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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ 

 

α/α Κωδ. ΝΕΤ Σύντομη περιγραφή 
Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ   

1 
Ν1- 7.03 - ΛΙΜ 

1230 

Διάτρηση οπών πασσάλων, αφαίρεση εδαφικού 

υλικού 
11-01-01-00 

ΟΜΑΔΑ B : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ   

2 
Ν2- 7.04 - ΛΙΜ 

4110 

Σκυροδέτηση πασσάλων λιμενικών έργων με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

11-01-01-00 

01-01-01-00 

3 
Ν3- 7.04 - ΛΙΜ 

4110 

Σκυροδέτηση κεφαλόδεσμου πασσάλων με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

11-01-01-00 

01-01-01-00 

4 
Ν4- 6.03 - ΛΙΜ 

4240 

Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 

κατηγορίας C30/37, με χρήση σιδηροτύπων 
09-10-01-00 

5 7.05 - ΟΔΟ 2734 Σιδηρούς οπλισμός πασσάλων λιμενικών έργων 01-02-01-00 
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
1.1 Aντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των βασικών 
κατασκευαστικών  απαιτήσεων, των εργασιών, του είδους και ποιότητας των υλικών 
καθώς και του τρόπου εκτελέσεως των κυριοτέρων απαιτούμενων  εργασιών  των 
σχετικών με την αφαίρεση του εδαφικού υλικού από το εσωτερικό των σωλήνων, την 
διάνοιξη φρεατοπασσάλων με πλήρη αφαίρεση του εδαφικού υλικού  και την κατασκευή 
των έγχυτων πασσάλων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 
1.2 Πρότυπες προδιαγραφές 

 
Για την κατασκευή των πασσάλων ισχύει η ΕΤΕΠ 11-01-01-00 και 01-01-01-00.  
 
Μεταξύ άλλων θα πρέπει να  τηρούνται και οι παρακάτω προϋποθέσεις, εκτός αν αυτές 
έρχονται σε αντίφαση με την Ε.ΤΕ.Π., οπότε υπερισχύει η τελευταία.  
 
1. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι κατά την προσφορά του είχε πλήρη γνώση των συνθηκών 

του έργου συμπεριλαμβανομένων και των εδαφικών συνθηκών και των σχετικών 
εδαφοτεχνικών ερευνών που έχουν γίνει. Οτιδήποτε στοιχεία σχετικά με έρευνες του 
υπεδάφους, που έχουν γίνει στο χώρο του έργου, θα είναι στη διάθεση των 
διαγωνιζομένων, των οποίων όμως αποτελεί δική τους ευθύνη να έχουν στα χέρια πριν 
την προσφορά τους, αντίγραφα των  προαναφερόμενων εδαφοτεχνικών ερευνών. 
Παρ' όλα αυτά, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τις 
οποιεσδήποτε απόψεις ή συμπεράσματα διατυπώνονται στις σχετικές εκθέσεις των 
εδαφοτεχνικών ερευνών.  

2. Σε περίπτωση που οι εδαφικές συνθήκες διαφέρουν από αυτές που αναμενόντουσαν 
βάσει των υφισταμένων στοιχείων, ουδεμία πρόσθετη δαπάνη πληρώνεται στον 
Ανάδοχο, πλην αυτής που θα προκύψει βάσει των επιμετρητικών στοιχείων για την 
κατασκευή των πασσάλων ως περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή και το 
Τιμολόγιο της μελέτης. 

 
 
- Σκυρόδεμα πλήρωσης πασσάλων 

 
Τα υλικά του σκυροδέματος των φρεατοπασσάλων θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Ελληνικούς Κανονισμούς και Προδιαγραφές για σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, όπως 
περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής. Σκυροδέματα 
που έχουν απορριφθεί θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο. 
 
Τσιμέντο 
 

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί είναι  Portland τύπου ΙΙ.  Η περιεκτικότητα 
του σκυροδέματος σε τσιμέντο θα καθορισθεί από τη μελέτη σύνθεσης του 
σκυροδέματος, προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του 
σκυροδέματος για τους πασσάλους και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη 
από 400 Kg ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. 

