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Το παρόν Σχέδιο Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής τροποποιεί το 
κείμενο της ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-03-12-01 «Αντιολισθηρή στρώση 
ασφαλτικού σκυροδέματος»  το οποίο εγκρίθηκε την 23η  Δεκεμβρίου 
2009 από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 και η οποία πρόκειται να αντικατασταθεί 
από το αναθεωρημένο κείμενο μετά το πέρας της Δημόσιας Κρίσης. 

Το παρόν Σχέδιο Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής εκπονήθηκε από 
Εμπειρογνώμονες της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών έργων» 
και εγκρίθηκε για υποβολή σε δημόσια κρίση από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99. 

Με το πέρας της δημόσιας κρίσης το κείμενο του σχεδίου τεχνικής 
προδιαγραφής μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δημόσιας κρίσης καθώς και σε 
τυχόν ασυμβατότητες με τις υφιστάμενες διατάξεις του Ευρωπαϊκού και 
Εθνικού Δικαίου. 

Την εκδοτική επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε σύμφωνα με 
τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και 
προδιαγραφών η Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που 
είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ 
προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την 
παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την 
κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο. 
 
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς, ομάδα των ΕΤΕΠ, ως Εκδοση 2η αυτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και 
στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης. 
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Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 

 

1 Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή  αντιολισθηρής 
στρώσης από ασφαλτικό σκυρόδεμα. 

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης, είναι 
ασφαλτόμιγμα παραγόμενο και διαστρωνόμενο "εν θερμώ", αυστηρά ελεγμένης σύνθεσης, από καθαρή ή 
τροποποιημένη με βελτιωτικά άσφαλτο και σκληρά αδρανή υλικά. Με αυτή τη μέθοδο, λόγω της υψηλής 
μηχανικής αντοχής του ασφαλτικού σκυροδέματος, εξασφαλίζεται αφενός η ενίσχυση του οδοστρώματος 
(όταν γίνεται σε πάχη μεγαλύτερα των 4 cm) και αφετέρου η επίτευξη ικανοποιητικών επιφανειακών 
χαρακτηριστικών ομαλότητας, ομοιομορφίας, αντίστασης σε ολίσθηση και επιφανειακής τραχύτητας. Σε 
περίπτωση εφαρμογής λεπτών στρώσεων σε παλαιά οδοστρώματα, θα πρέπει προηγουμένως να ελέγχεται 
η επάρκεια της φέρουσας ικανότητας του υποκείμενου οδοστρώματος (και η ομαλότητα της επιφάνειας) και 
να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική συγκόλληση της τελικής στρώσης. Μία αποτελεσματική προετοιμασία, για 
τις συνήθεις περιπτώσεις φθορών, είναι το φρεζάρισμα "εν ψυχρώ" και στη συνέχεια η εφαρμογή ισχυρής 
συγκολλητικής επάλειψης με κατιονικό γαλάκτωμα. 

Κριτήρια επιλογής τύπου στρώσης.  

ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα πυκνής σύνθεσης 

ΤΥΠΟΣ 2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα ανοικτής σύνθεσης 

Τα συνιστώμενα πάχη στρώσεων των εν λόγω τύπων ασφαλτομιγμάτων είναι 3-4 cm (για ονομαστικό 
μέγεθος μέγιστου κόκκου 12,5 mm) ή 3 cm (για ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου 9,5 mm). 

2 Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,  
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και 
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε 
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον 
αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

 ΕΛΟΤ EN 1097-2 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: 
Methods for the determination of resistance to fragmentation. -- Δοκιμές για 
τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - 
Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε απότριψη 

 ΕΛΟΤ EN 1097-8 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: 
Determination of the polished stone value -- Δοκιμές για τον προσδιορισμό 
των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: 
Προσδιορισμός της τιμής επιταχυνόμενης στίλβωσης 

 ΕΛΟΤ EN 12591 Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens 
-- Ασφαλτος και συνδετικά  ασφαλτικών- Προδιαγραφές για ασφάλτους 
οδοστρωσίας 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 14023 Bitumen and bituminous binders – Specification framework for polymer 
modified bitumens – Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά -  Πλαίσιο 
προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή  
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EN 13108-1:  Ασφαλτoμίγματα — Προδιαγραφές υλικών — Μέρος 1: Ασφαλτικό 
κυρόδεμα   

EN 13043:2002  Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, 
αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

ΕΛΟΤ EN 12697-5 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5: 
Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι 
δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 5: Προσδιορισμός 
της μέγιστης πυκνότητας. 

