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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Εισαγωγή: 
Η παρούσα αφορά στο Έργο: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – 
Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 
2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» 
και έχει αντικείμενο την εκτέλεση των κατάλληλων αναγκαίων έργων σταθεροποίησης και πλήρους 
αποκατάστασης της οδού Δάφνης - Καρυών, τόσο στις θέσεις των τριών βαθιών κατολισθήσεων 
(που συμβολίζονται Κατολίσθηση 1, Κατολίσθηση 2 και Κατολίσθηση 3), όσο και στις θέσεις 
θραύσης των πρανών δύο ορυγμάτων (που συμβολίζονται Όρυγμα 4 και Όρυγμα 5), με σκοπό 
την ανακατασκευή και περαιτέρω εξασφάλιση της ευστάθειας της οδού τόσο σε στατικές συνθήκες 
όσο και σε περίπτωση σεισμού. 
 
2. Γενική περιγραφή Έργου: 
Η οδός Δάφνης – Καρυών διανοίχθηκε το 1961 και αποτελεί την κεντρική οδό του Αγίου Όρους. Το 
εύρος του καταστρώματος είναι 6,80m και το οδόστρωμα είναι κατασκευασμένο με ελαφρά 
οπλισμένη πλάκα έγχυτου σκυροδέματος, πάχους 25cm με κεντρικό κατά μήκος αρμό και 
εγκάρσιους αρμούς στα 6,00m. 
Κατά τις εξαιρετικά έντονες βροχές στις 05.04.2020, η οδός υπέστη σοβαρότατες κατολισθήσεις και 
διεκόπη πλήρως η κυκλοφορία, χωρίς δυνατότητα προσωρινής ασφαλούς παράκαμψης. 
Πρόκειται για τρεις περιοχές γενικευμένων μεγάλων κατολισθήσεων που διήλθαν κάτω από το 
σώμα της οδού, παρασύροντας και καταστρέφοντας πλήρως την οδό στις περιοχές αυτές σε μήκη 
της τάξης των 60,00~90,00m ανά περιοχή κατολίσθησης. Στις περιοχές αυτές απαιτείται η 
κατασκευή ειδικών γεωτεχνικών έργων, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, καθώς και η πλήρης 
ανακατασκευή της οδού. 
Επιπλέον, σε δύο ενδιάμεσες θέσεις όπου κατολίσθησαν ορύγματα από τα ανάντη απότομα πρανή 
και επιχώθηκε η οδός από τα κατολισθημένα υλικά, προβλέπεται επίσης η κατασκευή κατάλληλων 
τοίχων αντιστήριξης των ασταθών πρανών για την προστασία της οδού. Στο σχήμα 1 που 
ακολουθεί αποτυπώνονται οι θέσεις των Κατολισθήσεων κατά μήκος της οδού Δάφνης - Καρυών. 
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2.1 Περιοχή γενικευμένης βαθιάς Κατολίσθησης ′1′ στην τοποθεσία «Κεραίες», 2,1 χλμ 
προ της εισόδου της οδού στις Καρυές. 

Στην περιοχή αυτή η οδός διασχίζει ορεινό έδαφος με έντονες εγκάρσιες κλίσεις. 
Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε με χείλος (ρήγμα) από μεγάλη απόσταση περίπου 50,00~80,00m 
αριστερά (ανάντη) της οδού και ο πόδας της κατολίσθησης εκτείνεται ομοίως σε μεγάλη απόσταση 
περίπου 70,00m δεξιά (κατάντη) της οδού. Το σώμα της οδού κατεστράφη ολοσχερώς σε μήκος 
περί τα 60,00m και στην κεντρική αυτή περιοχή της κατολισθημένης μάζας, όπου η επιφάνεια 
ολίσθησης διέρχεται σε βάθη της τάξης έως και 13,00m, η οδός βυθίστηκε κατά 5,00m περίπου 
από την αρχική θέση του καταστρώματος, ενώ ανάλογου μεγέθους (5,00~10,00m) ήταν και οι 
οριζόντιες μετακινήσεις. 
Για την ανακατασκευή και την προστασία της οδού επί συνολικού μήκους του τμήματος ~103,00m, 
προβλέπεται κατ’ αρχάς εκσκαφή με παράλληλη κατασκευή αγκυρωμένου υπόγειου τοίχου βάθους 
έως και ~6,00m, με μόνιμα αγκύρια Φ40mm L=16,00~18,00m, ανά 1,00mx1,50m στο κεντρικό 
τμήμα κατά μήκος της ανάντη οριογραμμής της οδού, στο άνω μέρος του οποίου θα 
κατασκευασθεί τοίχος αναχαίτησης ύψους 3,00m πάνω από τη στάθμη του καταστρώματος της 
οδού. Από τον χώρο που θα δημιουργηθεί με την εκσκαφή του αγκυρωμένου τοίχου, θα 
ακολουθήσει η κατασκευή δύο σειρών φρεατοπασσάλων Φ120cm L=15,60m, ανά 3,50m, 
συνδεμένων με ισχυρή πλάκα – κεφαλόδεσμο διαστάσεων 1,00mx6,00m που θα αγκυρωθεί με 
μόνιμα αγκύρια Φ63mm, L=24,00m, ανά 1,75m στο υγιές υπέδαφος υπό την επιφάνεια ολίσθησης, 
η κατασκευή τοίχου ύψους έως 6,00m επί του κεφαλόδεσμου κατά μήκος της κατάντη 
οριογραμμής, η ανακατασκευή του σώματος της οδού με χρήση εν μέρει ελαφροβαρών υλικών και 
η κατασκευή νέας πλευρικής τάφρου ομβρίων και του καταστρώματος της οδού με πλάκες 
σκυροδέματος, εφαρμόζοντας την ίδια αρχική τυπική διατομή. Για την εσωτερική αποστράγγιση 
προβλέπονται τρία υπόγεια στραγγιστήρια. Οι ορατές επιφάνειες των δύο τοίχων σκυροδέματος θα 
λιθεπενδυθούν. Στη στέψη του τοίχου θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα ασφαλείας. Στον πόδα του 
τοίχου η τελική διαμόρφωση του εδάφους θα επενδυθεί με γεωκυψέλες και φυτική γη. 
 
2.2 Περιοχή γενικευμένης βαθιάς Κατολίσθησης ′2′ στην τοποθεσία «Κελί Προφούρνι», 1,2 

χλμ προ της εισόδου της οδού στις Καρυές. 
Στην περιοχή αυτή η οδός διασχίζει λοφώδες έδαφος με ισχυρές εγκάρσιες κλίσεις. 
Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε με χείλος (ρήγμα) από απόσταση έως περίπου 12,00m αριστερά 
(ανάντη) της οδού και ο πόδας της κατολίσθησης εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση έως περίπου 
70,00m δεξιά (κατάντη) της οδού. Το σώμα της οδού κατεστράφη ολοσχερώς σε μήκος περί τα 
55,00m και στην κεντρική αυτή περιοχή της κατολισθημένης μάζας, όπου η επιφάνεια ολίσθησης 
διέρχεται σε βάθη της τάξης των 10,00m, η οδός βυθίστηκε κατά ~4,00m από την αρχική θέση του 
καταστρώματος, ενώ ανάλογου μεγέθους (2,00~4,00m) ήταν και οι οριζόντιες μετακινήσεις. 
Για την σταθεροποίηση και ανακατασκευή της οδού επί συνολικού μήκους του τμήματος 106,00m 
περίπου, προβλέπεται η κατασκευή μίας σειράς φρεατοπασσάλων Φ100cm L=13,60m ανά 2,50m, 
συνδεμένων με ισχυρή δοκό – κεφαλόδεσμο διαστάσεων 1,00mx1,20m που θα αγκυρωθεί με 
μόνιμα αγκύρια Φ63mm, L=24,00m, ανά 2,50m στο υγιές υπέδαφος υπό την επιφάνεια ολίσθησης, 
η κατασκευή τοίχου ύψους έως 5,10m επί του κεφαλόδεσμου κατά μήκος της κατάντη 
οριογραμμής, η ανακατασκευή του σώματος της οδού με χρήση εν μέρει ελαφροβαρών υλικών και 
η κατασκευή της πλευρικής τάφρου ομβρίων και του καταστρώματος της οδού με πλάκες 
σκυροδέματος, εφαρμόζοντας την ίδια αρχική τυπική διατομή. Για την εσωτερική αποστράγγιση 
προβλέπονται δύο υπόγεια στραγγιστήρια. H ορατή επιφάνεια του τοίχου σκυροδέματος θα 
λιθεπενδυθεί. Στη στέψη του τοίχου θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα ασφαλείας. Στον πόδα του τοίχου 
η τελική διαμόρφωση του εδάφους θα επενδυθεί με γεωκυψέλες και φυτική γη. 
 
2.3 Περιοχή γενικευμένης βαθιάς Κατολίσθησης ′3′ στην τοποθεσία «Κελί Χιλανδαρίου», 

0,9 χλμ προ της εισόδου της οδού στις Καρυές. 
Στην περιοχή αυτή η οδός διασχίζει ορεινό έδαφος με ιδιαίτερα έντονες εγκάρσιες κλίσεις. 
Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε με χείλος (ρήγμα) από μικρή απόσταση περίπου 8,00m αριστερά 
(ανάντη) της οδού, ενώ ο πόδας της κατολίσθησης εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση ~100,00m δεξιά 
(κατάντη) της οδού. Το σώμα της οδού κατεστράφη ολοσχερώς σε μήκος περί τα 50,00m και στην 
κεντρική αυτή περιοχή της κατολισθημένης μάζας, όπου η επιφάνεια ολίσθησης διέρχεται σε βάθη 
της τάξης των 12,00~15,00m, η οδός βυθίστηκε κατά 4,00m περίπου από την αρχική θέση του 
καταστρώματος, ενώ ανάλογου μεγέθους (3,00~5,00m) ήταν και οι οριζόντιες μετακινήσεις. 
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Για τη σταθεροποίηση και ανακατασκευή της οδού επί συνολικού μήκους του τμήματος ~107,00m, 
προβλέπεται η κατασκευή δύο σειρών φρεατοπασσάλων Φ120cm L=17,90m, ανά 4,00m, 
συνδεμένων με ισχυρή πλάκα – κεφαλόδεσμο διαστάσεων 1,00mx3,90m που θα αγκυρωθεί με 
μόνιμα αγκύρια Φ63mm, L=24,00m, ανά 2,00m στο υγιές υπέδαφος υπό την επιφάνεια ολίσθησης, 
η κατασκευή τοίχου ύψους έως 5,00m επί του κεφαλόδεσμου κατά μήκος της κατάντη 
οριογραμμής, η ανακατασκευή του σώματος της οδού με χρήση εν μέρει ελαφροβαρών υλικών και 
η κατασκευή της πλευρικής τάφρου ομβρίων και του καταστρώματος της οδού με πλάκες 
σκυροδέματος, εφαρμόζοντας την ίδια αρχική τυπική διατομή. Για την εσωτερική αποστράγγιση 
προβλέπονται δύο υπόγεια στραγγιστήρια. Η ορατή επιφάνεια του τοίχου σκυροδέματος θα 
λιθεπενδυθεί. Στη στέψη του τοίχου θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα ασφαλείας. Στον πόδα του τοίχου 
η τελική διαμόρφωση του εδάφους θα επενδυθεί με γεωκυψέλες και φυτική γη. 
 
2.4 Θραύση ανάντη Ορύγματος ′4′ σε θέση 1,8χλμ προ της εισόδου της οδού στις Καρυές 

(μεταξύ των κατολισθήσεων ′1′ και ′2′). 
Στη θέση αυτή κατολίσθησε το απότομο υψηλό όρυγμα ανάντη της οδού, σε μεγάλο ύψος, της 
τάξης των 12,00m και μήκος 22,00m. Τα προϊόντα της ολίσθησης επίχωσαν πλήρως το 
κατάστρωμα της οδού σε ύψος της τάξης των 2,00m και επί μήκους ~24,00m. Το οδόστρωμα της 
οδού δεν έχει υποστεί σοβαρές βλάβες. 
Για την σταθεροποίηση του Ορύγματος ′4′ στη θέση αυτή θα απαιτηθεί η άρση των προϊόντων της 
κατολίσθησης και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ύψους της τάξης των 3,00m κατά μήκος του 
αριστερού (ανάντη) ερείσματος, με ανακουφιστικό πρίσμα κοκκώδους υλικού (ή λιθοπλήρωσης) 
και τοποθέτηση στραγγιστηρίου όπισθεν του τοίχου ώστε να αντιστηρίζεται επαρκώς το απότομο 
ασταθές πρανές του υψηλού ορύγματος. Η ορατή επιφάνεια του τοίχου θα λιθεπενδυθεί. 
Δοθέντος ότι οι εκσκαφές θεμελίωσης για την κατασκευή του τοίχου απαιτείται να είναι οι ελάχιστες 
δυνατές (προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της κατολίσθησης κατά την εκσκαφή), ο τοίχος 
αυτός προβλέπεται να θεμελιωθεί με μικροπασσάλους και μόνιμα αγκύρια ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το πλάτος και το βάθος εκσκαφής του θεμελίου κατά μήκος του πόδα του 
ασταθούς πρανούς. 
 
2.5 Θραύση ανάντη Ορύγματος ′5′ σε θέση 0,8χλμ προ της εισόδου της οδού στις Καρυές. 
Στη θέση αυτή κατολίσθησε το απότομο υψηλό όρυγμα ανάντη της οδού, σε ύψος, της τάξης των 
7,00m και μήκος 27,00m. Τα προϊόντα της ολίσθησης επίχωσαν μερικώς το κατάστρωμα της οδού 
σε ύψος της τάξης του 1,50m και επί μήκους ~32,00m. Το οδόστρωμα της οδού δεν έχει υποστεί 
σοβαρές βλάβες. 
Για τη σταθεροποίηση του Ορύγματος ′5′ στη θέση αυτή θα απαιτηθεί η άρση των προϊόντων της 
κατολίσθησης και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ύψους της τάξης των 2,50m κατά μήκος του 
αριστερού (ανάντη) ερείσματος, με ανακουφιστικό πρίσμα κοκκώδους υλικού (ή λιθοπλήρωσης) 
και τοποθέτηση στραγγιστηρίου όπισθεν του τοίχου, ώστε να αντιστηρίζεται επαρκώς το απότομο 
ασταθές πρανές του υψηλού ορύγματος. Η ορατή επιφάνεια του τοίχου θα λιθεπενδυθεί. 
Δοθέντος ότι οι εκσκαφές θεμελίωσης για την κατασκευή του τοίχου απαιτείται να είναι οι ελάχιστες 
δυνατές (προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της κατολίσθησης κατά την εκσκαφή), ο τοίχος 
αυτός προβλέπεται να θεμελιωθεί με μικροπασσάλους και μόνιμα αγκύρια ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το πλάτος και το βάθος εκσκαφής του θεμελίου κατά μήκος του πόδα του 
ασταθούς πρανούς. 
 