 
Πρόσμικτα σκυροδέματος 
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Τα πρόσμικτα σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 
4, παρ. 4.5. του "Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος-97" (Κ.Τ.Σ.-97). Η 
προσθήκη τους θα γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Στο 
σκυρόδεμα για τους πασσάλους θα προστεθεί microsilica fume για ανθεκτικότητα 
στα θειικά άλατα και το θαλάσσιο νερό. 

 
Για τους πασσάλους με την προσθήκη προσμίκτων επιδιώκεται η ικανοποίηση των 
εξής απαιτήσεων:  

 
Α. Το σκυρόδεμα να έχει μεγάλη κάθιση (slump) για την αύξηση της 
πλαστικότητας και βελτίωση της εργασιμότητάς του.  
Β.Επιβράδυνση της πήξης του για την επιμήκυνση του χρόνου εργασιμότητάς του 
σε περίπτωση καθυστερήσεων κατά τη σκυροδέτηση των πασσάλων.  
Γ. Οι αναλογίες ενός συγκεκριμένου πρόσμικτου στο μείγμα του σκυροδέματος θα 
συμφωνηθούν προ οποιασδήποτε σκυροδέτησης και θα είναι αντίστοιχες της 
μελέτης σύνθεσης.  

 
Σκυρόδεμα : Τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος θα πρέπει να ικανοποιούν τον 
Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97 (Φ.Ε.Κ. 315/17.04.1997). Πέραν 
αυτού όμως το σκυρόδεμα των πασσάλων θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:  

i) Η περιεκτικότητα σε τσιμέντο δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 400 Kg ανά 
κυβικό μέτρο σκυροδέματος. 

ii) Η κάθιση του σκυροδέματος (slump) μετρούμενη με τη δοκιμή του κώνου 
ABRAMS πρέπει να είναι της τάξης των 180-210 mm. Αυτό επιτυγχάνεται με 
την προσθήκη κατάλληλου ρευστοποιητή ή πλαστικοποιητή (προσμίκτου).  

iii) Η αναλογία νερού-τσιμέντου θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 0.48.  
iv) Η περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα υλικά θα πρέπει να είναι μικρότερη από 550 

Kg ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.  
  
Σιδηροπλισμός : Ο χάλυβας των κλωβών οπλισμού των πασσάλων θα είναι 

κατηγορίας  S500s και θα πρέπει να ικανοποιεί τους ισχύοντες Ελληνικούς 
Κανονισμούς και Προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη 
παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής. 

 
Διάτρηση πασσάλων 

 
Κατά τη διάτρηση της οπής των πασσάλων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την παρεμπόδιση ανεξέλεγκτης ροής υπογείου ύδατος ή εισροής ποσοτήτων 
εδαφικού υλικού εντός της οπής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυξημένος κίνδυνος 
εκδήλωσης των παραπάνω φαινομένων υπάρχει στις περιπτώσεις διάτρησης εντός: (α) 
χαλαρών χονδρόκοκκων (μη συνεκτικών) εδαφών, (β) μαλακών λεπτόκοκκων 
(συνεκτικών) εδαφών, (γ) εδαφών με μεταβλητές ιδιότητες. 
 
Η αλληλουχία εργασιών κατασκευής των πασσάλων θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η διάτρηση κοντά σε πασσάλους που έχουν πρόσφατα σκυροδετηθεί και 
το σκυρόδεμά τους είναι ακόμα εργάσιμο, ή που δεν έχουν ακόμα σκυροδετηθεί, για την 
αποφυγή ενδεχομένων ζημιών. Δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών για την 
απομάκρυνση των όποιων εμποδίων εμφανισθούν κατά τη διάτρηση ή για την υλοποίηση 
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της έμπηξης των πασσάλων εντός του βραχώδους υποβάθρου για την αποφυγή ζημιών 
σε γειτονικούς πασσάλους ή κατασκευές. 
 