ΕΛΟΤ EN 12697-8 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 8: 
Determination of void characteristics of bituminous specimens -- 
Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής 
ανάμιξης - Μέρος 8: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κενά των 
ασφαλτικών δοκιμίων 

ΕΛΟΤ EN 12697-9 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 9: 
Determination of the reference density -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι 
δοκιμής για ασφαλτομίγματα θερμής ανάμιξης - Μέρος 9: Προσδιορισμός 
της πυκνότητας αναφοράς 

ΕΛΟΤ EN 12697-11 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 11: 
Determination of the affinity between aggregate and bitumen -- Ασφαλτικά 
μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 11: 
Προσδιορισμός της συνάφειας μεταξύ αδρανών και ασφάλτου. 

ΕΛΟΤ EN 12697-12 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 12: 
Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -- 
Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 
12: Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιμίων 
ασφαλτομίγματος. 

ΕΛΟΤ EN 12697-26 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 26: Stiffness 
-- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 
26: Δυσκαμψία. 

ΕΛΟΤ EN 12697-34 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall 
test -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - 
Μέρος 34: Δοκιμή Marshall. 

ΕΛΟΤ EN 12697-35 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35: 
Laboratory mixing -- Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού 
ασφαλτομίγματος - Μέρος 35: Ανάμιξη στο εργαστήριο. 

ΕΛΟΤ EN 1367-2 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: 
Magnesium sulfate test - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των 
αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2: Δοκιμή θειικού 
μαγνησίου. 

ΕΛΟΤ EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of 
particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures. Δοκιμές 
γεωμετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισμός κοκκομετρικών 
κλασμάτων – Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων 

ΕΛΟΤ EN 933-3 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of 
particle shape - Flakiness index -- Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των 
αδρανών Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων. Δείκτης 
πλακοειδούς 
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ΕΛΟΤ EN 933-8  Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines 
- Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος 
(παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου  

ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of 
fines – Methylene blue test – Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου 
κλάσματος – Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου. 

prEN 13036-5 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: 
Determination of longitudinal unevenness indices 

ΕΛΟΤ EN 13036-7 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7: 
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -- 
Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων Χαρακτηριστικά 
επιφάνειας οδών και αεροδρομίων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7: Μέτρηση 
ανωμαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωμάτων (τελική στρώση) : 
Μέθοδος κανόνα. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13473-1. Characterization of pavement texture by use of surface profiles – Part 1: 
Determination of Mean Profile Depth – Χαρακτηρισμός της τραχύτητας 
οδοστρωμάτων με μέτρηση των κατατομών της επιφάνειας – Μέρος 1: 
Προσδιορισμός του μέσου βάθους της κατατομής 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00  Road pavement layers with unbound aggregates -- Στρώσεις 
οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 Hot mixed dense graded asphalt concrete layers -- Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου 

 

3 Όροι και ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας Προδιαγραφής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί: 

3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ 1: είναι το ασφαλτικό σκυρόδεμα πυκνής σύνθεσης, με ονομαστικό 

μέγεθος αδρανών 12,5 mm ή 9,5 mm. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, που ενδιαφέρει, πέραν από την 
εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας, η ενίσχυση και η στεγανότητα του οδοστρώματος. Με αυτό τον τρόπο, 
δεν επιτυγχάνεται μεγάλο βάθος επιφανειακής τραχύτητας. 
 

3.2 Ασφαλτικό σκυρόδεμα ΤΥΠΟΥ 2: είναι το ασφαλτικό σκυρόδεμα ανοικτής σύνθεσης, με 

ονομαστικό μέγεθος αδρανών 12,5 mm ή 9,5 mm. Με αυτόν τον τύπο, εξασφαλίζεται καλύτερη επιφανειακή 
τραχύτητα, με αποτέλεσμα την καλύτερη διατήρηση της αντίστασης σε ολίσθηση και σε υψηλές ταχύτητες. 
Λόγω αυξημένου ποσοστού κενών, η διάρκεια ζωής του ασφαλτοτάπητα είναι σχετικά μικρότερη, σε 
σύγκριση με τον Τύπο 1. 