3. Αναλυτική περιγραφή εργασιών ανά θέση του Έργου: 
3.1 Περιοχή γενικευμένης βαθιάς κατολίσθησης ′1′ στην τοποθεσία «Κεραίες», 2,1χλμ προ 

της εισόδου της οδού στις Καρυές. 
Τα στοιχεία των χαράξεων και των διαστάσεων των βασικών εργασιών κατά μήκος του Έργου 
αποτυπώνονται και αναγράφονται στα σχέδια της οριστικής μελέτης 1D1 και 1D2 (οριζοντιογραφία, 
μηκοτομή) καθώς και στα σχέδια διατομών 1D3-1 και 1D3-2. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες κατ’ 
είδος, οι ξυλότυποι και λοιπές λεπτομέρειες κατασκευής αποτυπώνονται στο σχέδιο 1D4. Το 
συνολικό μήκος επέμβασης ανέρχεται σε 102,80m (μετρούμενο επί του άξονα της οδού). 
 
Αναλυτικά, η τεχνική περιγραφή και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τις εργασίες 
αυτές περιγράφονται στη συνέχεια (με αρίθμηση κατά τη γενική σειρά εκτέλεσης των εργασιών): 
3.1.1. Καθαίρεση υφιστάμενων πλακών σκυροδέματος. Παραγωγή αμμοχαλικωδών υλικών 



«Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες 
Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 7 από 23 

ανακύκλωσης Ε3-Ε4 με επιτόπου θραύση - επεξεργασία καθαιρέσεων σκυροδεμάτων. Αφορά τις 
ήδη κατεστραμμένες πλάκες καθώς και τις άθικτες εντός του μήκους επέμβασης, όπως δείχνεται 
στα σχέδια. 
Για την επεξεργασία, θα προηγείται θραύση σε μικρότερα τμήματα, αφαίρεση των οπλισμών και 
θραύση των σκυροδεμάτων σε κλάσματα με κινητό σπαστήρα παραγωγής αδρανών. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
3.1.2. Τμηματική εκσκαφή του ανάντη πρανούς σε βήματα βάθους 1,00m (με παράλληλη 
διαμόρφωση προσωρινών δαπέδων εργασίας σε επίχωση ή/και εκσκαφή, όπου τοπικώς 
απαιτείται). Κατασκευή μόνιμων αγκυρίων Φ32mm σταθεροποίησης του πρανούς εκσκαφής, 
επένδυση με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C25/30 συνολικού πάχους 30cm, σε επιμέρους στρώσεις 
πάχους 5cm, 10cm, 15cm με παράλληλη τοποθέτηση των προβλεπόμενων οπλισμών. Η έξω 
στρώση των 15cm εφαρμόζεται ενιαία, σε όλο το ύψος, με την περάτωση της εκσκαφής και αφού 
έχει προηγηθεί η τοποθέτηση της έξω σχάρας οπλισμών. Η έξω στρώση μπορεί επίσης να 
αντικατασταθεί με έγχυτο σκυρόδεμα C25/30. 
Η ποιότητα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα ελέγχεται με λήψη έξι δοκιμίων με καροταρία από 
δοκιμαστικές πλάκες εκτοξευόμενου σκυροδέματος που θα σκυροδετούνται επιτόπου, με 
συχνότητα μία πλάκα ανά 30,00m3 εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 
Η τοποθέτηση της αποστραγγιστικής μεμβράνης (αυγουλιέρας) με στερέωσή της στην τελική 
παρειά μπορεί να γίνει μεταγενέστερα. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις ΕΤΕΠ 12-03-02-00 και ΕΤΕΠ 14-01-14-
00. Η πυκνότητα και οι αποστάσεις των αγκυρίων καθώς και η κλίση εκσκαφής της παρειάς που 
αποτυπώνονται ενδεικτικά στα σχέδια διατομών 3D3-1 και 3D3-2 και μπορούν να προσαρμόζονται 
επιτόπου στο υφιστάμενο ανάγλυφο. 
3.1.3. Μόνιμα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης Φ32mm, διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
κατασκευαζόμενα με περιστροφοκρουστική διάτρηση Φ127mm και χρήση προσωρινής 
σωλήνωσης, αν απαιτηθεί, ανά αποστάσεις 1,00mx1,50m. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα 
με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 12-03-03-04, από προσωρινώς διαμορφωμένα δάπεδα σε εκσκαφή και 
επίχωση. Γενικώς τα αγκύρια θα κατασκευάζονται εκ των άνω σειρών προς τις κάτω σειρές. Δεν 
αποκλείεται ωστόσο, σε ορισμένες θέσεις δύσκολης (υψομετρικά) προσέγγισης η άνω σειρά των 
αγκυρίων να κατασκευαστεί μεταγενέστερα (πριν από την κατασκευή της πλευρικής ορθογωνικής 
τάφρου ομβρίων). Για τη διάτρηση κάθε αγκυρίου, θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 48 ωρών από την ενεμάτωση γειτονικού αγκυρίου, στο βαθμό που χρησιμοποιείται 
κρουστική μέθοδος. 
Ράβδος αγκυρίου: Φ32 S500s (B500c) χαλύβδινη, με εποξειδική προστασία πάχους 200μm και 
εργοστασιακό τσιμεντένεμα πάχους >5 mm εντός αυλακωτού πλαστικού σωλήνα. Η ως άνω διπλά 
προστατευμένη ράβδος θα εισάγεται κεντρωμένη εντός του διατρήματος με αποστατικά τεμάχια 
ανά 2,50m. Ενδεικτικό μήκος ράβδου L=6,00m. 
Tσιμεντενεμάτωση με τσιμεντένεμα 1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/C≤0,50), αντοχής 
C25/30, διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής 
διαμέτρου μέχρι εκχύλισης από την οπή. Τα αγκύρια θα τσιμεντεματώνονται αυθημερόν και σε 
περίπτωση αστάθειας των τοιχωμάτων της οπής ή εμφάνιση υπόγειων νερών, η τσιμεντενεμάτωση 
θα γίνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση της ράβδου. Το τσιμεντένεμα θα συμπληρώνεται διαρκώς 
ανάλογα με την κάθισή του εντός της οπής μέχρι την πήξη. 
Οι έλεγχοι συνίστανται στην επιτόπου μέτρηση του ειδικού βάρους του νωπού τσιμεντενέματος 
(μία τουλάχιστον επιτόπου μέτρηση για κάθε ανάμειξη παραγωγής τσιμεντενέματος) καθώς και στη 
λήψη δοκιμίων προς επιβεβαίωση της αντοχής (ένα δοκίμιο ανά δύο αγκύρια). 
Κεφαλή: Χαλύβδινη πλάκα S355, 25mmx250mmx250mm, περικόχλια Μ30. 
3.1.4. Τμηματική εκσκαφή σε βήματα 1,00m καθ’ ύψος και διαμόρφωση προσωρινών δαπέδων 
εργασίας για την κατασκευή ηλώσεων Φ40 και τοποθέτηση αποστραγγιστικών συνθετικών φύλλων 
πάχους τουλάχιστον 12mm κατά ΕΤΕΠ 08-03-06-00 επί του πρανούς εκσκαφής (σε κατακόρυφες 
λωρίδες πλάτους 0,50m ανά 0,75m ενδιαμέσως των ηλώσεων). Ακολουθεί η επένδυση με 
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 15cm σε επιμέρους στρώσεις 5cm και 10cm με παράλληλη 
τοποθέτηση των προβλεπόμενων οπλισμών (σχέδιο 1D4). 
Ανά ύψη 2,00m θα εγκαθίσταται σε εσοχή εσωτερικός στραγγιστήριος σωλήνας (στον οποίο θα 
περιτυλίγονται και θα καταλήγουν οι λωρίδες των αποστραγγιστικών φύλλων) και θα 
επικαλύπτονται με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Θα επακολουθεί η κατασκευή της εξωτερικής 
επένδυσης του αγκυρωμένου τοίχου με τοποθέτηση της εξωτερικής σχάρας οπλισμών και έγχυτο 



«Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες 
Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 8 από 23 

