

Κ. Παπαευθυµίου

Κ. Λεβογιάννης

Ν. Μουζάκης

Θ. Τσιµώνος

Ζ. Αποστολάκης
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