4     Ενσωματούμενα υλικά 

Τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων 
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτόν. Αυτά 
συνοδεύονται από τη δήλωση επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα 
με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και φέρουν τη σήμανση 
CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/11. 

4.1    Αδρανή υλικά  

α. Γενικά : Οι ιδιότητες των αδρανών υλικών και των αδρανών πλήρωσης (filler), που προέρχονται από 
επεξεργασία φυσικών, τεχνητών ή ανακυκλωμένων υλικών και μιγμάτων αυτών των υλικών, θα 
συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13043. Τα αδρανή διακρίνονται σε χονδρόκοκκα ονομαστικού 
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μεγέθους μεγαλύτερου από 4 mm, σε λεπτόκοκκα διερχόμενα από το κόσκινο ανοίγματος 4 mm και 
συγκρατούμενα στο κόσκινο ανοίγματος 0,063 mm και σε παιπάλη διερχόμενη κυρίως από το κόσκινο 
ανοίγματος 0,063 mm (βλ. Πίνακα 1). 

β. Χονδρόκοκκο υλικό: Στις ασφαλτικές στρώσεις το χονδρόκοκκο κλάσμα των αδρανών είναι εκείνο 
που προσδίδει κυρίως τις χαρακτηριστικές αντιολισθηρές ιδιότητες (μικροτραχύτητα και 
μακροτραχύτητα) της επιφανείας του οδοστρώματος και για αυτό  θα πρέπει να αποτελείται κατά 
100% από αδρανές υλικό υλικό λατομικής προέλευσης παραγόμενο από θραύση ή σκωρίες 
κατάλληλης σκληρότητας και ανθεκτικότητας, με εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά, μεγάλη 
καθαρότητα και κατάλληλο σχήμα κόκκων. 

γ. Σχήμα κόκκων: Το χονδρόκοκκο κλάσμα πρέπει να προέρχεται από θραύση πετρώματος με τα 
προδιαγραφόμενα μηχανικά χαρακτηριστικά και να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς προσμίξεις 
(άργιλο, οργανικά ή άλλα μαλακά εύθρυπτα υλικά). Στην περίπτωση που προέρχεται από φυσικές 
αποθέσεις ποταμών ή χειμάρρων, οι προς θραύση κροκάλες θα πρέπει να συγκρατούνται από 
κόσκινο με άνοιγμα οπής τριπλάσιο του ονομαστικού μεγέθους των κόκκων και το 80% τουλάχιστον 
των κόκκων που συγκρατούνται στο κόσκινο ανοίγματος οπών 4 mm, να έχει μία τουλάχιστον 
θραυσιγενή επιφάνεια. 

 Οι κόκκοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδούς μορφής. Ο έλεγχος του σχήματός τους θα 
γίνεται με προσδιορισμό του “δείκτη πλακοειδούς” (Flakiness Index) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-
3, όπου ο «Δείκτης πλακοειδούς» θα πρέπει να είναι μικρότερος από 30%. 

δ. Μηχανικές ιδιότητες: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, οι επιτρεπόμενες τιμές 
των μηχανικών ιδιοτήτων του χονδρόκοκκου αδρανούς θα πληρούν τις εξής απαιτήσεις: 

 Αντοχή σε στίλβωση (Polished  Stone Value), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8,    

PSV50 για τις κατηγορίες οδών ΑΙΙ, ΑΙΙΙ και ΒΙΙΙ και PSV56 για τις κατηγορίες οδών ΑΙ, ΒΙ και 
ΒΙΙ.Αντοχή σε απότριψη (Aggregate Abrasion Value), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-

8, AAV10. 

 Αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2, LA25. 

 Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1367-2. Η απώλεια 
(σε ποσοστό του βάρους) δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 18%.  

ε. Λεπτόκοκκο υλικό: Το λεπτόκοκκο κλάσμα (διερχόμενο από το κόσκινο ανοίγματος οπής 4 mm και 
συγκρατούμενο στο κόσκινο ανοίγματος οπής 0,063 mm), πρέπει να αποτελείται από κόκκους 
γωνιώδεις, θραυσιγενείς και απαλλαγμένους από άργιλο ή άλλες επιβλαβείς προσμίξεις. Σε 
περιπτώσεις βαριάς κυκλοφορίας, είναι προτιμότερο να είναι της ίδιας προέλευσης με το χονδρόκοκκο 
υλικό. Στις λοιπές περιπτώσεις, μπορεί να είναι θραυστό ασβεστολιθικής σύστασης ή φυσικής 
προέλευσης.  