σκυρόδεμα C25/30 πάχους 30cm σε επιμέρους ύψη 2,35m όπως δείχνεται στο σχέδιο 1D4. 
3.1.5. Μόνιμες ηλώσεις (παθητικά αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης) Φ40mm, διπλής 
αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατασκευαζόμενα με περιστροφοκρουστική διάστρωση Φ150mm και 
χρήση προσωρινής σωλήνωσης, αν απαιτηθεί, σε τριγωνικό κάνναβο ανά 1,00m (καθ’ ύψος) και 
1,50m (κατά μήκος) από διαμορφούμενα προσωρινά δάπεδα εργασίας κατά την τμηματική 
εκσκαφή. Για τη διάτρηση κάθε αγκυρίου θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 48 ωρών από την ενεμάτωση γειτονικού αγκυρίου, στο βαθμό που χρησιμοποιείται 
κρουστική μέθοδος. 
Ράβδος αγκυρίου: Φ40 S670/800 χαλύβδινη, συνεχούς σπειρώματος, με εποξειδική προστασία 
πάχους 200μm και εργοστασιακό τσιμεντένεμα πάχους >5mm εντός αυλακωτού πλαστικού 
σωλήνα. Η ως άνω διπλά προστατευμένη ράβδος θα εισάγεται κεντρωμένη εντός του διατρήματος 
με αποστατικά παρεμβύσματα ανά 2,50m. 
Μήκος ράβδου L=16,00m, 17,00m, 18,00m (βλ. σχέδιο 1D4), σε επιμέρους μήκη συνδεόμενα με 
αντίστοιχης αντοχής χαλύβδινους συνδέσμους (μούφες) με εποξειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή 
γαλβανισμένους που βιδώνονται επί τόπου και επενδύονται με θερμοσυστελόμενο πλαστικό 
περίβλημα. 
Tσιμεντενεμάτωση με τσιμεντένεμα των 1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/C≤0,50), αντοχής 
C25/30, διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής 
διαμέτρου, μέχρι εκχύλισης του τσιμεντενέματος από την οπή. Τα αγκύρια θα τσιμεντεματώνονται 
αυθημερόν και σε περίπτωση αστάθειας των τοιχωμάτων της οπής ή εμφάνιση υπόγειων νερών, η 
τσιμεντενεμάτωση θα εκτελείται αμέσως μετά την τοποθέτηση της ράβδου. Το τσιμεντένεμα θα 
συμπληρώνεται ανάλογα με την κάθιση εντός της οπής μέχρι την πήξη. 
Οι έλεγχοι συνίστανται στην επιτόπου μέτρηση του ειδικού βάρους του νωπού τσιμεντενέματος 
(μία τουλάχιστον επιτόπου μέτρηση για κάθε ανάμειξη παραγωγής τσιμεντενέματος) καθώς και στη 
λήψη δοκιμίων προς επιβεβαίωση της αντοχής (ένα δοκίμιο ανά αγκύριο). 
Κεφαλή: χαλύβδινη πλάκα S355, διαστάσεων 250mmx250mm και πάχους 32mm. 
Στερέωση με περικόχλια Φ40, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο 1D4. 
3.1.6. Προσωρινή εκσκαφή (ή και διαμόρφωση με τοπικές επιχώσεις) για την δημιουργία 
οριζόντιων προσωρινών δαπέδων εργασίας πλάτους ~7,50m για κατασκευή των πασσάλων, των 
αγκυρίων Φ63, του βαθύτερου στραγγιστηρίου στη θεμελίωση και της πλάκας κεφαλόδεσμου. 
Ειδικότερα μάλιστα στα τμήματα όπου ο κεφαλόδεσμος έχει ισχυρή κατά μήκος κλίση θα 
απαιτηθούν ενδιάμεσες προσωρινές επιχώσεις και αντίστοιχες εκσκαφές προς συνεχή 
επαναδιαμόρφωση των επιμέρους προσωρινών δαπέδων εργασίας, οι οποίες θα εκτελούνται με 
αναπέταση των ίδιων υλικών εκσκαφής. 
3.1.7. Κατασκευή πασσάλων διαμέτρου Φ1200mm, καθαρού μήκους L=15,60m (και L=15,10m σε 
σημεία κλιμάκωσης του κεφαλόδεσμου), σε δύο σειρές απέχουσες 4,60m μεταξύ τους. Απόσταση 
πασσάλων κάθε σειράς ίση προς 3,50m (στην κεντρική περιοχή), αυξανόμενη σταδιακά έως και 
5,00m στα άκρα του τμήματος επέμβασης. 
Οι πάσσαλοι κατασκευάζονται με σκυρόδεμα C25/30 και χάλυβα οπλισμών B500c. Για τη 
διάτρηση κάθε πασσάλου, θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών 
από την σκυροδέτηση του γειτονικού πασσάλου. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
σχέδια και την ΕΤΕΠ 11-01-01-00. 
Κατά τη διάτρηση των πασσάλων θα λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα εξασφάλισης της 
ευστάθειας των τοιχωμάτων της οπής (προσωρινή σωλήνωση, σε όσο βάθος απαιτείται) ή χρήση 
μπεντονίτη, εφόσον και σε όσες περιπτώσεις τούτο απαιτείται. 
Οι πάσσαλοι θα σκυροδετούνται κατά 0,50m τουλάχιστον υψηλότερα του θεωρητικού σημείου της 
κεφαλής. Το επιπλέον αυτό τμήμα θα αποκόπτεται και θα καθαρίζεται η κεφαλή των πασσάλων 
πριν την κατασκευή του κεφαλόδεσμου. 
Δοθέντος ότι εν γένει τα επιμέρους δάπεδα εργασίας κατασκευής των πασσάλων προβλέπονται σε 
στάθμες υψηλότερα της απόληξης των κλωβών οπλισμών, το επιπλέον αυτό ύψος διάτρησης 
(0,50~1,00m) θα επιχώνεται επίσης προσωρινά ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των 
μηχανημάτων κατά την κατασκευή των πασσάλων. 
Σε όλους τους πασσάλους θα εκτελεσθούν δοκιμές ακεραιότητας, μετά τον καθαρισμό της 
κεφαλής, πριν την κατασκευή του κεφαλόδεσμου. Δοθέντος ότι πρόκειται για πασσάλους 
αντιστήριξης με πάκτωση σε βραχώδες υπόβαθρο, δεν απαιτούνται δοκιμαστικές φορτίσεις. 
3.1.8. Εκσκαφή για την κατασκευή των αγκυρίων και του κεφαλοδέσμου, εκτελούμενη σύμφωνα 
με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00. Με την εκσκαφή αυτή αφαιρείται και η προσωρινή 
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επίχωση του άνω τμήματος των διατρημάτων των πασσάλων. 
3.1.9. Μόνιμα αγκύρια μερικής πάκτωσης Φ63, διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
κατασκευαζόμενα με περιστροφοκρουστική διάτρηση Φ180mm και χρήση προσωρινής 
σωλήνωσης, αν απαιτηθεί, ανά αποστάσεις 2,00m έως 2,50m (στα ενδιάμεσα διαστήματα των 
πασσάλων, όπως αποτυπώνονται στα σχέδια). 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 11-02-04-00. Για τη διάτρηση 
κάθε αγκυρίου, θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών από την 
ενεμάτωση γειτονικού αγκυρίου. Για τη διασπορά των τάσεων στην ζώνη αγκύρωσης, είναι 
σκόπιμη η εναλλάξ κατασκευή των διαδοχικών αγκυρίων υπό κλίσεις 27ο-33ο (~3ο σε σχέση με την 
θεωρητική α=30ο). 
Ράβδος αγκυρίου: Φ63,5 S670/800 χαλύβδινη, συνεχούς σπειρώματος, με εποξειδική προστασία 
πάχους 200μm και εργοστασιακό τσιμεντένεμα πάχους >5mm εντός αυλακωτού πλαστικού 
σωλήνα. Η ως άνω διπλά προστατευμένη ράβδος θα εισάγεται κεντρωμένη εντός του διατρήματος 
με αποστατικά τεμάχια ανά 2,50m. 
Μήκος ράβδου L=24,00m, σε επιμέρους μήκη συνδεόμενα με αντίστοιχης αντοχής χαλύβδινους 
συνδέσμους (μούφες) με εποξειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή γαλβανισμένους που βιδώνονται 
επί τόπου και επενδύονται με θερμοσυστελόμενο πλαστικό περίβλημα. 
Tσιμεντενεμάτωση με τσιμεντένεμα των 1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/C≤0,50), αντοχής 
C25/30, διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής 
διαμέτρου, μέχρι εκχύλισης του τσιμεντενέματος από την οπή. Τα αγκύρια θα τσιμεντεματώνονται 
αυθημερόν και σε περίπτωση αστάθειας των τοιχωμάτων της οπής ή εμφάνιση υπόγειων νερών, η 
τσιμεντενεμάτωση θα εκτελείται αμέσως μετά την τοποθέτηση της ράβδου. Το τσιμεντένεμα θα 
συμπληρώνεται ανάλογα με την κάθιση εντός της οπής μέχρι την πήξη. 
Οι έλεγχοι συνίστανται στην επιτόπου μέτρηση του ειδικού βάρους του νωπού τσιμεντενέματος 
(μία τουλάχιστον επιτόπου μέτρηση για κάθε ανάμειξη παραγωγής τσιμεντενέματος) καθώς και στη 
λήψη δοκιμίων προς επιβεβαίωση της αντοχής (ένα δοκίμιο ανά αγκύριο). 
Σε τρία λειτουργικά αγκύρια του Έργου θα εκτελεσθούν δοκιμές αποδοχής κατά τρόπο σύμφωνο 
με την ΕΛΟΤ ΕΝ 1537. Δοθέντος ότι δεν προβλέπεται προένταση των αγκυρίων, για τις δοκιμές 
αυτές θα κατασκευαστεί ειδική διάταξη αντίδρασης, αξιοποιώντας π.χ. τους γειτονικούς πασσάλους 
ως στοιχεία στήριξης της διάταξης αντίδρασης. 
Μήκος ενεμάτωσης βολβού πάκτωσης Lb=14,00m. Ελεύθερο μήκος ράβδου αγκυρίου: Lfr=10,00m 
(εκ των οπών 1,65m αγκυρώνονται εντός του κεφαλόδεσμου). Το ελεύθερο μήκος θα υλοποιείται 
με ξεχωριστό σωλήνα που θα περιβάλλει τον αυλακωτό σωλήνα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Στο 
μήκος αυτό το τσιμεντένεμα θα αντικαθίσταται με τσιμεντομπεντονίτη χαμηλής αντοχής (μικρότερης 
των 200kPa) διοχετευόμενο εκ των έσω προς τα έξω με δεύτερο σωλήνα ενεμάτωσης μήκους 
10,00m. 
Κεφαλή: Χαλύβδινη πλάκα S355, 30mmx250mmx250mm, περικόχλια Φ63,5 ανάλογης αντοχής με 
τη ράβδο αγκύρωσης. 
3.1.10. Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm στη θεμελίωση του κεφαλόδεσμου 
(ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 04). 
3.1.11. Κατασκευή κεφαλοδέσμου πλάτους 6,00m και ύψους 1,00m με οπλισμένο σκυρόδεμα 
C25/30, B500c (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 07, ΕΤΕΠ 01-03- έως 05 και ΕΤΕΠ 01-02-01-00). Ο 
κεφαλόδεσμος κατασκευάζεται συνεχής, χωρίς αρμούς διαστολής - συστολής, σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες και τους οπλισμούς του σχεδίου 1D4. 
Μόνωση της πίσω και της άνω παρειάς του κεφαλόδεσμου με διπλή ασφαλτική επάλειψη ή 
ισοδύναμου τύπου. 
3.1.12. Επανεπίχωση πλευρικά του κεφαλόδεσμου με υλικά Ε2,Ε3. Βαθμός συμπύκνωσης: 
Β.Σ.>95% 
3.1.13. Κατασκευή τοίχου με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, B500c (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 07, 
ΕΤΕΠ 01-03 έως 05 και ΕΤΕΠ 01-02-01-00), σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και τους οπλισμούς του 
σχεδίου 1D4. 
Μόνωση της πίσω παρειάς του τοίχου με διπλή ασφαλτική επάλειψη ή ισοδύναμου τύπου. 
Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης (αυγουλιέρας) στην πίσω παρειά. Αρμοί τοίχου ανά 
αποστάσεις μικρότερες των 24,00m καθώς και στις αλλαγές των τυπικών διατομών του τοίχου καθ’ 
ύψος, όπως σημειώνονται στο σχέδιο 1D2. 
Οι αρμοί πληρούνται με μοριοσανίδες πάχους 12mm και σφραγίζονται επιφανειακά με 
ελαστομερές υλικό ή πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 20mm~12mm (ΕΤΕΠ 08-05-02-03). 
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Οπές - αναμονές στον κορμό του τοίχου ανά 2,00~2,50m για την έξοδο των οριζόντιων σωλήνων 
στράγγισης Φ125mm (βλ. σχέδια 1D2 και 1D4). 
3.1.14. Στραγγιστήριος σωλήνας HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος, Φ200mm, διάτρητος 
κατά 220º τοποθετούμενος πίσω από τον κεφαλόδεσμο εντός στρώσης αμμοχάλικου 
στραγγιστηρίου, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m² (ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
ΕΤΕΠ 08-03-02-00, ΕΤΕΠ 08-03-03-00). 
3.1.15. Στραγγιστήριος σωλήνας HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος Φ125mm, διάτρητος κατά 
220ο, τοποθετούμενος επί του κεφαλόδεσμου στην βάση του τοίχου εντός στρώσης αμμοχάλικου 
στραγγιστηρίου, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m2 (ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
ΕΤΕΠ 08-03-02-00, ΕΤΕΠ 08-03-03-00). 
3.1.16. Στρώση στραγγιστικού αμμοχάλικου ή σκύρων Ε4, θραυστού λατομείου, καθαρού, με 
περιορισμένο ποσοστό λεπτοκόκκων (διερχόμενο από Νο200:<6%) τοποθετούμενου στην έδραση 
του επιχώματος σε πάχος 50cm και στη συνέχεια πλευρικά (σταδιακά κατά την ανέγερση του 
σώματος του επιχώματος με μέσο πάχος ~50cm). Βαθμός Συμπύκνωσης: >95%. 
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-06-00-00. 
3.1.17. Κατασκευή κάτω τμήματος επιχώματος πάχους 0,50~1,50m με κατάλληλα κοκκώδη υλικά 
Ε3, Ε4 και στη συνέχεια πλευρικά (σταδιακά κατά την ανέγερση του σώματος του επιχώματος) σε 
επιμέρους στρώσεις πάχους 25cm συμπυκνούμενες σε βαθμό συμπύκνωσης >95%. 
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-06-00-00. 
3.1.18. Στραγγιστήριοι σωλήνες HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος, Φ125mm, μήκους 6,00m, 
διάτρητοι κατά 220º. Οι σωλήνες τοποθετούνται σε χάνδακες 20cmx30cm εντός των αμμοχαλίκων 
Ε3, E4 (στη βάση των πρισμάτων της πολυστερίνης EPS) και περιβάλλονται με πρίσμα 
αμμοχάλικου στραγγιστηρίου, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m² (ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3, ΕΤΕΠ 08-03-02-00, ΕΤΕΠ 08-03-03-00). Η εκβολή τους θα γίνεται μέσω των αντίστοιχων 
οπών του τοίχου. 
3.1.19a. Τοποθέτηση διαχωριστικού γεωυφάσματος 300gr/m2 στην έδραση των πρισμάτων EPS 
150 (ΕΤΕΠ 12-05-02-00). 
3.1.20. Ελαφροβαρές σώμα επιχώματος με διογκωμένη πολυστερίνη EPS 150, διαστάσεων 
πρισμάτων 2,00mx1,00mx0,50m, τοποθετούμενα πεσσοειδώς, κατά πλάτος και κατά μήκος για να 
διακόπτονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Στην άνω τελική στρώση χρησιμοποιούνται πρίσματα EPS 
ύψους 0,25m, τοπικά, για την εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. Κατά την τοποθέτηση τα 
πρίσματα EPS θα στερεώνονται με εγκιβωτισμό (ή/και προσωρινά μεταξύ τους με σύρματα 
σύνδεσης, σε όσες θέσεις απαιτηθεί). 
Σε όσα σημεία συναρμογών απαιτείται, θα γίνεται επιτόπου τοπική αποκοπή των πρισμάτων EPS 
για την επίτευξη πλήρους επαφής, διέλευση στραγγιστηρίου, κλπ. Τυχόν διάκενα θα πληρώνονται 
με άμμο. 
Κατά τα λοιπά, για την εκτέλεση της εργασίας θα ισχύσει συμβουλευτικά η προσωρινή τεχνική 
προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 02-07-07-00. 
Για κάθε εισαγόμενο φορτίο EPS 150 στο έργο (ή κάθε 100,00m3 τουλάχιστον), πέραν των 
συνοδευτικών πιστοποιητικών του προμηθευτή θα λαμβάνονται επίσης έξι δείγματα και θα 
εκτελούνται εργαστηριακές δοκιμές μέτρησης της πυκνότητας και προσδιορισμού της αντοχής κατά 
ΕΝ 13163:2001 και ΕΝ 826:2013. Η πλευρική επίχωση - πλήρωση του διακένου πλευρικά των 
πρισμάτων EPS θα γίνεται με αμμοχάλικα Ε3, Ε4, τοποθετούμενα σταδιακά σε στρώσεις πάχους 
25cm κατά την ανέγερση του σώματος του επιχώματος, ώστε να εγκιβωτίζονται οι οριζόντιες 
σειρές EPS. Βαθμός Συμπύκνωσης >95% (εργασία Νο17). 
3.1.21. Μεμβράνη στεγάνωσης της τελικής επιφάνειας των πρισμάτων EPS, πάχους 2,0mm, 
αποτελούμενη από πολυαιθυλένιο PE ή άλλης ισοδύναμης σύστασης πλαστικό υλικό, ανθεκτικό σε 
υδρογονάνθρακες. Τα φύλλα της μεμβράνης θα συγκολλώνται πλευρικά επί τόπου σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-01-07-
01. 
3.1.19b. Τοποθέτηση επί της μεμβράνης διαχωριστικού γεωυφάσματος 300gr/m² για την 
προστασία της μεμβράνης (ΕΤΕΠ 12-05-02-00). 
3.1.22. Στραγγιστήριος σωλήνας HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος, Φ125mm, διάτρητος 
κατά 220º τοποθετούμενος επί της μεμβράνης εντός πρίσματος αμμοχάλικου στραγγιστηρίου 
20cm~30cm, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m² (ΕΛΟΤ-ΕΝ 13476-3, ΕΤΕΠ 
08-03-02-00, ΕΤΕΠ 08-03-03-00). Η εκβολή του σωλήνα θα γίνεται στο πέρας του τοίχου, μέσω 
σωλήνα Φ125 προς τα κατάντη. Η κατά μήκος όδευση του στραγγιστηρίου θα είναι ομαλή, με 
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τοπικές εγκοπές εντός των EPS, όπου απαιτείται. 
3.1.23. Στρώση στράγγισης πάχους 15cm υπό την υπόβαση. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα 
με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 
Η διάστρωση των αμμοχαλίκων επί του γεωυφάσματος και της μεμβράνης στην άνω επιφάνεια του 
EPS θα γίνει με ελαφρά μηχανικά μέσα και με προώθηση του υλικού (π.χ. ελαφρύς προωθητής 
που θα κυκλοφορεί επί του αμμοχάλικου). 
3.1.24. Υπόβαση οδοστρώματος μεταβλητού πάχους, σε επιμέρους στρώσεις πάχους 10~15cm. 
Βαθμός Συμπύκνωσης >95%. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις ΕΤΕΠ 05-03-
03-00, ΠΕΤΕΠ 02-07-07-00. Η πρώτη στρώση θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί χωρίς δόνηση, 
με προώθηση του υλικού με ελαφρού τύπου προωθητή ή φορτωτή. 
Δονητική συμπύκνωση θα εφαρμοσθεί από την δεύτερη στρώση, με οδοστρωτήρα βάρους 
μικρότερου των 60kN ανά μέτρο πλάτους οδοστρωτήρα. 
3.1.25. Βάση οδοστρώματος πάχους 2~10cm. Βαθμός Συμπύκνωσης >95%. Η εργασία θα 
εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 
3.1.26. Οδόστρωμα οπλισμένου σκυροδέματος C25/30, με οπλισμό 2#Φ12/15 Β500c άνω - 
κάτω, επικάλυψη οπλισμών 5cm, σε πλάκες πάχους 25cm, 6,70m~3,58m, και 6,70m~4,78m με 
αρμούς (σχέδιο 1D4). 
Οι εγκάρσιοι αρμοί ανά 6,70m πληρούνται με μοριοσανίδες αρμών πάχους 12mm και σφραγίζονται 
επιφανειακά με ελαστομερές υλικό ή πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 20mm~12mm. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 04, ΕΤΕΠ 01-02-
01-00 και ΕΤΕΠ 08-05-02-03. 
3.1.27. Συνεχής διαχωριστικός αρμός πλάτους 25cm με δύο σειρές κυβόλιθων 
10cmx10cmx20cm, στον άξονα του οδοστρώματος, εγκιβωτισμένους με τσιμεντοκονίαμα 
περιεκτικότητας σε τσιμέντο 450kg/m3. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την 
ΕΤΕΠ 09-14-03-00. 
3.1.28. Αριστερό τοιχίο σε πρόβολο για την πλευρική προστασία της οδού από καταπτώσεις. 
Κατασκευάζεται με έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, Β500c (σχέδιο 1D4). 
Στεγάνωση πίσω πλευράς με διπλή ασφαλτική επικάλυψη ή ισοδύναμου τύπου και τοποθέτηση 
αποστραγγιστικής μεμβράνης (αυγουλιέρας). 
Κατακόρυφοι αρμοί ανά 23,00m το πολύ, που πληρούνται με μοριοσανίδες αρμών πάχους 12mm 
και σφραγίζονται επιφανειακά με ελαστομερές υλικό ή πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 
20mm~12mm. 
Περιλαμβάνονται επίσης οπές αποστράγγισης Φ120mm στη βάση του κορμού του τοιχίου ανά 
αποστάσεις 2,50m. 
3.1.29. Επίχωση ύψους 1,00m πίσω από το πλευρικό αριστερό τοιχίο με στραγγιστικό υλικό 
(καθαρό κοκκώδες υλικό Ε4, θραυστό λατομείου, με περιορισμένο ποσοστό λεπτόκοκκων, 
μικρότερο του 6% ή εναλλακτικά: λιθορριπή). 
3.1.19c. Τοποθέτηση διαχωριστικού γεωυφάσματος 300gr/m2 για την προστασία του 
στραγγιστικού υλικού πίσω από τον αριστερό τοίχο. 
3.1.30. Επίχωση - πλήρωση της τελικής διαμόρφωσης πίσω από τον αριστερό τοίχο με κοκκώδη 
υλικά Ε3, Ε4 ή εναλλακτικά με βραχώδη υλικά (βλ. σχέδιο 1D4). 
3.1.31. Λιθοδομή επένδυσης τοίχων πάχους 15cm, με λαξευτούς λίθους δομούμενους με κονίαμα 
τύπου Μ5 περιεκτικότητας 400kg τσιμέντου ανά m3. Εξασφάλιση πρόσφυσης με κατακόρυφες 
λωρίδες γαλβανισμένου πλέγματος στερέωσης πλάτους 0,20m ανά 0,80m, στερεωμένες στον 
τοίχο με στηρίγματα γαλβανισμένης λάμας 50mmx6mm ανά 0,50m καθ’ ύψος. Για ύψη τοίχου άνω 
των 3,00m θα εφαρμόζεται επίσης οριζόντιο σενάζ αγκυρωμένο στον τοίχο με βλήτρα Φ16. Οι 
εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00. 
3.1.32. Σκυροδέτηση πλευρικού κρασπέδου (τοιχίο 0,20~0,40m) στην αριστερή οριογραμμή για 
την διαμόρφωση τάφρου ομβρίων, σύμφωνα με τη λεπτομέρεια του σχεδίου 1D4. 
3.1.33. Επένδυση του πλατύσματος εκσκαφής κατάντη του τοίχου με γαιοκυψέλες, πάχους 12cm, 
στερεωμένες πλευρικά στον τοίχο μέσω οριζοντίων βλήτρων Φ16 με αντιδιαβρωτική προστασία, 
μήκους πάκτωσης 30cm. 
3.1.34. Επένδυση - πλήρωση γεωκυψελών και κατάντη επιφανειών εκσκαφής με φυτική γη 
πάχους 30cm ή μεταβαλλόμενου, όπως απαιτείται προκειμένου για την τελική διαμόρφωση (ΕΤΕΠ 
02-07-05-00). 
3.1.35. Επίστρωση ερείσματος με σκυρόδεμα C25/30 και τοποθέτηση στη στέψη του τοίχου 
πιστοποιημένου χαλύβδινου κιγκλιδώματος ασφαλείας, γαλβανισμένου ηλεκτροστατικά ή εν θερμώ 
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σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1. 
Όλες οι ως άνω εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το τιμολόγιο δημοπράτησης, τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της οριστικής μελέτης που συνοδεύουν τα τεύχη 
δημοπράτησης. 
 