Κατά τον εκτοπισμό εμποδίων της διάτρησης πρέπει να αποφεύγεται κάθε χαλάρωση του 
εδάφους. Δεν επιτρέπεται η έδραση του πασσάλου πάνω σε εμπόδιο που βρίσκεται πάνω 
από τον θεωρητικό πυθμένα του πασσάλου και για αυτόν ακριβώς το λόγο μετά την 
ολοκλήρωση της διάτρησης ο πυθμένας της οπής πρέπει να καθαρισθεί από τα τυχόν 
χαλαρά υπολείμματα και να ενισχυθεί με κτυπήματα ή δυνητικά να χρησιμοποιηθεί μικρή 
ποσότητα χαλικιών ή ξηρό μίγμα σκυροδέματος. 
 
Τα προϊόντα εκ των διατρήσεων θα απομακρύνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και θα αποτίθενται είτε στην περιοχή του εργοταξίου (για προσωρινή 
εναπόθεση) ή για την κατασκευή επιχωμάτων και επιχωματώσεων, είτε θα 
απομακρύνονται σε οιαδήποτε απόσταση από το έργο και θα αποτίθενται σε θέσεις που 
θα έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Εγκαταλειπόμενες οπές διάτρησης πρέπει να γεμίζονται και να συμπυκνώνονται 
προσεκτικά με κατάλληλα εδαφικά υλικά ή με σκυρόδεμα. 
 
Σε περιπτώσεις διαφοροποίησης των γεωτεχνικών συνθηκών, από τις αρχικώς 
υποτεθείσες στη Μελέτη, είναι αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις με σύμφωνη γνώμη του 
Μελετητή του έργου.  
 

Δεδομένου ότι η κατασκευή των πασσάλων θα γίνει από την ξηρά, απαιτείται η χρήση 
μηχανημάτων κατάλληλων για την διάτρηση και αφαίρεση του εδαφικού υλικού εντός της 
θάλασσας. Σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν οι άοπλοι πάσσαλοι. Σε δεύτερη φάση θα 
διατρηθεί το εδαφικό υλικό και τμήμα των σκυροδετημένων πασσάλων για την 
κατασκευή των οπλισμένων πασσάλων.  
 
Καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο παραλιακό κρηπίδωμα (π.χ. προσωρινές αντιστηρίξεις, 
διαμόρφωση δαπέδου για την λειτουργία των μηχανημάτων και του εξοπλισμού κλπ).  
 

Διάτρητικά μηχανήματα και εξαρτήματα  

 
Η μεθοδολογία διάτρησης (δηλ. συνεχής διάτρηση ή μη συνεχής διάτρηση) και ο τύπος 
των χρησιμοποιούμενων διατρητικών εξαρτημάτων θα προσαρμόζεται στις επιτόπου 
εδαφικές συνθήκες και συνθήκες υπογείων υδάτων. Εξαρτήματα για την εκτέλεση 
συνεχούς διάτρησης είναι π.χ. αρίδες, κρουστικο-διατρητικά εργαλεία τα οποία 
συνδυάζονται με χρήση μεθόδων εισπίεσης για την απομάκρυνση του εδαφικού υλικού 
κλπ.. Εξαρτήματα για την εκτέλεση μη συνεχούς διάτρησης είναι π.χ. αρπάγες, τρυπάνια, 
διατρητικοί κουβάδες, «βουτιές» κλπ. 
 
Η επιλογή των καταλλήλων διατρητικών εξαρτημάτων πρέπει να βασίζεται στο κριτήριο 
αποφυγής της χαλάρωσης του γεωυλικού έξω από την διάμετρο του πασσάλου και κάτω 
από το πόδι του. Επειδή τέτοιες χαλαρώσεις συχνά εξελίσσονται με την πάροδο του 
χρόνου, πρέπει να δίδεται προτίμηση στον εξοπλισμό με τον οποίο επιτυγχάνεται η 
ταχύτερη διάτρηση και να ελαχιστοποιείται ο χρόνος μεταξύ συμπλήρωσης της διάτρησης 
και της σκυροδέτησης. Σε περίπτωση που η ευστάθεια των τοιχωμάτων της διάτρησης 
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εξασφαλίζεται με υπερπίεση διατρητικού υγρού, δεν πρέπει αυτή η υπερπίεση να 
επηρεάζεται σημαντικά από την ανάσυρση του διατρητικού εργαλείου, γιατί αυτό ενεργεί 
σαν έμβολο κατά την αφαίρεση της συσκευής διάτρησης. 
 