 Η καθαρότητα του λεπτόκοκκου κλάσματος (το οποίο θα περιλαμβάνει την τυχόν προσθήκη 
παιπάλης) θα ελέγχεται με τη μέθοδο του ισοδύναμου άμμου και τη μέθοδο μπλε του μεθυλενίου. Το 
ισοδύναμο άμμου θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο ΕΛΟΤ EN 933-8. Αυτό πρέπει 
να έχει τιμή μεγαλύτερη από 55. Εφόσον καλύπτεται η απαίτηση αυτή και το ποσοστό της παιπάλης 
είναι μεγαλύτερο από 3% θα αξιολογείται πλέον η ύπαρξη ενεργών (διογκούμενων) αργιλικών 
συστατικών στο λεπτόκοκκο κλάσμα με τη μέθοδο μπλε του μεθυλενίου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
933-9. Η προσδιοριζόμενη τιμή του δείκτη MBF δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10gr/kg.  

στ. Παιπάλη: Η παιπάλη προστίθεται (σε περίπτωση έλλειψης), για να συμπληρώσει την κοκκομετρική 
διαβάθμιση του μίγματος των αδρανών. Μπορεί να είναι λιθοσύντριμμα ορυκτής ή άλλης προέλευσης 
(σκόνη από σκωρίες), υδράσβεστος, τσιμέντο, ιπτάμενη τέφρα, ή άλλη κατάλληλη ορυκτή ύλη, η οποία 
κατά το χρόνο χρησιμοποίησής της θα είναι αρκετά ξηρή, ώστε να ρέει ελεύθερα και να μη δημιουργεί 
συσσωματώματα. Η παιπάλη δεν πρέπει να περιέχει άργιλο ή οργανικές προσμίξεις, ούτε να έχει 
πλαστικότητα, εκτός αν πρόκειται για τσιμέντο ή υδράσβεστο. Η συνιστώμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση της παιπάλης φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1. 
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Πίνακας  1 - Συνιστώμενη κοκκομετρική διαβάθμιση παιπάλης  

 

  

  

 

Κοκκομετρική διαβάθμιση παιπάλης 

Κόσκινο τετραγωνικής οπής  Διερχόμενο % 

2 mm 

0,125 mm 

0,063 mm 

100 

85 - 100 

70 - 100 

 

4.2    Ασφαλτικό συνδετικό 

Θα χρησιμοποιείται καθαρή άσφαλτος, η οποία πρέπει είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-10-00 ή, για όσους τύπους δεν εμπεριέχονται σε αυτή, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 12591  

O τύπος της ασφάλτου συνιστάται να είναι 50/70, ή εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μίγμα ασφάλτου 
70/100 και 40/50 σε αναλογία 50:50.  

Για την εξασφάλιση υψηλών απαιτήσεων και σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. γέφυρες, όπου απαιτούνται 
αυξημένα μηχανικά χαρακτηριστικά και μεγάλη διάρκεια ζωής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τροποποιημένη 
άσφαλτος (η βασική είναι συνήθως 80/100 με πρόσθετα βελτιωτικά πολυμερή, θερμοπλαστικά, ελαστομερή 
κτλ.), ύστερα από ειδική εργαστηριακή μελέτη, η οποία θα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 14023. 

Προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης στην άσφαλτο θα γίνεται όταν τα αδρανή παρουσιάζουν υδροφιλία, ή σε 
ειδικές περιπτώσεις που καθορίζει η Υπηρεσία. Ο τύπος και το ακριβές ποσοστό του αντιυδρόφιλου, θα 
καθορίζεται από το εργαστήριο, με τη δοκιμή εμβάπτισης-θλίψης, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-12. 
Πριν τη διαδικασία σύνθεσης συνιστάται επίσης ο προσδιορισμός της συνάφειας μεταξύ ασφάλτου και 
αδρανών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12697-11.  