3.2 Περιοχή γενικευμένης βαθιάς κατολίσθησης ′2′ στην τοποθεσία «Κελί Προφούρνι», 

1,2χλμ προ της εισόδου της οδού στις Καρυές. 
Τα στοιχεία των χαράξεων και των διαστάσεων των βασικών εργασιών κατά μήκος του Έργου 
αποτυπώνονται και αναγράφονται στα σχέδια της οριστικής μελέτης 2D1 και 2D2 (οριζοντιογραφία, 
μηκοτομή) καθώς και στα σχέδια διατομών 2D3-1 και 2D3-2. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες κατ’ 
είδος, οι ξυλότυποι και λοιπές λεπτομέρειες κατασκευής αποτυπώνονται στο σχέδιο 2D4. Το 
συνολικό μήκος επέμβασης ανέρχεται σε 106,20m (επί του άξονα της οδού). 
Αναλυτικά η τεχνική περιγραφή και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τις εργασίες 
αυτές παρατίθενται στη συνέχεια (με αρίθμηση κατά τη γενική σειρά εκτέλεσης των εργασιών): 
3.2.1. Καθαίρεση υφιστάμενων πλακών σκυροδέματος Παραγωγή αμμοχαλικωδών υλικών 
ανακύκλωσης Ε3-Ε4 με επιτόπου θραύση - Επεξεργασία καθαιρέσεων. Αφορά τις ήδη 
κατεστραμμένες πλάκες καθώς και τις άθικτες εντός του μήκους επέμβασης, όπως δείχνεται στα 
σχέδια. 
Για την επεξεργασία, θα προηγείται θραύση σε μικρότερα τμήματα, αφαίρεση των οπλισμών και 
θραύση σε κλάσματα με κινητό σπαστήρα παραγωγής αδρανών. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
3.2.2. Τμηματική εκσκαφή του ανάντη πρανούς σε βήματα βάθους 1,00m, κατασκευή αγκυρίων, 
επένδυση με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C25/30 συνολικού πάχους 30cm, σε επιμέρους στρώσεις 
πάχους 5cm, 10cm, 15cm με παράλληλη τοποθέτηση των προβλεπόμενων οπλισμών. Η έξω 
στρώση των 15cm εφαρμόζεται ενιαία, σε όλο το ύψος, με την περάτωση της εκσκαφής και αφού 
έχει προηγηθεί η τοποθέτηση της έξω σχάρας οπλισμών. Η έξω στρώση μπορεί επίσης να 
αντικατασταθεί με έγχυτο σκυρόδεμα C25/30. 
Η ποιότητα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα ελέγχεται με λήψη έξι δοκιμίων με καροταρία από 
δοκιμαστικές πλάκες εκτοξευόμενου σκυροδέματος που θα σκυροδετούνται επιτόπου, με 
συχνότητα μία πλάκα ανά 30,00m3 εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 
Η τοποθέτηση της αποστραγγιστικής μεμβράνης (αυγουλιέρας) με στερέωσή της στην τελική 
παρειά μπορεί να γίνει μεταγενέστερα. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις ΕΤΕΠ 12-03-02-00 και ΕΤΕΠ 14-01-14-
00. Η πυκνότητα και οι αποστάσεις των αγκυρίων καθώς και η κλίση εκσκαφής της παρειάς που 
αποτυπώνονται ενδεικτικά στα σχέδια διατομών 2D3-1 και 2D3-2 και μπορούν να προσαρμόζονται 
επιτόπου στο υφιστάμενο ανάγλυφο. 
3.2.3. Μόνιμα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης, διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
κατασκευαζόμενα με περιστροφοκρουστική διάτρηση Φ127mm και χρήση προσωρινής 
σωλήνωσης, αν απαιτηθεί, ανά αποστάσεις 1,00mx1,50m. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα 
με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 12-03-03-04. Για τη διάτρηση κάθε αγκυρίου, θα πρέπει να έχει 
παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών από την ενεμάτωση γειτονικού αγκυρίου, στο 
βαθμό που χρησιμοποιείται κρουστική μέθοδος. 
Ράβδος αγκυρίου: Φ32 S500s (B500c) χαλύβδινη, με εποξειδική προστασία πάχους 200μm και 
εργοστασιακό τσιμεντένεμα πάχους >5mm εντός αυλακωτού πλαστικού σωλήνα. Η ως άνω διπλά 
προστατευμένη ράβδος θα εισάγεται κεντρωμένη εντός του διατρήματος με αποστατικά τεμάχια 
ανά 2,50m. Ενδεικτικό μήκος ράβδου L=6,00m. 
Tσιμεντενεμάτωση με τσιμεντένεμα 1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/C≤0,50), αντοχής 
C25/30, διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής 
διαμέτρου μέχρι εκχύλισης από την οπή. Τα αγκύρια θα τσιμεντεματώνονται αυθημερόν και σε 
περίπτωση αστάθειας των τοιχωμάτων της οπής ή εμφάνιση υπόγειων νερών, η τσιμεντενεμάτωση 
θα γίνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση της ράβδου. Το τσιμεντένεμα θα συμπληρώνεται διαρκώς 
ανάλογα με την κάθισή του εντός της οπής μέχρι την πήξη. 
Οι έλεγχοι συνίστανται στην επιτόπου μέτρηση του ειδικού βάρους του νωπού τσιμεντενέματος 
(μία τουλάχιστον επιτόπου μέτρηση για κάθε ανάμειξη παραγωγής τσιμεντενέματος) καθώς και στη 
λήψη δοκιμίων προς επιβεβαίωση της αντοχής (ένα δοκίμιο ανά δύο αγκύρια). 
Κεφαλή: Χαλύβδινη πλάκα S355, 25mmx250mmx250mm, περικόχλια Μ30. 
3.2.4. Γενική εκσκαφή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
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Διαμόρφωση βαθμίδων στο πρανές και δαπέδου εργασίας πλάτους >7,50m για κατασκευή των 
πασσάλων. Για την δημιουργία οριζόντιων προσωρινών δαπέδων εργασίας για κατασκευή 
πασσάλων και αγκυρίων και ειδικότερα μάλιστα στα τμήματα όπου ο κεφαλόδεσμος έχει ισχυρή 
κατά μήκος κλίση θα απαιτηθούν ενδιάμεσες προσωρινές επιχώσεις και αντίστοιχες εκσκαφές 
προς συνεχή επαναδιαμόρφωση των επιμέρους προσωρινών δαπέδων εργασίας, οι οποίες θα 
εκτελούνται με αναπέταση των ίδιων υλικών εκσκαφής. 
3.2.5. Κατασκευή πασσάλων διαμέτρου Φ1000mm, καθαρού μήκους L=13,60m (και L=13,10m σε 
σημεία κλιμάκωσης του κεφαλόδεσμου), ανά αποστάσεις 1,85m (στην κεντρική περιοχή), 
αυξανόμενες σταδιακά σε 2,50m έως και 3,00m ή 3,50m στα άκρα του τμήματος επέμβασης. 
Οι πάσσαλοι κατασκευάζονται με σκυρόδεμα C25/30 και χάλυβα οπλισμών B500c. Για την 
διάτρηση κάθε πασσάλου, θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών 
από την σκυροδέτηση του γειτονικού πασσάλου. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
σχέδια και την ΕΤΕΠ 11-01-01-00. 
Κατά τη διάτρηση των πασσάλων θα λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα εξασφάλισης της 
ευστάθειας των τοιχωμάτων της οπής (προσωρινή σωλήνωση, σε όσο βάθος απαιτείται) ή χρήση 
μπεντονίτη, εφόσον και σε όσες περιπτώσεις τούτο απαιτείται. 
Οι πάσσαλοι θα σκυροδετούνται κατά 0,50m τουλάχιστον υψηλότερα του θεωρητικού σημείου της 
κεφαλής. Το επιπλέον αυτό τμήμα θα αποκόπτεται και θα καθαρίζεται η κεφαλή των πασσάλων 
πριν την κατασκευή του κεφαλόδεσμου. 
Δοθέντος ότι εν γένει τα επιμέρους δάπεδα εργασίας κατασκευής των πασσάλων προβλέπονται σε 
στάθμες υψηλότερα της απόληξης των κλωβών οπλισμών, το ύψος αυτό θα επιχώνεται επίσης 
προσωρινά ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των μηχανημάτων κατά την κατασκευή των 
πασσάλων. 
Σε όλους τους πασσάλους θα εκτελεσθούν δοκιμές ακεραιότητας, μετά τον καθαρισμό της 
κεφαλής, πριν την κατασκευή του κεφαλόδεσμου. Δοθέντος ότι πρόκειται για πασσάλους 
αντιστήριξης με πάκτωση σε βραχώδες υπόβαθρο, δεν απαιτούνται δοκιμαστικές φορτίσεις. 
3.2.6. Εκσκαφή για την κατασκευή των αγκυρίων και του κεφαλοδέσμου, εκτελούμενη σύμφωνα 
με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00. Με την εκσκαφή αυτή αφαιρείται και η προσωρινή 
επίχωση του άνω τμήματος των διατρημάτων των πασσάλων. 
3.2.7. Μόνιμα αγκύρια μερικής πάκτωσης, διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατασκευαζόμενα 
με περιστροφοκρουστική διάτρηση Φ180mm και χρήση προσωρινής σωλήνωσης, αν απαιτηθεί, 
ανά αποστάσεις 1,85m έως 3,25m (στα ενδιάμεσα διαστήματα των πασσάλων). 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 11-02-04-00. Για τη διάτρηση 
κάθε αγκυρίου, θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών από την 
ενεμάτωση γειτονικού αγκυρίου. Για τη διασπορά των τάσεων στην ζώνη αγκύρωσης, είναι 
σκόπιμη η εναλλάξ κατασκευή των διαδοχικών αγκυρίων υπό κλίσεις 27ο-33ο (~3ο σε σχέση με την 
θεωρητική α=30ο). 
Ράβδος αγκυρίου: Φ63,5 S670/800 χαλύβδινη, συνεχούς σπειρώματος, με εποξειδική προστασία 
πάχους 200μm και εργοστασιακό τσιμεντένεμα πάχους >5mm εντός αυλακωτού πλαστικού 
σωλήνα. Η ως άνω διπλά προστατευμένη ράβδος θα εισάγεται κεντρωμένη εντός του διατρήματος 
με αποστατικά τεμάχια ανά 2,50m. 
Μήκος ράβδου L=24,00m, σε επιμέρους μήκη συνδεόμενα με αντίστοιχης αντοχής χαλύβδινους 
συνδέσμους (μούφες) με εποξειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή γαλβανισμένους που βιδώνονται 
επί τόπου και επενδύονται με θερμοσυστελόμενο πλαστικό περίβλημα. 
Tσιμεντενεμάτωση με τσιμεντένεμα των 1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/C≤0,50), αντοχής 
C25/30, διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής 
διαμέτρου, μέχρι εκχύλισης του τσιμεντενέματος από την οπή. Τα αγκύρια θα τσιμεντεματώνονται 
αυθημερόν και σε περίπτωση αστάθειας των τοιχωμάτων της οπής ή εμφάνιση υπόγειων νερών, η 
τσιμεντενεμάτωση θα εκτελείται αμέσως μετά την τοποθέτηση της ράβδου. Το τσιμεντένεμα θα 
συμπληρώνεται ανάλογα με την κάθιση εντός της οπής μέχρι την πήξη. 
Οι έλεγχοι συνίστανται στην επιτόπου μέτρηση του ειδικού βάρους του νωπού τσιμεντενέματος 
(μία τουλάχιστον επιτόπου μέτρηση για κάθε ανάμειξη παραγωγής τσιμεντενέματος) καθώς και στη 
λήψη δοκιμίων προς επιβεβαίωση της αντοχής (ένα δοκίμιο ανά αγκύριο). 
Σε τρία λειτουργικά αγκύρια του Έργου θα εκτελεσθούν δοκιμές αποδοχής κατά τρόπο σύμφωνο 
με την ΕΛΟΤ ΕΝ 1537. Δοθέντος ότι δεν προβλέπεται προένταση των αγκυρίων, για τις δοκιμές 
αυτές θα κατασκευαστεί ειδική διάταξη αντίδρασης, αξιοποιώντας π.χ. τους γειτονικούς πασσάλους 
ως στοιχεία στήριξης της διάταξης αντίδρασης. 
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Μήκος ενεμάτωσης βολβού πάκτωσης Lb=14,00m. Ελεύθερο μήκος ράβδου αγκυρίου: Lfr=10,00m 
(εκ των οπών 1,20m αγκυρώνονται εντός του κεφαλόδεσμου). Το ελεύθερο μήκος θα υλοποιείται 
με ξεχωριστό σωλήνα που θα περιβάλλει τον αυλακωτό σωλήνα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Στο 
μήκος αυτό το τσιμεντένεμα θα αντικαθίσταται με τσιμεντομπεντονίτη χαμηλής αντοχής (μικρότερης 
των 200kPa) διοχετευόμενο εκ των έσω προς τα έξω με δεύτερο σωλήνα ενεμάτωσης μήκους 
10,00m. 
Κεφαλή: Χαλύβδινη πλάκα S355, 30mmx250mmx250mm, περικόχλια Φ63,5 ανάλογης αντοχής με 
τη ράβδο αγκύρωσης. 
3.2.8a. Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm στη θεμελίωση του κεφαλόδεσμου (ΕΤΕΠ 
01-01-01 έως 04). 
3.2.9. Κατασκευή κεφαλοδέσμου με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, B500c (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 
07, ΕΤΕΠ 01-03- έως 05 και ΕΤΕΠ 01-02-01-00). Ο κεφαλόδεσμος κατασκευάζεται συνεχής, χωρίς 
αρμούς διαστολής - συστολής, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και τους οπλισμούς του σχεδίου 2D4. 
Μόνωση της πίσω παρειάς του κεφαλόδεσμου με διπλή ασφαλτική επάλειψη ή ισοδύναμου τύπου. 
3.2.10. Επανεπίχωση πλευρικά του κεφαλόδεσμου με υλικά Ε2,Ε3. Βαθμός συμπύκνωσης: 
Β.Σ.>95%. 
3.2.11. Κατασκευή τοίχου με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, B500c (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 07, ΕΤΕΠ 
01-03 έως 05 και ΕΤΕΠ 01-02-01-00), σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και τους οπλισμούς του 
σχεδίου 2D4. 
Μόνωση της πίσω παρειάς του τοίχου με διπλή ασφαλτική επάλειψη ή ισοδύναμου τύπου. 
Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης (αυγουλιέρας) στην πίσω παρειά. Αρμοί τοίχου ανά 
αποστάσεις μικρότερες των 24,00m καθώς και στις αλλαγές των τυπικών διατομών του τοίχου καθ’ 
ύψος, όπως σημειώνονται στο σχέδιο 2D2. 
Οι αρμοί πληρούνται με μοριοσανίδες πάχους 12mm και σφραγίζονται επιφανειακά με 
ελαστομερές υλικό ή πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 20mm~12mm (ΕΤΕΠ 08-05-02-03). 
Οπές - αναμονές στον κορμό του τοίχου ανά 2,50m για την έξοδο των οριζόντιων σωλήνων 
στράγγισης Φ125mm. 
3.2.12. Στραγγιστήριος σωλήνας HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος, Φ200mm, διάτρητος κατά 
220º τοποθετούμενος πίσω από τον κεφαλόδεσμο εντός στρώσης αμμοχάλικου στραγγιστηρίου, 
περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m² (ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, ΕΤΕΠ 08-03-02-00, 
ΕΤΕΠ 08-03-03-00). 
3.2.13a. Τοποθέτηση διαχωριστικού γεωυφάσματος 300gr/m² στην έδραση του επιχώματος 
(ΕΤΕΠ 12-05-02-00). 
3.2.14. Στρώση στραγγιστικού αμμοχάλικου ή σκύρων Ε4, θραυστού λατομείου, καθαρού, με 
περιορισμένο ποσοστό λεπτοκόκκων (διερχόμενο από Νο200:<6%) τοποθετούμενου στην έδραση 
του επιχώματος και στη συνέχεια πλευρικά, επί του πρανούς εκσκαφής (σταδιακά κατά την 
ανέγερση του σώματος του επιχώματος με μέσο πάχος ~50cm). Βαθμός Συμπύκνωσης: >95%. 
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-06-00-00. 
3.2.15. Στραγγιστήριοι σωλήνες HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος, Φ125mm, μήκους 
4,00~6,00m, διάτρητοι κατά 220º. Οι σωλήνες τοποθετούνται σε χάνδακες 20cmx30cm εντός του 
αμμοχάλικου E4 (στη βάση των πρισμάτων της πολυστερίνης EPS) και περιβάλλονται με πρίσμα 
αμμοχάλικου στραγγιστηρίου, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m² (ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3, ΕΤΕΠ 08-03-02-00, ΕΤΕΠ 08-03-03-00). Η εκβολή τους θα γίνεται μέσω των αντίστοιχων 
οπών του τοίχου. 
3.2.13b. Τοποθέτηση διαχωριστικού γεωυφάσματος 300gr/m2 στην έδραση των πρισμάτων EPS 
150 (ΕΤΕΠ 12-05-02-00). 
3.2.16. Ελαφροβαρές σώμα επιχώματος με διογκωμένη πολυστερίνη EPS 150, διαστάσεων 
πρισμάτων 2,00mx1,00mx0,50m, τοποθετούμενα πεσσοειδώς, κατά πλάτος και κατά μήκος για να 
διακόπτονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Στην άνω τελική στρώση χρησιμοποιούνται πρίσματα EPS 
ύψους 0,25m, τοπικά, για την εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. Κατά την τοποθέτηση τα 
πρίσματα EPS θα στερεώνονται με εγκιβωτισμό (ή/και προσωρινά μεταξύ τους με σύρματα 
σύνδεσης, σε όσες θέσεις απαιτηθεί). 
Σε όσα σημεία συναρμογών απαιτείται, θα γίνεται επιτόπου τοπική αποκοπή των πρισμάτων EPS 
για την επίτευξη πλήρους επαφής, διέλευση στραγγιστηρίου, κ.λπ. Τυχόν διάκενα θα πληρώνονται 
με άμμο. 
Κατά τα λοιπά, για την εκτέλεση της εργασίας θα ισχύσει συμβουλευτικά η προσωρινή τεχνική 
προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 02-07-07-00. 
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Για κάθε εισαγόμενο φορτίο EPS 150 στο Έργο (ή κάθε 100,00m3 τουλάχιστον), πέραν των 
συνοδευτικών πιστοποιητικών του προμηθευτή θα λαμβάνονται επίσης έξι δείγματα και θα 
εκτελούνται εργαστηριακές δοκιμές μέτρησης της πυκνότητας και της ονομαστικής αντοχής κατά 
ΕΝ 13163:2001 και ΕΝ 826:2013. 
3.2.17. Πλευρική επίχωση - πλήρωση του διακένου μεταξύ της στραγγιστικής ζώνης του πρανούς 
και των παρειών των πρισμάτων EPS με θραυστό αμμοχάλικο Ε4, τοποθετούμενο σταδιακά σε 
στρώσεις πάχους 25cm κατά την ανέγερση του σώματος του επιχώματος, ώστε να εγκιβωτίζεται 
κάθε οριζόντια σειρά EPS. Βαθμός Συμπύκνωσης >95%. 
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-06-00-00. 
3.2.18. Μεμβράνη στεγάνωσης της τελικής επιφάνειας των πρισμάτων EPS, πάχους 2,0mm, 
αποτελούμενη από πολυαιθυλένιο PE ή άλλης ισοδύναμης σύστασης πλαστικό υλικό, ανθεκτικό σε 
υδρογονάνθρακες. Τα φύλλα της μεμβράνης θα συγκολλώνται πλευρικά επί τόπου σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-01-07-
01. 
3.2.13c. Τοποθέτηση επί της μεμβράνης διαχωριστικού γεωυφάσματος 300gr/m² για την 
προστασία της μεμβράνης (ΕΤΕΠ 12-05-02-00). 
3.2.19. Στραγγιστήριος σωλήνας HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος, Φ125mm, διάτρητος κατά 
220º τοποθετούμενος επί της μεμβράνης εντός πρίσματος αμμοχάλικου στραγγιστηρίου 
20cm~30cm, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m² (ΕΛΟΤ-ΕΝ 13476-3, ΕΤΕΠ 
08-03-02-00, ΕΤΕΠ 08-03-03-00). Η εκβολή του σωλήνα θα γίνεται στο πέρας του τοίχου, μέσω 
σωλήνα Φ125 προς τα κατάντη. Η κατά μήκος όδευση του στραγγιστηρίου θα είναι ομαλή, με 
τοπικές εγκοπές εντός των EPS, όπου απαιτείται. 
3.2.20. Στρώση στράγγισης πάχους 15cm υπό την υπόβαση. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 
τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 
Η διάστρωση των αμμοχαλίκων επί του γεωυφάσματος και της μεμβράνης στην άνω επιφάνεια του 
EPS θα γίνει με ελαφρά μηχανικά μέσα και με προώθηση του υλικού (π.χ. ελαφρύς προωθητής 
που θα κυκλοφορεί επί του αμμοχάλικου). 
3.2.21. Υπόβαση οδοστρώματος μεταβλητού πάχους, σε επιμέρους στρώσεις πάχους 10~15cm. 
Βαθμός Συμπύκνωσης >95%. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις ΕΤΕΠ 05-03-
03-00, ΠΕΤΕΠ 02-07-07-00. Η πρώτη στρώση θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί χωρίς δόνηση, 
με προώθηση του υλικού με ελαφρού τύπου προωθητή ή φορτωτή. 
Δυναμική συμπύκνωση θα εφαρμοσθεί από την δεύτερη στρώση, με οδοστρωτήρα βάρους 
μικρότερου των 60kN ανά μέτρο πλάτους οδοστρωτήρα. 
3.2.8b. Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm στην θεμελίωση της παράπλευρης 
ορθογωνικής τάφρου (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 04). 
3.2.22. Ορθογωνική τάφρος ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, πάχους τοιχωμάτων 
20cm, με οπλισμό 2#Φ12/15 Β500c (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 07 και ΕΤΕΠ 01-02-01-00). Το τμήμα του 
πλευρικού τοιχίου της τάφρου που προεξέχει του οδοστρώματος κατασκευάζεται σε δεύτερη φάση, 
μετά την σκυροδέτηση της πλάκας του οδοστρώματος. 
Αρμοί ανά 12,00m που πληρούνται με μοριοσανίδες αρμών πάχους 12mm και σφραγίζονται 
επιφανειακά με ελαστομερές υλικό ή πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ΕΤΕΠ 08-05-02-03). 
Μόνωση της πίσω παρειάς με διπλή ασφαλτική επάλειψη ή ισοδύναμου τύπου. 
3.2.23. Πλευρική επίχωση μεταξύ ορθογωνικής τάφρου και πρανούς με κοκκώδη υλικά Ε2~Ε3, σε 
στρώσεις πάχους 25cm. 
Βαθμός Συμπύκνωσης >95%(ΕΤΕΠ 02-06-00-00). 
3.2.24. Βάση οδοστρώματος πάχους 2~10 cm. Βαθμός Συμπύκνωσης >95%. Η εργασία θα 
εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 
3.2.25. Οδόστρωμα οπλισμένου σκυροδέματος C25/30, με οπλισμό 2#Φ12/15 Β500c άνω-κάτω, 
επικάλυψη οπλισμών 5cm, σε πλάκες πάχους 25cm, 6,70m~3,58m, με αρμούς. 
Οι εγκάρσιοι αρμοί ανά 6,70m πληρούνται με μοριοσανίδες αρμών πάχους 12mm και σφραγίζονται 
επιφανειακά με ελαστομερές υλικό ή πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 20mm~12mm. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 04, ΕΤΕΠ 01-02-
01-00 και ΕΤΕΠ 08-05-02-03. 
3.2.26. Συνεχής διαχωριστικός αρμός πλάτους 25cm με δύο σειρές κυβόλιθων 10cmx10cmx20cm, 
στον άξονα του οδοστρώματος, εγκιβωτισμένους με τσιμεντοκονίαμα περιεκτικότητας σε τσιμέντο 
450kg/m3. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 09-14-03-00. 
3.2.27. Λιθοδομή επένδυσης τοίχου πάχους 15cm, με λαξευτούς λίθους δομούμενους με κονίαμα 
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τύπου Μ5 περιεκτικότητας 400kg τσιμέντου ανά m3. Εξασφάλιση πρόσφυσης με κατακόρυφες 
λωρίδες γαλβανισμένου πλέγματος στερέωσης πλάτους 0,20m ανά 0,80m, στερεωμένες στον 
τοίχο με στηρίγματα γαλβανισμένης λάμας 50mmx6mm ανά 0,50m καθ’ ύψος. Για ύψη τοίχου άνω 
των 3,00m θα εφαρμόζεται επίσης οριζόντιο σενάζ αγκυρωμένο στον τοίχο με βλήτρα Φ16. Οι 
εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00. 
3.2.28. Επένδυση του πλατύσματος εκσκαφής κατάντη του τοίχου με γαιοκυψέλες, πάχους 12cm, 
στερεωμένες πλευρικά στον τοίχο μέσω οριζοντίων βλήτρων Φ16 με αντιδιαβρωτική προστασία, 
μήκους πάκτωσης 30cm. Πλήρωση γαιοκυψελών με φυτική γη. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. 
3.2.29. Επένδυση - τελική διαμόρφωση του χώρου μεταξύ της ορθογωνικής τάφρου και του 
πρανούς με φυτική γη πάχους 30cm ή μεταβαλλόμενου, όπως απαιτείται (ΕΤΕΠ 02-07-05-00). 
3.2.30. Επίστρωση ερείσματος με σκυρόδεμα C25/30 και τοποθέτηση στη στέψη του τοίχου 
πιστοποιημένου χαλύβδινου κιγκλιδώματος ασφαλείας, γαλβανισμένου ηλεκτροστατικά ή εν θερμώ 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1. 
Όλες οι ως άνω εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το τιμολόγιο δημοπράτησης, τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της οριστικής μελέτης που συνοδεύουν τα τεύχη 
δημοπράτησης. 
3.3 Περιοχή γενικευμένης βαθιάς Κατολίσθησης ′3′ στην τοποθεσία «Κελί Χιλανδαρίου», 