Προδιαγραφές εμπήξεως 

 
Ο Ανάδοχος  οφείλει να αφαιρέσει τους πασσάλους που έχουν τραυματισθεί κατά την 
έμπηξη ή έχουν τοποθετηθεί με αποκλίσεις πέραν των προδιαγραμμένων  ανοχών, τόσο 
ως προς τη θέση, όσο και ως προς την κατακορυφότητα τους.   Το κόστος  καθώς και ο 
χρόνος που απαιτούνται γι’ αυτό,  ανήκουν αποκλειστικά στην ευθύνη του και δεν 
δικαιούται ούτε αποζημιώσεως, ούτε παρατάσεως χρόνου,  για αυτόν  τον λόγο. 
Παρακολούθηση εμπήξεως 
 
Η έμπηξη (διείσδυση) όλων των σωλήνων θα γίνει παρουσία της Διευθύνουσας το Έργο 
Υπηρεσίας.  Ο Ανάδοχος  οφείλει να ειδοποιεί την Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκαίρως, για τις 
ώρες κατά τις οποίες θα γίνονται οι σχετικές εργασίες. 
 
Για κάθε  ένα μεταλλικό σωλήνα πασσάλου θα κρατηθούν από τον Ανάδοχο πρωτόκολλα 
παρακολουθήσεως  της εμπήξεως,  προσυπογραφομένα  από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
στα οποία θα καταγράφεται αναλυτικά όλο το ιστορικό της εμπήξεως. Συγκεκριμένα, τα 
πρωτόκολλα παρακολουθήσεως θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής : 

 
� την  ημερομηνία και ώρα εμπήξεως 
� τα στοιχεία του μεταλλικού σωλήνα (αριθμός και μήκος) 
� την στάθμη του πυθμένα  πριν από την έμπηξη 
� την στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας την ημέρα εκείνη (σε σχέση με τη στάθμη  

αναφοράς). 
� την τελική  στάθμη της αιχμής του μεταλλικού σωλήνα του πασσάλου μετά την 

έμπηξη του. 
� την στάθμη του πυθμένα  εντός των μεταλλικών σωλήνων μετά την έμπηξη 
� κλίση  του μεταλλικού σωλήνα πριν την έναρξη και μετά το περάς της έμπηξης. 
� μακροσκοπική περιγραφή της υφής του εδαφικού υλικού μετά την αφαίρεση του από 

το εσωτερικό του μεταλλικού σωλήνα κατά στρώσεις (ώστε να γίνει σύγκριση με τα 
στοιχεία της εδαφοτεχνικής έρευνας και να είναι δυνατός ο εντοπισμός της άνω 
στάθμης του συμπαγούς βράχου).  

� συνολικό μήκος διείσδυσης  του μεταλλικού σωλήνα, εντός του πυθμένα μέχρι 
συναντήσεως του συμπαγούς βράχου. 

 
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παρακολουθήσεως της εμπήξεως  θα παραδίδεται  
υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο Εργολάβου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός μιας 
ημέρας από το τέλος της εμπήξεως. 
 
Ανοχές εμπήξεως 
 
Οι σωλήνες θα εμπηχθούν με τέτοια ακρίβεια ώστε τα κέντρα των κεφαλών των 
πασσάλων στη στάθμη της υπερδομής να μην αποκλίνουν από τη θεωρητική τους  θέση 
στο οριζόντιο επίπεδο περισσότερο από ±50 χιλιοστά προς οποιαδήποτε  διεύθυνση. 
 
Επίσης  η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από τον θεωρητικό άξονα της μελέτης να μην 
υπερβαίνει τις 1º.  Αν οι  τοποθετημένοι σωλήνες παρουσιάσουν  αποκλίσεις μεγαλύτερες 
από τις παραπάνω προδιαγραφόμενες, αυτοί θα  εξολκευθούν  και θα επανεμπηχούν ή 
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αντικατασταθούν – αν  αυτό κριθεί απαραίτητο από τον επιβλέποντα – με έξοδα του 
Αναδόχου. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία  μπορεί να αποφασίσει, εφ΄ όσον  το κρίνει, την μη αφαίρεση 
αποκλίνοντα πασσάλου, αλλά στην περίπτωση αυτή, οποιοδήποτε αλλαγή απαιτηθεί στην 
υπερδομή ή στην όλη κατασκευή θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
Ουδεμία  διόρθωση της τυχόν αποκλίσεως  με έλξη  ή ώθηση επιτρέπεται σε εμπηγμένο 
σωλήνα. 
 