4.3 Μελέτη σύνθεσης 

Κοκκομετρική διαβάθμιση. Το συνολικό μίγμα των αδρανών μπορεί να προκύπτει από σύνθεση δύο ή 
περισσοτέρων επί μέρους κλασμάτων, είτε να προσκομίζεται ενιαίο στο εργοστάσιο παραγωγής 
ασφαλτομίγματος και να χρησιμοποιείται χωρίς διαχωρισμό και ανασύνθεση, εφόσον είναι ομοιόμορφο και 
με σταθερή κοκκομετρική σύνθεση.  

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του συνολικού μίγματος των αδρανών υλικών (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και 
παιπάλη), ανάλογα με τον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέματος και το ονομαστικό μέγεθος του μέγιστου 
κόκκου, πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του παρακάτω Πίνακα 2. 

Το ποσοστό (στο συνολικό μίγμα των αδρανών) του διερχόμενου από το κόσκινο Νο 8 υλικού, είναι 
σημαντικό στοιχείο για τον εργοταξιακό έλεγχο, επειδή διαχωρίζεται το χονδρόκοκκο από το λεπτόκοκκο 
υλικό. Μίγματα που περιέχουν ποσοστό υλικού διερχόμενου από το κόσκινο 2 mm κοντά στο μέγιστο 
επιτρεπόμενο, δίνουν επιφάνεια με σχετικά λεπτή υφή, ενώ διαβαθμίσεις που πλησιάζουν στο ελάχιστο, 
δίνουν επιφάνεια με σχετικά αδρή υφή.  

Τα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης  του παρακάτω Πίνακα 2, ισχύουν κατά βάρος, εφόσον τα ειδικά βάρη 
του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου υλικού δε διαφέρουν πάνω από 5%. Αν υπάρχει μεγαλύτερη 
διαφορά, τα όρια του πίνακα και οι αναλογίες σύνθεσης κατά βάρος του συνολικού μίγματος αδρανών, θα 
πρέπει να αναχθούν, σύμφωνα με τα ειδικά βάρη τους. 
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Πίνακας 2 - Κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και συνιστώμενο πάχος στρώσης 

 

Μέγεθος κόσκινου 

 τετραγωνικής οπής 

mm 

ΤΥΠΟΣ 1 

(πυκνής σύνθεσης) 

ΤΥΠΟΣ 2 

(ανοικτής σύνθεσης) 

Ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου [mm] 

12,5 9,5 12,5 9,5 

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 Ποσοστό διερχόμενων από τα αντίστοιχα κόσκινα 

12,50 mm 

9,00 mm 

4,00 mm 

2,00 mm 

1,12  mm 

0,25 mm 

0,063 mm 

90 - 100 

- 

42 - 72 

18 - 38 

- 

5 - 20 

2 - 9 

100 

90 - 100 

50 - 80 

30 - 65 

- 

6 - 21 

2 - 9 

84 - 100 

52 - 82 

18 - 46 

5 - 24 

3 - 19 

0 - 9 

- 

100 

75 - 100 

35 - 65 

10 - 35 

3 - 24 

0 - 10 

- 

     

 

4.4 Ποσοστό ασφάλτου – χαρακτηριστικά κατά Μarshall 

Μετά τον καθορισμό των αναλογιών των αδρανών για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής 
διαβάθμισης, ακολουθεί ο προσδιορισμός του  βέλτιστου ποσοστού ασφάλτου με τη μέθοδο Marshall. Τα 
χαρακτηριστικά κατά Marshall (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-34), τα κενά (σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-8), καθώς και τα κριτήρια για τον έλεγχο της υδροφιλίας με τη δοκιμή εμβάπτισης-
θλίψης, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3. Για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του ασφαλτομίγματος σε 
τροχοαυλάκωση συνιστάται να εκτελείται και η δοκιμή τροχοαυλάκωσης. Το βάθος τροχοαυλάκωσης του 
ασφαλτομίγματος κατά τη δοκιμή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-22 με τη μικρή συσκευή τροχοαυλάκωσης 
θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 3. Επίσης, για τη διαμόρφωση της βέλτιστης σύνθεσης 
ασφαλτομίγματος συνιστάται να πραγματοποιείται και η δοκιμή δυσκαμψίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12697-26, σημειώνεται δε ότι ο έλεγχος δυσκαμψίας του ασφαλτομίγματος είναι ουσιαστικής σημασίας 
στην περίπτωση που υπεισέρχεται ως παράμετρος σχεδιασμού στην εφαρμογή μεθοδολογιών σχεδιασμού 
οδοστρωμάτων.  