0,9χλμ προ της εισόδου της οδού στις Καρυές 
Τα στοιχεία των χαράξεων και των διαστάσεων των βασικών εργασιών κατά μήκος του Έργου 
αποτυπώνονται και αναγράφονται στα σχέδια της οριστικής μελέτης 3D1 και 3D2 (οριζοντιογραφία, 
μηκοτομή) καθώς και στα σχέδια διατομών 3D3-1 και 3D3-2. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες κατ’ 
είδος, οι ξυλότυποι και λοιπές λεπτομέρειες κατασκευής αποτυπώνονται στο σχέδιο 3D4. Το 
συνολικό μήκος επέμβασης ανέρχεται σε 107,40m (μετρούμενο επί του άξονα της οδού). 
Αναλυτικά, η τεχνική περιγραφή και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τις εργασίες 
αυτές περιγράφονται στη συνέχεια (με αρίθμηση κατά τη γενική σειρά εκτέλεσης των εργασιών): 
3.3.1. Καθαίρεση υφιστάμενων πλακών σκυροδέματος Παραγωγή αμμοχαλικωδών υλικών 
ανακύκλωσης Ε3-Ε4 με επιτόπου θραύση - επεξεργασία καθαιρέσεων σκυροδεμάτων. Αφορά τις 
ήδη κατεστραμμένες πλάκες καθώς και τις άθικτες εντός του μήκους επέμβασης, όπως δείχνεται 
στα σχέδια. 
Για την επεξεργασία, θα προηγείται θραύση σε μικρότερα τμήματα, αφαίρεση των οπλισμών και 
θραύση των σκυροδεμάτων σε κλάσματα με κινητό σπαστήρα παραγωγής αδρανών. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 
3.3.2. Τμηματική εκσκαφή του ανάντη πρανούς σε βήματα βάθους 1,00m (με παράλληλη 
διαμόρφωση προσωρινών δαπέδων εργασίας σε επίχωση ή/και εκσκαφή, όπου τοπικώς 
απαιτείται). Κατασκευή μόνιμων αγκυρίων Φ32mm σταθεροποίησης του πρανούς εκσκαφής, 
επένδυση με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C25/30 συνολικού πάχους 30cm, σε επιμέρους στρώσεις 
πάχους 5cm, 10cm, 15cm με παράλληλη τοποθέτηση των προβλεπόμενων οπλισμών. Η έξω 
στρώση των 15cm εφαρμόζεται ενιαία, σε όλο το ύψος, με την περάτωση της εκσκαφής και αφού 
έχει προηγηθεί η τοποθέτηση της έξω σχάρας οπλισμών. Η έξω στρώση μπορεί επίσης να 
αντικατασταθεί με έγχυτο σκυρόδεμα C25/30. 
Η ποιότητα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα ελέγχεται με λήψη έξι δοκιμίων με καροταρία από 
δοκιμαστικές πλάκες εκτοξευόμενου σκυροδέματος που θα σκυροδετούνται επιτόπου, με 
συχνότητα μία πλάκα ανά 30,00m3 εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 
Η τοποθέτηση της αποστραγγιστικής μεμβράνης (αυγουλιέρας) με στερέωσή της στην τελική 
παρειά μπορεί να γίνει μεταγενέστερα. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις ΕΤΕΠ 12-03-02-00 και ΕΤΕΠ 14-01-14-
00. Η πυκνότητα και οι αποστάσεις των αγκυρίων καθώς και η κλίση εκσκαφής της παρειάς που 
αποτυπώνονται ενδεικτικά στα σχέδια διατομών 3D3-1 και 3D3-2 και μπορούν να προσαρμόζονται 
επιτόπου στο υφιστάμενο ανάγλυφο. 
3.3.3. Μόνιμα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης Φ32mm, διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
κατασκευαζόμενα με περιστροφοκρουστική διάτρηση Φ127mm και χρήση προσωρινής 
σωλήνωσης, αν απαιτηθεί, ανά αποστάσεις 1,00mx1,50m. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα 
με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 12-03-03-04, από προσωρινώς διαμορφωμένα δάπεδα σε εκσκαφή και 
επίχωση. Γενικώς τα αγκύρια θα κατασκευάζονται εκ των άνω σειρών προς τις κάτω σειρές. Δεν 
αποκλείεται ωστόσο, σε ορισμένες θέσεις δύσκολης (υψομετρικά) προσέγγισης η άνω σειρά των 
αγκυρίων να κατασκευαστεί μεταγενέστερα (πριν από την κατασκευή της πλευρικής ορθογωνικής 
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τάφρου ομβρίων). Για τη διάτρηση κάθε αγκυρίου, θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 48 ωρών από την ενεμάτωση γειτονικού αγκυρίου, στο βαθμό που χρησιμοποιείται 
κρουστική μέθοδος. 
Ράβδος αγκυρίου: Φ32 S500s (B500c) χαλύβδινη, με εποξειδική προστασία πάχους 200μm και 
εργοστασιακό τσιμεντένεμα πάχους >5mm εντός αυλακωτού πλαστικού σωλήνα. Η ως άνω διπλά 
προστατευμένη ράβδος θα εισάγεται κεντρωμένη εντός του διατρήματος με αποστατικά τεμάχια 
ανά 2,50m. Ενδεικτικό μήκος ράβδου L=6,00m. 
Tσιμεντενεμάτωση με τσιμεντένεμα 1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/C≤0,50), αντοχής 
C25/30, διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής 
διαμέτρου μέχρι εκχύλισης από την οπή. Τα αγκύρια θα τσιμεντεματώνονται αυθημερόν και σε 
περίπτωση αστάθειας των τοιχωμάτων της οπής ή εμφάνιση υπόγειων νερών, η τσιμεντενεμάτωση 
θα γίνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση της ράβδου. Το τσιμεντένεμα θα συμπληρώνεται διαρκώς 
ανάλογα με την κάθισή του εντός της οπής μέχρι την πήξη. 
Οι έλεγχοι συνίστανται στην επιτόπου μέτρηση του ειδικού βάρους του νωπού τσιμεντενέματος 
(μία τουλάχιστον επιτόπου μέτρηση για κάθε ανάμειξη παραγωγής τσιμεντενέματος) καθώς και στη 
λήψη δοκιμίων προς επιβεβαίωση της αντοχής (ένα δοκίμιο ανά δύο αγκύρια). 
Κεφαλή: Χαλύβδινη πλάκα S355, 25mmx250mmx250mm, περικόχλια Μ30. 
3.3.4. Γενική εκσκαφή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
Διαμόρφωση βαθμίδων στο πρανές και δαπέδου εργασίας πλάτους >7,50m για κατασκευή των 
πασσάλων. Για την δημιουργία οριζόντιων προσωρινών δαπέδων εργασίας για κατασκευή 
πασσάλων και αγκυρίων και ειδικότερα μάλιστα στα τμήματα όπου ο κεφαλόδεσμος έχει ισχυρή 
κατά μήκος κλίση θα απαιτηθούν ενδιάμεσες προσωρινές επιχώσεις και αντίστοιχες εκσκαφές 
προς συνεχή επαναδιαμόρφωση των επιμέρους προσωρινών δαπέδων εργασίας, οι οποίες θα 
εκτελούνται με αναπέταση των ίδιων υλικών εκσκαφής. 
3.3.5. Κατασκευή πασσάλων διαμέτρου Φ1200mm, καθαρού μήκους L=17,90m (και L=17,40m σε 
σημεία κλιμάκωσης του κεφαλόδεσμου), σε δύο σειρές απέχουσες 2,50m μεταξύ τους. Απόσταση 
πασσάλων κάθε σειράς ίση προς 4,00m (στην κεντρική περιοχή), αυξανόμενη σταδιακά έως και 
5,00m στα άκρα του τμήματος επέμβασης. 
Οι πάσσαλοι κατασκευάζονται με σκυρόδεμα C25/30 και χάλυβα οπλισμών B500c. Για την 
διάτρηση κάθε πασσάλου, θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών 
από την σκυροδέτηση του γειτονικού πασσάλου. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
σχέδια και την ΕΤΕΠ 11-01-01-00. 
Κατά τη διάτρηση των πασσάλων θα λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα εξασφάλισης της 
ευστάθειας των τοιχωμάτων της οπής (προσωρινή σωλήνωση, σε όσο βάθος απαιτείται) ή χρήση 
μπεντονίτη, εφόσον και σε όσες περιπτώσεις τούτο απαιτείται. 
Οι πάσσαλοι θα σκυροδετούνται κατά 0,50m τουλάχιστον υψηλότερα του θεωρητικού σημείου της 
κεφαλής. Το επιπλέον αυτό τμήμα θα αποκόπτεται και θα καθαρίζεται η κεφαλή των πασσάλων 
πριν την κατασκευή του κεφαλόδεσμου. 
Δοθέντος ότι εν γένει τα επιμέρους δάπεδα εργασίας κατασκευής των πασσάλων προβλέπονται σε 
στάθμες υψηλότερα της απόληξης των κλωβών οπλισμών, το επιπλέον αυτό ύψος διάτρησης 
(0,5~1,0m) θα επιχώνεται επίσης προσωρινά ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των 
μηχανημάτων κατά την κατασκευή των πασσάλων. 
Σε όλους τους πασσάλους θα εκτελεσθούν δοκιμές ακεραιότητας, μετά τον καθαρισμό της 
κεφαλής, πριν την κατασκευή του κεφαλόδεσμου. Δοθέντος ότι πρόκειται για πασσάλους 
αντιστήριξης με πάκτωση σε βραχώδες υπόβαθρο, δεν απαιτούνται δοκιμαστικές φορτίσεις. 
3.3.6. Εκσκαφή για την κατασκευή των αγκυρίων και του κεφαλόδεσμου, εκτελούμενη σύμφωνα 
με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00. Με την εκσκαφή αυτή αφαιρείται και η προσωρινή 
επίχωση του άνω τμήματος των διατρημάτων των πασσάλων. 
3.3.7. Μόνιμα αγκύρια μερικής πάκτωσης, διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατασκευαζόμενα 
με περιστροφοκρουστική διάτρηση Φ180mm και χρήση προσωρινής σωλήνωσης, αν απαιτηθεί, 
ανά αποστάσεις 2,00m έως 2,50m (στα ενδιάμεσα διαστήματα των πασσάλων, όπως 
αποτυπώνονται στα σχέδια). 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 11-02-04-00. Για τη διάτρηση 
κάθε αγκυρίου, θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών από την 
ενεμάτωση γειτονικού αγκυρίου. Για τη διασπορά των τάσεων στην ζώνη αγκύρωσης, είναι 
σκόπιμη η εναλλάξ κατασκευή των διαδοχικών αγκυρίων υπό κλίσεις 27ο-33ο (~3ο σε σχέση με τη 
θεωρητική α=30ο). 
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Ράβδος αγκυρίου: Φ63,5 S670/800 χαλύβδινη, συνεχούς σπειρώματος, με εποξειδική προστασία 
πάχους 200μm και εργοστασιακό τσιμεντένεμα πάχους >5mm εντός αυλακωτού πλαστικού 
σωλήνα. Η ως άνω διπλά προστατευμένη ράβδος θα εισάγεται κεντρωμένη εντός του διατρήματος 
με αποστατικά τεμάχια ανά 2,50m. 
Μήκος ράβδου L=24,00m, σε επιμέρους μήκη συνδεόμενα με αντίστοιχης αντοχής χαλύβδινους 
συνδέσμους (μούφες) με εποξειδική αντιδιαβρωτική προστασία ή γαλβανισμένους που βιδώνονται 
επί τόπου και επενδύονται με θερμοσυστελόμενο πλαστικό περίβλημα. 
Tσιμεντενεμάτωση με τσιμεντένεμα των 1200kg τσιμέντου ανά m³ ενέματος (W/C≤0,50), αντοχής 
C25/30, διοχετευόμενο από τον πυθμένα του διατρήματος προς τα πάνω με σωλήνα μικρής 
διαμέτρου, μέχρι εκχύλισης του τσιμεντενέματος από την οπή. Τα αγκύρια θα τσιμεντεματώνονται 
αυθημερόν και σε περίπτωση αστάθειας των τοιχωμάτων της οπής ή εμφάνιση υπόγειων νερών, η 
τσιμεντενεμάτωση θα εκτελείται αμέσως μετά την τοποθέτηση της ράβδου. Το τσιμεντένεμα θα 
συμπληρώνεται ανάλογα με την κάθιση εντός της οπής μέχρι την πήξη. 
Οι έλεγχοι συνίστανται στην επιτόπου μέτρηση του ειδικού βάρους του νωπού τσιμεντενέματος 
(μία τουλάχιστον επιτόπου μέτρηση για κάθε ανάμειξη παραγωγής τσιμεντενέματος) καθώς και στη 
λήψη δοκιμίων προς επιβεβαίωση της αντοχής (ένα δοκίμιο ανά αγκύριο). 
Σε τρία λειτουργικά αγκύρια του Έργου θα εκτελεσθούν δοκιμές αποδοχής κατά τρόπο σύμφωνο 
με την ΕΛΟΤ ΕΝ 1537. Δοθέντος ότι δεν προβλέπεται προένταση των αγκυρίων, για τις δοκιμές 
αυτές θα κατασκευαστεί ειδική διάταξη αντίδρασης, αξιοποιώντας π.χ. τους γειτονικούς πασσάλους 
ως στοιχεία στήριξης της διάταξης αντίδρασης. 
Μήκος ενεμάτωσης βολβού πάκτωσης Lb=14,00m. Ελεύθερο μήκος ράβδου αγκυρίου: Lfr=10,00m 
(εκ των οπών 1,65m αγκυρώνονται εντός του κεφαλόδεσμου). Το ελεύθερο μήκος θα υλοποιείται 
με ξεχωριστό σωλήνα που θα περιβάλλει τον αυλακωτό σωλήνα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Στο 
μήκος αυτό το τσιμεντένεμα θα αντικαθίσταται με τσιμεντομπεντονίτη χαμηλής αντοχής (μικρότερης 
των 200kPa) διοχετευόμενο εκ των έσω προς τα έξω με δεύτερο σωλήνα ενεμάτωσης μήκους 
10,00m. 
Κεφαλή: Χαλύβδινη πλάκα S355, 30mmx250mmx250mm, περικόχλια Φ63,5 ανάλογης αντοχής με 
τη ράβδο αγκύρωσης. 