Σκυροδέτηση πασσάλων από  σκυρόδεμα  

 
Η σκυροδέτηση των πασσάλων θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν μετά την 
τοποθέτηση του σιδηροπλισμού. 
 
Το σκυρόδεμα για την κατασκευή των πασσάλων θα ελέγχεται επιμελώς για κάθε 
πάσσαλο και για κάθε αυτοκίνητο-αναδευτήρα (βαρέλα) που έρχεται στο εργοτάξιο.  
 
Οι έλεγχοι του σκυροδέματος και η συχνότητά τους περιγράφονται παρακάτω. H 
σύσταση του σκυροδέματος θα αναγράφεται σε κάθε Δελτίο Αποστολής που συνοδεύει 
τη βαρέλα. Στην περίπτωση που η σύσταση του σκυροδέματος, όπως θα αναγράφεται 
στο Δελτίο Αποστολής, είναι διαφορετική από την εγκεκριμένη, τότε το σκυρόδεμα αυτό 
θα απορρίπτεται και δεν θα χρησιμοποιείται για τη σκυροδέτηση των πασσάλων.  
 
Το εσωτερικό του σωλήνα του πασσάλου και του διατρήματος διαμέτρου 500mm θα 
πρέπει να πληρωθεί από το προδιαγεγραμμένο από τη μελέτη σκυρόδεμα κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε ο κορμός του να είναι μονολιθικός και να έχει την απαιτούμενη διάμετρο και 
ύψος.  
 
Η σκυροδέτηση θα γίνεται με τη μέθοδο των εμβαπτιζομένων σωλήνων (tremie pipes). Ο 
σκοπός χρήσης των εμβαπτιζομένων σωλήνων είναι να αποφεύγεται η απόμιξη του 
σκυροδέματος. Οι συνδέσεις (μούφες) των εμβαπτιζομένων σωλήνων θα πρέπει να είναι 
κατά το δυνατό υδατοστεγανές. Στο πάνω μέρος των σωλήνων θα υπάρχει ένα χωνί για 
την υποδοχή του φρέσκου σκυροδέματος. 
 
Πριν από τον καταβιβασμό των σωλήνων σκυροδέτησης θα πρέπει να ελέγχονται:  

Η καθαριότητα και η σχετική ομαλότητα και στεγανότητα των σωλήνων. 
Η εσωτερική και εξωτερική διάμετρός τους. 
Η σύνδεση της στήλης των σωλήνων σε μήκη τεμαχίων. 
Το βάθος εγκατάστασής τους. 

 
Οι εμβαπτιζόμενοι σωλήνες πρέπει να είναι λείοι με ομοιόμορφη διάμετρο τουλάχιστον 
Ι50 mm ή 5 φορές το μέγεθος του μέγιστου κόκκου των αδρανών του σκυροδέματος. 
 
Η μέγιστη εξωτερική διάμετρος των εμβαπτιζομένων σωλήνων δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από το: 

50% της διαμέτρου του πασσάλου ή της εσωτερικής διαμέτρου του σωλήνα του 
πασσάλου και 
60% της εσωτερικής διαμέτρου του σιδηροκλωβού για κυκλικούς πασσάλους.  
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Το κάτω άκρο των εμβαπτιζόμενων σωλήνων θα πρέπει να βρίσκεται στον πυθμένα της 
διάτρησης κατά την έναρξη της σκυροδέτησης. Μια τάπα από κατάλληλο υλικό (π.χ. 
πλαστική ή λαστιχένια μπάλα, κ.λ.π.) θα πρέπει να εισάγεται στους εμβαπτιζόμενους 
σωλήνες πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, ούτως ώστε να μειώνεται η  ανάμειξη  
της πρώτης ποσότητας τον σκυροδέματος από το θαλασσινό νερό.  
 