Πίνακας 3 - Χαρακτηριστικά δοκιμής  Marshall 

 

Χαρακτηριστικά Τύπος 1 Τύπος 2 

Συμπύκνωση (αριθμός κτύπων σε κάθε πλευρά του δοκιμίου) 75 75 

Ευστάθεια στους 60C (N)   8000  6000 

Παραμόρφωση δοκιμίου [mm] 2 - 4 2 - 5 

Κενά αέρος (% συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος) 3 - 5 5 - 15 

Ελάχιστος λόγος αντοχής στη δοκιμή εμβάπτισης-θλίψης 0,8 0,7 

Βάθος τροχοαυλάκωσης στους 60
o
C (mm)  <7 <7 

5     Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 

5.1    Παραγωγή ασφαλτομίγματος 

Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα συνήθη ασφαλτομίγματα, σύμφωνα με την αντίστοιχη 
προδιαγραφή. 

Επειδή η ψύξη των ασφαλτομιγμάτων που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος είναι ταχεία, οι θερμοκρασίες 
παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ασφαλτομιγμάτων συνήθους πάχους. Οι 
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συνιστώμενες θερμοκρασίες ανάμιξης (θερμοκρασία στην έξοδο του αναμικτήρα) θα πρέπει να 
διαμορφώνονται κατ’ αντιστοιχία με τις θερμοκρασίες ανάμιξης στο εργαστήριο, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-35. Σε περίπτωση χρήσης τροποποιημένης ασφάλτου, θα ζητούνται πληροφορίες από το 
αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου, σε συνδυασμό με τις οδηγίες του κατασκευαστή του βελτιωτικού-
τροποποιητικού της ασφάλτου. 

Επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερμοκρασιών και κυρίως κατά την ανάμιξη, λόγω του κινδύνου 
αλλοίωσης της ασφάλτου. Κατά τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα 
μέτρα για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών, ώστε κατά τη διάστρωση να τηρούνται οι ελάχιστες 
θερμοκρασίες, που αναφέρονται στα επόμενα. Για αυτό συνιστάται να επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών 
μεταφοράς ασφαλτομίγματος. 

Η χρήση πετρελαίου, για την ευχερή εκφόρτωση των αυτοκινήτων μεταφοράς, απαγορεύεται. 

5.2    Συγκολλητική επάλειψη 

Λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη με μικρή 
ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν τελικά τουλάχιστον 300 g/m

2
 ασφαλτικού συνδετικού), 

για την αποφυγή δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης. 

Για την επίτευξη της ομοιογένειας της επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διάχυση πρέπει να 
πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα με περιεκτικότητα 30% σε 
άσφαλτο. (Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ. 60% αραιώνεται με προσθήκη υδατικής φάσης 
100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του γαλακτώματος - για λήψη γαλακτώματος που 
να δίνει υπόλειμμα ασφαλτικού 30%). 

5.3    Διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος 

Οι θερμοκρασίες διάστρωσης του ασφαλτομίγματος συνιστάται να προσεγγίζουν τις θερμοκρασίες κατά την 
έναρξη της συμπύκνωσης του ασφαλτομίγματος στο εργαστήριο, όπως ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12697-35. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες διάστρωσης οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του ασφαλτομίγματος 
και της ασφάλτου, το πάχος της στρώσης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, θα καθορίζονται από την 
Υπηρεσία. και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμπυκνωσιμότητα του ασφαλτομίγματος 
σε σχέση και με την επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης.  

Περιορισμοί καιρικών συνθηκών. Σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέμου και χαμηλών θερμοκρασιών 
περιβάλλοντος (κάτω των 10°C), οι εργασίες θα διακόπτονται. Ειδικά στις περιπτώσεις λεπτών στρώσεων 
(πάχους 3 cm), θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ρυθμό ψύξης του ασφαλτομίγματος ώστε να 
διασφαλίζεται η συμπυκνωσιμότητα του. 