3.3.8a. Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm στη θεμελίωση του κεφαλόδεσμου (ΕΤΕΠ 
01-01-01 έως 04). 
3.3.9. Κατασκευή κεφαλόδεσμου πλάτους 3,90m και ύψους 1,00m με οπλισμένο σκυρόδεμα 
C25/30, B500c (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 07, ΕΤΕΠ 01-03- έως 05 και ΕΤΕΠ 01-02-01-00). Ο 
κεφαλόδεσμος κατασκευάζεται συνεχής, χωρίς αρμούς διαστολής - συστολής, σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες και τους οπλισμούς του σχεδίου 3D4. 
Μόνωση της πίσω και της άνω παρειάς του κεφαλόδεσμου με διπλή ασφαλτική επάλειψη ή 
ισοδύναμου τύπου. 
3.3.10. Επανεπίχωση πλευρικά του κεφαλόδεσμου με υλικά Ε2, Ε3. Βαθμός συμπύκνωσης: 
Β.Σ.>95% 
3.3.11. Κατασκευή τοίχου με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, B500c (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 07, ΕΤΕΠ 
01-03 έως 05 και ΕΤΕΠ 01-02-01-00), σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και τους οπλισμούς του 
σχεδίου 3D4. 
Μόνωση της πίσω παρειάς του τοίχου με διπλή ασφαλτική επάλειψη ή ισοδύναμου τύπου. 
Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης (αυγουλιέρας) στην πίσω παρειά. Αρμοί τοίχου ανά 
αποστάσεις μικρότερες των 24,00m καθώς και στις αλλαγές των τυπικών διατομών του τοίχου καθ’ 
ύψος, όπως σημειώνονται στο σχέδιο 3D2. 
Οι αρμοί πληρούνται με μοριοσανίδες πάχους 12mm και σφραγίζονται επιφανειακά με 
ελαστομερές υλικό ή πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 20mm~12mm (ΕΤΕΠ 08-05-02-03). 
Οπές - αναμονές στον κορμό του τοίχου ανά 2,00~2,50m για την έξοδο των οριζόντιων σωλήνων 
στράγγισης Φ125mm (βλ. σχέδια 3D2 και 3D4). 
3.3.12. Στραγγιστήριος σωλήνας HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος, Φ200mm, διάτρητος κατά 
220º τοποθετούμενος πίσω από τον κεφαλόδεσμο εντός στρώσης αμμοχάλικου στραγγιστηρίου, 
περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m² (ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, ΕΤΕΠ 08-03-02-00, 
ΕΤΕΠ 08-03-03-00). 
3.3.13a. Τοποθέτηση διαχωριστικού γεωυφάσματος 300gr/m² στην έδραση του επιχώματος (ΕΤΕΠ 
12-05-02-00). 
3.3.14. Στρώση στραγγιστικού αμμοχάλικου ή σκύρων Ε4, θραυστού λατομείου, καθαρού, με 
περιορισμένο ποσοστό λεπτοκόκκων (διερχόμενο από Νο200:<6%) τοποθετούμενου στην έδραση 
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του επιχώματος και στη συνέχεια πλευρικά, επί του πρανούς εκσκαφής (σταδιακά κατά την 
ανέγερση του σώματος του επιχώματος με μέσο πάχος ~50cm). Βαθμός Συμπύκνωσης: >95%. 
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-06-00-00. 
3.3.15. Στραγγιστήριοι σωλήνες HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος, Φ125mm, μήκους 
4,00~6,00m, διάτρητοι κατά 220º. Οι σωλήνες τοποθετούνται σε χάνδακες 20cmx30cm εντός του 
αμμοχάλικου E4 (στη βάση των πρισμάτων της πολυστερίνης EPS) και περιβάλλονται με πρίσμα 
αμμοχάλικου στραγγιστηρίου, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m² (ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3, ΕΤΕΠ 08-03-02-00, ΕΤΕΠ 08-03-03-00). Η εκβολή τους θα γίνεται μέσω των αντίστοιχων 
οπών του τοίχου. 
3.3.13b. Τοποθέτηση διαχωριστικού γεωυφάσματος 300gr/m2 στην έδραση των πρισμάτων EPS 
150 (ΕΤΕΠ 12-05-02-00). 
3.3.16. Ελαφροβαρές σώμα επιχώματος με διογκωμένη πολυστερίνη EPS 150, διαστάσεων 
πρισμάτων 2,00mx1,00mx0,50m, τοποθετούμενα πεσσοειδώς, κατά πλάτος και κατά μήκος για να 
διακόπτονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Στην άνω τελική στρώση χρησιμοποιούνται πρίσματα EPS 
ύψους 0,25m, τοπικά, για την εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. Κατά την τοποθέτηση τα 
πρίσματα EPS θα στερεώνονται με εγκιβωτισμό (ή/και προσωρινά μεταξύ τους με σύρματα 
σύνδεσης, σε όσες θέσεις απαιτηθεί). 
Σε όσα σημεία συναρμογών απαιτείται, θα γίνεται επιτόπου τοπική αποκοπή των πρισμάτων EPS 
για την επίτευξη πλήρους επαφής, διέλευση στραγγιστηρίου, κλπ. Τυχόν διάκενα θα πληρώνονται 
με άμμο. 
Κατά τα λοιπά, για την εκτέλεση της εργασίας θα ισχύσει συμβουλευτικά η προσωρινή τεχνική 
προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 02-07-07-00. 
Για κάθε εισαγόμενο φορτίο EPS 150 στο Έργο (ή κάθε 100m3 τουλάχιστον), πέραν των 
συνοδευτικών πιστοποιητικών του προμηθευτή θα λαμβάνονται επίσης έξι δείγματα και θα 
εκτελούνται εργαστηριακές δοκιμές μέτρησης της πυκνότητας και της ονομαστικής αντοχής κατά 
ΕΝ 13163:2001 και ΕΝ 826:2013. 
3.3.17. Πλευρική επίχωση - πλήρωση του διακένου άνωθεν της στραγγιστικής ζώνης (μεταξύ του 
πρανούς και των παρειών των πρισμάτων EPS) με θραυστό αμμοχάλικο Ε4, τοποθετούμενο 
σταδιακά σε στρώσεις πάχους 25cm κατά την ανέγερση του σώματος του επιχώματος, ώστε να 
εγκιβωτίζονται οι οριζόντιες σειρές EPS. Βαθμός Συμπύκνωσης >95%. 
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-06-00-00. 
3.3.18. Μεμβράνη στεγάνωσης της τελικής επιφάνειας των πρισμάτων EPS, πάχους 2,0mm, 
αποτελούμενη από πολυαιθυλένιο PE ή άλλης ισοδύναμης σύστασης πλαστικό υλικό, ανθεκτικό σε 
υδρογονάνθρακες. Τα φύλλα της μεμβράνης θα συγκολλώνται πλευρικά επί τόπου σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-01-07-
01. 
3.3.13c. Τοποθέτηση επί της μεμβράνης διαχωριστικού γεωυφάσματος 300gr/m² για την 
προστασία της μεμβράνης (ΕΤΕΠ 12-05-02-00). 
3.3.19. Στραγγιστήριος σωλήνας HDPE, διπλού δομημένου τοιχώματος, Φ125mm, διάτρητος κατά 
220º τοποθετούμενος επί της μεμβράνης εντός πρίσματος αμμοχάλικου στραγγιστηρίου 
20cm~30cm, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 160gr/m² (ΕΛΟΤ-ΕΝ 13476-3, ΕΤΕΠ 
08-03-02-00, ΕΤΕΠ 08-03-03-00). Η εκβολή του σωλήνα θα γίνεται στο πέρας του τοίχου, μέσω 
σωλήνα Φ125 προς τα κατάντη. Η κατά μήκος όδευση του στραγγιστηρίου θα είναι ομαλή, με 
τοπικές εγκοπές εντός των EPS, όπου απαιτείται. 
3.3.8b. Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm στην θεμελίωση της παράπλευρης 
ορθογωνικής τάφρου (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 04). 
3.3.20. Ορθογωνική τάφρος ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, πάχους τοιχωμάτων 
20cm, με οπλισμό 2#Φ12/15 Β500c (ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 07 και ΕΤΕΠ 01-02-01-00). Το τμήμα του 
πλευρικού τοιχίου της τάφρου που προεξέχει του οδοστρώματος κατασκευάζεται σε δεύτερη φάση, 
μετά την σκυροδέτηση της πλάκας του οδοστρώματος. Το αριστερό πλευρικό τοιχίο της τάφρου 
προς το ανάντη πρανές είναι υπερυψωμένο ούτως ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στο πρανές. 
Τα σκυροδέματα της τάφρου περιλαμβάνουν αρμούς ανά 12,00m που πληρούνται με 
μοριοσανίδες αρμών πάχους 12mm και σφραγίζονται επιφανειακά με ελαστομερές υλικό ή 
πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη (ΕΤΕΠ 08-05-02-03). 
Μόνωση της πίσω παρειάς των πλευρικών τοιχίων με διπλή ασφαλτική επάλειψη ή ισοδύναμου 
τύπου. 
3.3.21. Στρώση στράγγισης πάχους 15cm υπό την υπόβαση. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 
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τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 
Η διάστρωση των αμμοχαλίκων επί του γεωυφάσματος και της μεμβράνης στην άνω επιφάνεια του 
EPS θα γίνει με ελαφρά μηχανικά μέσα και με προώθηση του υλικού (π.χ. ελαφρύς προωθητής 
που θα κυκλοφορεί επί του αμμοχάλικου). 
3.3.22. Υπόβαση οδοστρώματος μεταβλητού πάχους, σε επιμέρους στρώσεις πάχους 10~15cm. 
Βαθμός Συμπύκνωσης >95%. Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις ΕΤΕΠ 05-03-
03-00, ΠΕΤΕΠ 02-07-07-00. Η πρώτη στρώση θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί χωρίς δόνηση, 
με προώθηση του υλικού με ελαφρού τύπου προωθητή ή φορτωτή. 
Δονητική συμπύκνωση θα εφαρμοσθεί από την δεύτερη στρώση, με οδοστρωτήρα βάρους 
μικρότερου των 60kN ανά μέτρο πλάτους οδοστρωτήρα. 
3.3.23. Βάση οδοστρώματος πάχους 2~10cm. Βαθμός Συμπύκνωσης >95%. Η εργασία θα 
εκτελεσθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 
3.3.24. Πλευρική επίχωση μεταξύ ορθογωνικής τάφρου και πρανούς με κοκκώδη υλικά Ε2-Ε3, σε 
στρώσεις πάχους 25cm. 
Βαθμός Συμπύκνωσης >95% (ΕΤΕΠ 02-06-00-00). 
3.3.25. Οδόστρωμα οπλισμένου σκυροδέματος C25/30, με οπλισμό 2#Φ12/15 Β500c άνω - κάτω, 
επικάλυψη οπλισμών 5cm, σε πλάκες πάχους 25cm, 6,70m~3,33m, με αρμούς (σχέδιο 3D4). 
Οι εγκάρσιοι αρμοί ανά 6,70m πληρούνται με μοριοσανίδες αρμών πάχους 12mm και σφραγίζονται 
επιφανειακά με ελαστομερές υλικό ή πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη 20mm~12mm. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και τις ΕΤΕΠ 01-01-01 έως 04, ΕΤΕΠ 01-02-
01-00 και ΕΤΕΠ 08-05-02-03. 
3.3.26. Συνεχής διαχωριστικός αρμός πλάτους 25cm με δύο σειρές κυβόλιθων 10cmx10cmx20cm, 
στον άξονα του οδοστρώματος, εγκιβωτισμένους με τσιμεντοκονίαμα περιεκτικότητας σε τσιμέντο 
450kg/m3. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 09-14-03-00. 
3.3.27. Λιθοδομή επένδυσης τοίχου πάχους 15cm, με λαξευτούς λίθους δομούμενους με κονίαμα 
τύπου Μ5 περιεκτικότητας 400kg τσιμέντου ανά m3. Εξασφάλιση πρόσφυσης με κατακόρυφες 
λωρίδες γαλβανισμένου πλέγματος στερέωσης πλάτους 0,20m ανά 0,80m, στερεωμένες στον 
τοίχο με στηρίγματα γαλβανισμένης λάμας 50mmx6mm ανά 0,50m καθ’ ύψος. Για ύψη τοίχου άνω 
των 3,00m θα εφαρμόζεται επίσης οριζόντιο σενάζ αγκυρωμένο στον τοίχο με βλήτρα Φ16. Οι 
εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00. 
3.3.28. Επένδυση του πλατύσματος εκσκαφής κατάντη του τοίχου με γαιοκυψέλες, πάχους 12cm, 
στερεωμένες πλευρικά στον τοίχο μέσω οριζοντίων βλήτρων Φ16 με αντιδιαβρωτική προστασία, 
μήκους πάκτωσης 30cm. Πλήρωση γαιοκυψελών με φυτική γη. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. 
3.3.29. Επένδυση - τελική διαμόρφωση του χώρου μεταξύ της ορθογωνικής τάφρου και του 
πρανούς με φυτική γη πάχους 30cm ή μεταβαλλόμενου, όπως απαιτείται (ΕΤΕΠ 02-07-05-00). 
3.3.30. Επίστρωση ερείσματος με σκυρόδεμα C25/30 και τοποθέτηση στη στέψη του τοίχου 
πιστοποιημένου χαλύβδινου κιγκλιδώματος ασφαλείας, γαλβανισμένου ηλεκτροστατικά ή εν θερμώ 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1. 
Όλες οι ως άνω εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το τιμολόγιο δημοπράτησης, τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της οριστικής μελέτης που συνοδεύουν τα τεύχη 
δημοπράτησης. 
3.4 Θραύση ανάντη Ορύγματος ′4′ σε θέση 1,8χλμ προ της εισόδου της οδού στις Καρυές 