Μετά την πλήρωση του σωλήνα σκυροδέτησης με την πρώτη ποσότητα του 
σκυροδέματος, οι εμβαπτιζόμενοι σωλήνες θα πρέπει να ανασηκώνονται από τον πυθμένα 
σε ύψος ίσο περίπου με τη διάμετρο των σωλήνων.  
 
Στη συνέχεια η σκυροδέτηση θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα για να γεμίσει o 
πυθμένας του πασσάλου, ούτως ώστε το πρώτο σκυρόδεμα που μπορεί να έχει υποστεί 
απόμιξη να μην εγκλωβισθεί.  
 
Το μήκος της στήλης των εμβαπτιζόμενων σωλήνων θα μπορεί να μειώνεται καθώς 
ανέρχεται η στήλη του σκυροδέματος μέσα στο διάτρημα και στο εσωτερικό του σωλήνα 
του πασσάλου. Θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η ελάχιστη έμπηξη του εμβαπτιζόμενου 
σωλήνα στο σκυρόδεμα, όταν αφαιρούνται τμήματα της στήλης των σωλήνων. Κατά τη 
διάρκεια της σκυροδέτησης θα πρέπει να ελέγχεται η κατανάλωση σκυροδέματος δηλ. ο 
όγκος του σκυροδέματος που διοχετεύεται στο διάτρημα ή στο εσωτερικό του σωλήνα 
του πασσάλου και η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας του σκυροδέματος μέσα στο 
διάτρημα ή στο εσωτερικό του σωλήνα για να επιβεβαιώνεται η πλήρης και σε όλο το 
μήκος του πασσάλου σκυροδέτηση, ως εξής:  
 
• Η στάθμη του σκυροδέματος θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά μετά από 

κάθε βαρέλα. 
• Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προκληθεί διακοπή της σκυροδέτησης και 

υπάρξει ανάγκη ανάσυρσης των σωλήνων προ της ολοκλήρωσής της, τότε αυτή θα 
μπορεί να ολοκληρωθεί αργότερα με καταβιβασμό των σωλήνων μέχρι την ελεύθερη 
επιφάνεια του παλαιού σκυροδέματος. Εν τούτοις, θα σημειώνεται o αριθμός τον 
πασσάλου, θα καταγράφονται το βάθος διακοπής της σκυροδέτησης, η ύπαρξη νερού 
και το ύψος του πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του παλαιού σκυροδέματος και θα 
ενημερώνεται άμεσα ο μελετητής και ο επιβλέπων μηχανικός. 

• Στην περίπτωση που παραμείνουν οι σωλήνες σκυροδέτησης μέσα στον μεταλλικό 
σωλήνα, αυτοί θα κόβονται στο βαθύτερο δυνατόν σημείο και μετά τη σύμφωνη 
γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, θα συνεχίζεται η σκυροδέτηση με άλλη στήλη 
σωλήνων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που προαναφέρθηκε. 

• Το άνω τμήμα του κλωβού προεξέχει του πασσάλου μετά την σκυροδέτηση ως 
φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, ώστε να γίνει σύνδεση του με τους οπλισμούς του 
κεφαλόδεσμου. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΤΕΠ 11-01-01-00 
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ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΥΦΑΛΟ ΕΓΧΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C30/37, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΥΠΩΝ 

 
Πρότυπες προδιαγραφές 

 
Εφαρμόζεται η ακόλουθη ΕΤΕΠ: 

 
� Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση  ΕΤΕΠ 09-10-01-00 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Πρότυπες προδιαγραφές 
 
Εφαρμόζεται η ακόλουθη ΕΤΕΠ: 
 

� Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος    ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
 

ΜΑΙΟΣ 2015      Για τον Ανάδοχο 
 
 
 
 
 
          
       Μ.Γ. Φράγκου, Πολ. Μηχ/κος Ε.Μ.Π. 
       Λιμενολόγος - Ακτομηχανικός 
 
 

Ελέγχθηκε      Θεωρήθηκε 

Πύλος………..………..2015    Πύλος…………..……..2015 

O Επιβλέπων      Η Δ/ντρια Π-Δ & Π.Ζ. 
 
 
 
 
 
 
 
Κων/νος Βέργος     Μαρία Σταυροπούλου 
Πολ. Μηχ/κός      Αρχ. Μηχ/κός MSc 