5.4    Συμπύκνωση 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04. Ειδικά για τους τάπητες τύπου 2, 
απαιτείται γενικά ελαφρύτερη κυλίνδρωση με οδοστρωτήρα 10-12 t, με λείους κυλίνδρους. Η υπερβολική 
συμπύκνωση, ή συμπύκνωση όταν το ασφαλτόμιγμα έχει ψυχθεί, θα οδηγήσει σε θραύση των αδρανών. 
Συνιστάται προσδιορισμός της βέλτιστης μεθοδολογίας συμπύκνωσης, με βάση το διαθέσιμο μηχανικό 
εξοπλισμό, μέσω της κατασκευής και ελέγχου δοκιμαστικού τμήματος. 

6    Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή 

6.1   Γενικά 

 Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται και για τα συνήθη ασφαλτομίγματα (βλέπε την Προδιαγραφή 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04). 

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών, από τα οποία κυρίως εξαρτώνται 
τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της αντιολισθηρής στρώσης.  
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Τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
305/2011 υποχρεωτικά φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων βάσει του κατ΄ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ  EEL159/41/28.05.2014), στα οποία δηλώνονται τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο αντίστοιχο εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο. Στην ετικέτα 
σήμανσης CE και στη δήλωση επιδόσεων, δηλώνονται υποχρεωτικά οι κατηγορίες /τιμές επιδόσεων, οριακά 
επίπεδα για εκείνα τα χαρακτηριστικά της παρούσας προδιαγραφής.  

Για τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα υλικά (δομικά υλικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, θα συνοδεύοντα κατά περίπτωση από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή 
άλλο συνοδευτικό έγγραφο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

6.2   Εργαστηριακοί έλεγχοι 

Εκτελούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι που προβλέπονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 
και επιπλέον εκτελούνται και οι ακόλουθες δοκιμές: 

 Δείκτης πλακοειδούς κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3 

 Αντοχή σε στίλβωση (PSV) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8 

 Αντοχή σε απότριψη (AAV) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-8 

 Αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2 

Ασφαλτόμιγμα 

Κενά αέρος στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-8 

6.3   Έλεγχοι εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος 

 Ο έλεγχος καλής λειτουργίας της κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής και της ομοιομορφίας του 
παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα 
συνήθη ασφαλτομίγματα. 

 Ο έλεγχος της ομοιομορφίας του παραγόμενου ασφαλτομίγματος και της εφαρμογής της 
μελέτης σύνθεσης, θα γίνεται με εξέταση τριών τουλάχιστον δειγμάτων, με βάση το μέσο όρο 
τους.  

Αν με την εφαρμογή των παραπάνω ανοχών προκύψει καμπύλη εκτός των επιτρεπόμενων ορίων του 
παρακάτω Πίνακα 4-, αυτό δεν θα αποτελέσει λόγο απόρριψης του υλικού, εφόσον τα χαρακτηριστικά κατά 
Marshall του ασφαλτομίγματος (σύμφωνα με τον Πίνακα 3) είτε υπερκαλύπτουν είτε δε διαφέρουν 
περισσότερο από 15% σε σχέση με τα αντίστοιχα της μελέτης σύνθεσης. 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις (μέσος όρος δειγμάτων), ως προς τα αντίστοιχα ποσοστά της μελέτης 

σύνθεσης, των ποσοστών κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών και του ποσοστού ασφάλτου, δίνονται 

στον παρακάτω Πίνακα 4. Επί πλέον, σε κανένα μεμονωμένο δείγμα οι αποκλίσεις δε θα υπερβαίνουν αυτά 

τα όρια, επαυξημένα κατά 20%. 
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Πίνακας 4 - Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις από τη μελέτη σύνθεσης (Μ.Ο. δειγμάτων) 

 

Μέγεθος κόσκινου Ανοχή επί των ποσοστών διερχόμενων % 

 12,50  mm (1/2'') και άνω 

 9,00  mm  

 4,00  mm  

 2,00  mm  

 1,12  mm  

 0,50 mm 

 0,25  mm  

 0,067  mm 

Άσφαλτος % κατά βάρος στο ασφαλτόμιγμα 

± 8 

± 7 

± 7 

± 6 

± 6 

± 5 

± 5 

± 3 

± 0,3 

 

6.4   Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση 

Μετά την τελική συμπύκνωση, ακολουθούν έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης, για να διαπιστωθεί, κατά 
πόσον ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις: 

α. Στάθμη. Η τελική επιφάνεια πρέπει να ανταποκρίνεται στην “ερυθρά” της μελέτης (σε συνδυασμό με την 
προβλεπόμενη επίκλιση), με αποκλίσεις όχι μεγαλύτερες των ± 6 mm. 