(μεταξύ των Κατολισθήσεων ′1′ και ′2′). 
Τα στοιχεία των χαράξεων και των διαστάσεων των βασικών εργασιών κατά μήκος του Έργου 
αποτυπώνονται και αναγράφονται στα σχέδια της οριστικής μελέτης 4D1 και 4D2 (οριζοντιογραφία, 
μηκοτομή) καθώς και στα σχέδια διατομών 4D3. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες κατά είδος, οι 
ξυλότυποι και λοιπές λεπτομέρειες κατασκευής αποτυπώνονται στο σχέδιο 4D4. Το συνολικό 
μήκος επέμβασης ανέρχεται σε 24,50m (μετρούμενο στον πόδα του ορύγματος). 
Αναλυτικά, η τεχνική περιγραφή και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τις εργασίες 
αυτές περιγράφονται στη συνέχεια με αρίθμηση κατά τη γενική σειρά εκτέλεσης των εργασιών. 
3.4.1. Αφαίρεση των κατολισθημένων υλικών και καθαρισμός του άθικτου οδοστρώματος και της 
πλευρικής τάφρου. 
3.4.2. Εκσκαφή καθαρισμού και αφαίρεσης των κατολισθημένων υλικών από το πρανές με τοπική 
διαμόρφωση βαθμίδων αγκύρωσης. 
3.4.3. Κατασκευή μικροπασσσάλων Φ250mm/1,60m μήκους L=5,45m με δάπεδο εργασίας το 
υφιστάμενο οδόστρωμα. Οι μικροπάσσαλοι θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
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στην σχετική Τ.Π. ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ 12-03-07, με τις ακόλουθες διευκρινήσεις και τεχνικές απαιτήσεις: 
-Μέθοδος διάτρησης: Περιστροφοκρουστική (π.χ. αερόσφυρα down the hole) ή άλλου τύπου 

περιστροφική διάτρηση. Προστασία της οπής έναντι εσωτερικών 
καταπτώσεων των τοιχωμάτων με προσωρινή σωλήνωση αν απαιτείται. 

-Διάμετρος οπής: D=250mm. 
-Μήκος οπής: Κατακόρυφη διάτρηση με μήκος διατρήματος L=5,45m τουλάχιστον. 
-Οπλισμοί: Διαμήκη: 6Φ18 Β500c, L=6.00m 

Συνδετήρες: Ελικοειδής σπείρα Φ10/10 Β500c 
Επικάλυψη: 3,0cm (υλοποιούμενη με κατάλληλα αποστατικά 
παρεμβύσματα κατά τον καταβιβασμό των κλωβών οπλισμού εντός του 
διατρήματος) 

-Σκυρόδεμα: Τσιμεντένεμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 1200kg τσιμέντου ανά m³ 

τσιμεντενέματος, αντοχής C25/30 (λόγος W:C≤0,50). 
Το τσιμεντένεμα θα διοχετεύεται αμέσως μετά τη διάτρηση και την 
τοποθέτηση του οπλισμού, μέσω σωλήνα μικρής διαμέτρου που θα εκρέει 
στον πυθμένα του διατρήματος, μέχρι τελικής πλήρωσης, οπότε αφαιρείται 
ο σωλήνας. 
Στην κεφαλή, θα γίνεται συμπλήρωση με τσιμεντένεμα μέχρι τελικής 
πλήρωσης και πήξης. 

-Διάταξη: Μία σειρά μικροπασσάλων ανά αξονικές αποστάσεις 1,60m στις θέσεις 
που αποτυπώνονται στα σχέδια. 
Η σειρά κατασκευής θα είναι τέτοια ώστε να παρεμβάλλονται τουλάχιστον 
δύο ημέρες προ της διάτρησης όμορου μικροπάσσαλου. 