β. Ομαλότητα. Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυματισμοί ή άλλες τοπικές ανωμαλίες δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 5 mm. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται με 3μετρο πήχυ, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-7.  

Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η μέτρηση θα 
πραγματοποιείται με 3μετρο πήχη (ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-7).  

  Ο έλεγχος της κατά μήκος ομαλότητας στο συνολικό μήκος του έργου και για όλες τις λωρίδες 
κυκλοφορίας θα γίνεται με προφιλομέτρηση για τον προσδιορισμό του δείκτη IRI ανά 100 m, σύμφωνα 
με το Πρότυπο prEN 13036-5. O δείκτης IRI δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 1.3m/km.  

γ. Πάχος στρώσης. Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται με λήψη καρότων, σε πυκνότητα τρία (3) 
τουλάχιστον ανά 4000 m

2
. Ο αριθμητικός μέσος όλων των μετρήσεων πρέπει να είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος από το πάχος που καθορίζει η σύμβαση του έργου. Καμία μεμονωμένη μέτρηση δεν 
πρέπει να υπολείπεται του προδιαγραφόμενου πάχους περισσότερο από 10%, εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη (π.χ. επιστρώσεις σε παλαιό ασφαλτικό υπόστρωμα). 

δ. Βαθμός συμπύκνωσης. Η μέση τιμή του βαθμού συμπύκνωσης, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 
97% και καμία μεμονωμένη τιμή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 95%. Ο έλεγχος γίνεται με τη 
μέθοδο του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12697-9 σε συνδυασμό με τη μέθοδο του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-
6 για τον προσδιορισμό της πυκνότητας δοκιμίων ασφαλτομίγματος διάστρωσης συμπυκνωμένων στο 
εργαστήριο με τη μέθοδο Marshall (ως αναφορά) καθώς και των πυρήνων επιτόπου συμπύκνωσης που 
αποκόπηκαν για τον έλεγχο του πάχους.  

ε. Επιφανειακή τραχύτητα. Η επιφανειακή τραχύτητα θα ελέγχεται με τη μέθοδο της κηλίδας της άμμου 
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-1 το αργότερο 7 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και 
πριν η οδός δοθεί στην κυκλοφορία. Για κάθε λωρίδα, θα γίνεται έλεγχος σε σημεία απέχοντα 
τουλάχιστον 50 m μεταξύ τους και 50 cm από το άκρο του καταστρώματος της οδού. Το μέσο βάθος 
υφής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,0 mm για τον τύπο 1 και 1,5 mm, για τον τύπο 2. Αν ο μέσος 
όρος των μετρήσεων βρεθεί μικρότερος των παραπάνω ορίων, τότε το μίγμα στην περιοχή αυτή 
αποξηλώνεται σε όλο του πάχος με φρεζάρισμα και αντικαθίσταται με νέα στρώση.  Οι απαιτούμενες 
διορθωτικές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σε ελάχιστο μήκος τουλάχιστον 20 m και σε όλο το πλάτος της 
λωρίδας κυκλοφορίες. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, ελέγχεται ξανά το βάθος υφής. 
Συνιστάται επίσης έλεγχος με προφιλόμετρο για τον προσδιορισμό του δείκτη MPD (Mean Profile 



ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2017 © ΕΛΟΤ 

 

14 

Depth) στο συνολικό μήκος του έργου και για όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13473-1.  

7    Τρόπος επιμέτρησης 

Οι εργασίες κατασκευής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης θα επιμετρώνται για κάθε τύπο (κλειστού) 
ασφαλτοσκυροδέματος σε τετραγωνικά μέτρα [m

2
], σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-11-04 

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης 
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη 
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή  
αντιολισθηρής στρώσης από ασφαλτικό σκυρόδεμα. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν 
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

 Η προμήθεια του προδιαγραφόμενου ασφαλτοσκυροδέματος. 

 Η εργασία διάστρωσης της αντιολισθηρής στρώσης. 

 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 

 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 

 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 

 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση 
των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

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

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών 
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους. 

Για την επιμέτρηση του μεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

 

 

 

  