3.4.4. Κατασκευή αγκυρίων Φ150mm/1,60m μήκους L=5,00m με δάπεδο εργασίας το υφιστάμενο 
οδόστρωμα. Τα αγκύρια θα είναι ολικής πάκτωσης και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στη σχετική Τ.Π. ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ 12-03-03-00 με τις ακόλουθες διευκρινήσεις και 
τεχνικές απαιτήσεις: 
-Μέθοδος διάτρησης: Περιστροφοκρουστική (π.χ. αερόσφυρα down the hole) ή άλλου τύπου 

περιστροφική διάτρηση. Προστασία της οπής έναντι εσωτερικών 
καταπτώσεων των τοιχωμάτων με προσωρινή σωλήνωση αν απαιτείται. 

-Διάμετρος οπής: D=150mm. 
-Μήκος οπής: Διάτρηση υπό κλίση 30ο ως προς την κατακόρυφο. Το ενδεικτικό μήκος 

έχει ληφθεί L=5,00m τουλάχιστον. 
-Οπλισμός: Ράβδος αγκυρίου Φ32 χαλύβδινη S500s(B500c), με εποξειδική 

προστασία πάχους 200μm (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1537 200-05-23) 
περιβαλλόμενη με εργοστασιακό τσιμεντένεμα πάχους >5mm εντός 
ομόκεντρου αυλακωτού πλαστικού σωλήνα. Η ράβδος θα εισάγεται 
κεντρωμένη εντός του διατρήματος με αποστατικά τεμάχια ανά 2,50m. 
Μήκος ράβδου αγκυρίου: L=6,00m. 

-Σκυρόδεμα: Τσιμεντένεμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 1200kg τσιμέντου ανά m³ 
τσιμεντενέματος αντοχής C25/30 (λόγος W:C≤0,50). 
Το τσιμεντένεμα θα διοχετεύεται αμέσως μετά τη διάτρηση και την 
τοποθέτηση της ράβδου μέσω σωλήνα μικρής διαμέτρου που θα εκρέει 
στον πυθμένα του διατρήματος, μέχρι τελικής πλήρωσης, οπότε αφαιρείται 
ο σωλήνας. 
Στην κεφαλή, θα γίνεται συμπλήρωση με τσιμεντένεμα μέχρι τελικής 
πλήρωσης και πήξης. 

-Διάταξη: Μία σειρά αγκυρίων ανά αξονικές αποστάσεις 1,60m, στις θέσεις που 
αποτυπώνονται στα σχέδια. 
Η σειρά κατασκευής θα είναι τέτοια ώστε να παρεμβάλλονται τουλάχιστον 
δύο ημέρες προ της διάτρησης όμορου αγκυρίου. 

3.4.5. Κατασκευή τοίχου εξ οπλισμένου σκυροδέματος C25/30, B500c, συνολικού ύψους 3,80m, 
με ύψος κορμού 3,00m και ύψος πέλματος - θεμελίου 0,80m, εντός του οποίου πακτώνονται οι 
αναμονές των οπλισμών των μικροπασσάλων και των ράβδων των αγκυρίων. Ο κορμός του 
τοίχου είναι μεταβλητού πάχους 0,30cm στη στέψη του έως 0,50m στη βάση του. Το πέλμα του 
τοίχου είναι ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 150/80cm και σκυροδετείται αφού τοποθετηθεί 
στρώση ισχνού σκυροδέματος καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm. Στην πίσω παρειά του τοίχου 
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προβλέπεται διπλή ασφαλτική επάλειψη και τοποθέτηση στραγγιστικής γεωμεμβράνης 
(“αυγουλιέρα”), όπως δείχνεται στα σχετικά σχέδια. 
3.4.6. Κατασκευή στραγγιστηρίου πίσω στη βάση του κορμού του τοίχου σύμφωνα με τις Τ.Π. 
ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ 08-03-01, 02 και 03, αποτελούμενο από διάτρητο κατά 220ο στραγγιστήριο σωλήνα 
διπλού δομημένου τοιχώματος ΗDPE, διαμέτρου Φ200mm, κλάσης SN4, που τοποθετείται εντός 
στρώσης καθαρού στραγγιστικού αμμοχάλικου, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 
160gr/m². H απορροή του σωλήνα γίνεται δια βαρύτητας προς το κράσπεδο του δρόμου στο 
κατάντη τμήμα του τοίχου. 
3.4.7. Τελική επίχωση και διαμόρφωση του πρανούς όπισθεν του τοίχου με ορυκτό κοκκώδες 
υλικό Ε4 (ορυκτό λατομείου ή προερχόμενα από ανακύκλωση) ή εναλλακτικά με κοκκώδη-
βραχώδη υλικά λατομείου. Στην άνω επιφάνεια της επίχωσης διαμορφώνεται τάφρος από άοπλο 
σκυρόδεμα C12/15, πίσω από την στέψη του τοίχου. 
3.4.8. Η όψη τέλος και η στέψη του τοίχου επενδύεται με λίθους σε πάχος 12~15cm, οι οποίοι 
δομούνται με τσιμεντοκονίαμα τύπου Μ5 κατά ΕΤΕΠ 03-02-01-00. Για πλήρη εξασφάλιση της 
πρόσφυσης, τοποθετούνται στην παρειά του τοίχου κατακόρυφες λωρίδες γαλβανισμένου 
πλέγματος πλάτους 0,20m ανά 0,80m, στερεωμένες με στηρίγματα γαλβανισμένης λάμας, 
50mmx6mm που ηλώνονται στον τοίχο, αμφίπλευρα του πλέγματος, ανά 0,50m καθ’ ύψος. 
Όλες οι ως άνω εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το τιμολόγιο δημοπράτησης, τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της οριστικής μελέτης που συνοδεύουν τα τεύχη 
δημοπράτησης. 
 
3.5 Θραύση ανάντη Ορύγματος ′5′ σε θέση 0,8χλμ προ της εισόδου της οδού στις Καρυές 
Τα στοιχεία των χαράξεων και των διαστάσεων των βασικών εργασιών κατά μήκος του Έργου 
αποτυπώνονται και αναγράφονται στα σχέδια της οριστικής μελέτης 5D1 και 5D2 (οριζοντιογραφία, 
μηκοτομή) καθώς και στα σχέδια διατομών 5D3. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες κατ’ είδος, οι 
ξυλότυποι και λοιπές λεπτομέρειες κατασκευής αποτυπώνονται στο σχέδιο 5D4. Το συνολικό 
μήκος επέμβασης ανέρχεται σε 32,50m (μετρούμενο στον πόδα του ορύγματος). 
Αναλυτικά, η τεχνική περιγραφή και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τις εργασίες 
αυτές περιγράφονται στη συνέχεια με αρίθμηση κατά τη γενική σειρά εκτέλεσης των εργασιών. 
3.5.1. Αφαίρεση των κατολισθημένων υλικών και καθαρισμός του άθικτου οδοστρώματος και της 
πλευρικής τάφρου (εργασία ήδη εκτελεσθείσα κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας μελέτης). 
3.5.2. Εκσκαφή καθαρισμού και αφαίρεσης των κατολισθημένων υλικών από το πρανές με τοπική 
διαμόρφωση βαθμίδων αγκύρωσης. 
3.5.3. Κατασκευή μικροπασσσάλων Φ250mm/2,00m μήκους L=5,45m με δάπεδο εργασίας το 
υφιστάμενο οδόστρωμα. Οι μικροπάσσαλοι θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη 
σχετική Τ.Π. ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ 12-03-07, με τις ακόλουθες διευκρινήσεις και τεχνικές απαιτήσεις: 
-Μέθοδος διάτρησης: Περιστροφοκρουστική (π.χ. αερόσφυρα down the hole) ή άλλου τύπου 

περιστροφική διάτρηση. Προστασία της οπής έναντι εσωτερικών κατα-
πτώσεων των τοιχωμάτων με προσωρινή σωλήνωση αν απαιτείται. 

-Διάμετρος οπής: D=250mm. 
-Μήκος οπής: Κατακόρυφη διάτρηση με μήκος διατρήματος L=5,45m τουλάχιστον. 
-Οπλισμοί: Διαμήκη: 6Φ18 Β500c, L=6.00m 

Συνδετήρες: Ελικοειδής σπείρα Φ10/10 Β500c 
Επικάλυψη: 3,0cm (υλοποιούμενη με κατάλληλα αποστατικά 
παρεμβύσματα κατά τον καταβιβασμό των κλωβών οπλισμού εντός του 
διατρήματος) 

-Σκυρόδεμα: Τσιμεντένεμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 1200kg τσιμέντου ανά m³ 

τσιμεντενέματος, αντοχής C25/30 (λόγος W:C≤0,50). 
Το τσιμεντένεμα θα διοχετεύεται αμέσως μετά τη διάτρηση και την 
τοποθέτηση του οπλισμού, μέσω σωλήνα μικρής διαμέτρου που θα εκρέει 
στον πυθμένα του διατρήματος, μέχρι τελικής πλήρωσης, οπότε αφαιρείται 
ο σωλήνας. 
Στην κεφαλή, θα γίνεται συμπλήρωση με τσιμεντένεμα μέχρι τελικής 
πλήρωσης και πήξης. 

-Διάταξη: Μία σειρά μικροπασσάλων ανά αξονικές αποστάσεις 2,00m στις θέσεις 
που αποτυπώνονται στα σχέδια. 
Η σειρά κατασκευής θα είναι τέτοια ώστε να παρεμβάλλονται τουλάχιστον 
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δύο ημέρες προ της διάτρησης όμορου μικροπασσάλου. 
3.5.4. Κατασκευή αγκυρίων Φ150mm/2,00m μήκους L=5,00m με δάπεδο εργασίας το υφιστάμενο 
οδόστρωμα. Τα αγκύρια θα είναι ολικής πάκτωσης και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στη σχετική Τ.Π. ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ 12-03-03-00 με τις ακόλουθες διευκρινήσεις και 
τεχνικές απαιτήσεις: 
-Μέθοδος διάτρησης: Περιστροφοκρουστική (π.χ. αερόσφυρα down the hole) ή άλλου τύπου 

περιστροφική διάτρηση. Προστασία της οπής έναντι εσωτερικών 
καταπτώσεων των τοιχωμάτων με προσωρινή σωλήνωση αν απαιτείται. 

-Διάμετρος οπής: D=150mm. 
-Μήκος οπής: Διάτρηση υπό κλίση 30ο ως προς την κατακόρυφο. Το ενδεικτικό μήκος 

έχει ληφθεί L=5,00m τουλάχιστον. 
-Οπλισμός: Ράβδος αγκυρίου Φ32 χαλύβδινη S500s(B500c), με εποξειδική 

προστασία πάχους 200μm (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1537 200-05-23) 
περιβαλλόμενη με εργοστασιακό τσιμεντένεμα πάχους >5mm εντός 
ομόκεντρου αυλακωτού πλαστικού σωλήνα. Η ράβδος θα εισάγεται 
κεντρωμένη εντός του διατρήματος με αποστατικά τεμάχια ανά 2,50m. 
Μήκος ράβδου αγκυρίου: L=6,00m. 

-Σκυρόδεμα: Τσιμεντένεμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 1200kg τσιμέντου ανά m³ 
τσιμεντενέματος αντοχής C25/30 (λόγος W:C≤0,50). 
Το τσιμεντένεμα θα διοχετεύεται αμέσως μετά τη διάτρηση και την 
τοποθέτηση της ράβδου μέσω σωλήνα μικρής διαμέτρου που θα εκρέει 
στον πυθμένα του διατρήματος, μέχρι τελικής πλήρωσης, οπότε αφαιρείται 
ο σωλήνας. 
Στην κεφαλή, θα γίνεται συμπλήρωση με τσιμεντένεμα μέχρι τελικής 
πλήρωσης και πήξης. 

-Διάταξη: Μία σειρά αγκυρίων ανά αξονικές αποστάσεις 2,00m, στις θέσεις που 
αποτυπώνονται στα σχέδια. 
Η σειρά κατασκευής θα είναι τέτοια ώστε να παρεμβάλλονται τουλάχιστον 
δύο ημέρες προ της διάτρησης όμορου αγκυρίου. 

3.5.5. Κατασκευή τοίχου εξ οπλισμένου σκυροδέματος C25/30, B500c, συνολικού ύψους 3,30m, 
με ύψος κορμού 2,50m και ύψος πέλματος - θεμελίου 0,80m, εντός του οποίου πακτώνονται οι 
αναμονές των οπλισμών των μικροπασσάλων και των ράβδων των αγκυρίων. Ο κορμός του 
τοίχου είναι μεταβλητού πάχους 0,30cm στη στέψη του έως 0,50m στη βάση του. Το πέλμα του 
τοίχου είναι ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 150/80cm και σκυροδετείται αφού τοποθετηθεί 
στρώση ισχνού σκυροδέματος καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm. Στην πίσω παρειά του τοίχου 
προβλέπεται διπλή ασφαλτική επάλειψη και τοποθέτηση στραγγιστικής γεωμεμβράνης 
(“αυγουλιέρα”), όπως δείχνεται στα σχετικά σχέδια. 
3.5.6. Κατασκευή στραγγιστηρίου πίσω στη βάση του κορμού του τοίχου σύμφωνα με τις Τ.Π. 
ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ 08-03-01, 02 και 03, αποτελούμενο από διάτρητο κατά 220ο στραγγιστήριο σωλήνα 
διπλού δομημένου τοιχώματος ΗDPE, διαμέτρου Φ200mm, κλάσης SN4, που τοποθετείται εντός 
στρώσης καθαρού στραγγιστικού αμμοχάλικου, περιτυλιγμένου με γεωύφασμα στραγγιστηρίων 
160gr/m². H απορροή του σωλήνα γίνεται δια βαρύτητας προς την πλευρική τάφρο στο κατάντη 
τμήμα του τοίχου. 
3.5.7. Τελική επίχωση και διαμόρφωση του πρανούς όπισθεν του τοίχου με ορυκτό κοκκώδες 
υλικό Ε4 (ορυκτό λατομείου ή προερχόμενα από ανακύκλωση) ή εναλλακτικά με κοκκώδη - 
βραχώδη υλικά λατομείου. Στην άνω επιφάνεια της επίχωσης διαμορφώνεται τάφρος από άοπλο 
σκυρόδεμα C12/15, πίσω από την στέψη του τοίχου. 
3.5.8. Η όψη τέλος και η στέψη του τοίχου επενδύεται με λίθους σε πάχος 12~15cm, οι οποίοι 
δομούνται με τσιμεντοκονίαμα τύπου Μ5 κατά ΕΤΕΠ 03-02-01-00. Για πλήρη εξασφάλιση της 
πρόσφυσης, τοποθετούνται στην παρειά του τοίχου κατακόρυφες λωρίδες γαλβανισμένου 
πλέγματος πλάτους 0,20m ανά 0,80m, στερεωμένες με στηρίγματα γαλβανισμένης λάμας, 
50mmx6mm που ηλώνονται στον τοίχο, αμφίπλευρα του πλέγματος, ανά 0,50m καθ’ ύψος. 
Όλες οι ως άνω εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το τιμολόγιο δημοπράτησης, τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της οριστικής μελέτης που συνοδεύουν τα τεύχη 
δημοπράτησης. 
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