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4.1 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και 

Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την είσοδο 
οχημάτων και πεζών στον αυτοκινητόδρομο και στους κλάδους κόμβων.   

 
4.1.2 Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των υλικών επί τόπου των έργων και 

οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο Τιμολόγιο. 

 
4.2 ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 2,26 m. 
 
4.2.1 Το συρματόπλεγμα της περίφραξης είναι γαλβανισμένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 

5x5cm., διαμέτρου σύρματος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m2, ύψους 1,94 m.  Στο κάθε άκρο του 
συρματοπλέγματος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισμένο σύρμα, Νο 19, διαμέτρου 
σύρματος 3,6 mm.  Η στερέωση του στους στύλους αρχίζει σε ύψος 2 cm. από την 
επιφάνεια του εδάφους (φυσική ή όπως διαμορφώνεται από τα έργα οδοποιίας, ανάλογα με 
τη θέση τοποθέτησης της περίφραξης). 

 
4.2.2 Οι αποστάσεις των πασσάλων μεταξύ τους θα είναι κατά μέγιστο 3,0 m.  Για την πάκτωση 

των πασσάλων θα ανοιχθούν οπές συνολικού βάθους 70 cm.  Το βαθύτερο τμήμα των 
οπών ύψους 55 cm., θα έχει διάμετρο 25 cm. και το ανώτερο τμήμα τους, ύψους 15 cm. θα 
έχει διάμετρο 60 cm. 

 
4.2.3 Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή 

δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας Β35, ύψους 3,00 m. και θα στερεώνονται στο έδαφος με 
σκυρόδεμα κατηγορίας Β5.  Το σκυρόδεμα των πασσάλων θα είναι “στεγανό” και “υψηλής 
αντίστασης σε παγετό”, όπως αυτά ορίζονται στο DIN 1045/88 (παραγρ. 6.5.7.2 και 6.5.7.3 
αντίστοιχα).  Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό (ή κολούρου πυραμίδας) για 
διατομή κυκλική ή σχήματος κανονικού οκταγώνου / εξαγώνου, με διάμετρο 
περιγεγραμμένου κύκλου (βάση / κορυφή) 13/10 cm.  Για την περίπτωση πασσάλων 
ορθογωνικής διατομής οι πάσσαλοι θα είναι είναι μορφής κολούρου πυραμίδας με 
τετραγωνική διατομή, πλευράς (βάσης κορυφής) 13/10 cm, ή πρισματικοί με ορθογωνική 
διατομή ελάχιστης διάστασης 12 cm.  Ο κύριος οπλισμός των πασσάλων θα είναι σταθερός 
σε όλο το μήκος των πασσάλων και θα είναι κατ’ ελάχιστον 6 Φ10 St I σε περίπτωση 
κυκλικής, οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής και 4 Φ 8 St III σε περίπτωση ορθογωνικής 
(και τετραγωνικής) διατομής.  Ως οπλισμός διανομής θα χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή 
ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατομής) Φ 4 St Ι 
ανά 0,35 m. σε όλο το μήκος των πασσάλων.    

 
 Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων σε διαστάσεις, οπλισμό και χαρακτηριστικά 

σκυροδέματος και οπλισμού, ως πρόσθετο κριτήριο αποδοχής των πασσάλων, θα πρέπει η 
“ροπή αστοχίας” (Μsd), στην άνω επιφάνεια της πάκτωσης (2,30 m. από την κορυφή) να 
τηρεί τη σχέση : 

 
   Msd > =  3,75 ΚN.m 
 
 Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε εργαστήριο, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης, σε αριθμό πασσάλων Ν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του πλήθους 
αυτών.  Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμαζόμενων πασσάλων κάθε μεμονωμένης δειγματοληψίας 
θα είναι Νmin = 2 τεμάχια. 

 
 Οι προς δοκιμασία πάσσαλοι θα λαμβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν 

προσκομισθεί στο εργοτάξιο. 
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 Ο έλεγχος της Msd  θα γίνεται με σταδιακή εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου (F) σε 
απόσταση 2,20 m. από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m. από την κορυφή) και η 
αστοχία, σε κάθε δοκιμαζόμενο πάσσαλο, θα πρέπει να συμβεί για F >= 1,70 ΚN.  Αν ένας 
από τους δοκιμαζόμενους πασσάλους αστοχήσει για F < 1,70 ΚN η παρτίδα απορρίπτεται. 

 
4.2.4 Το πάνω μέρος της περίφραξης θα συμπληρωθεί με τρεις σειρές από σύρμα Νο 13 

(διαμέτρου 2 mm), διπλό, αγκαθωτό, γαλβανισμένο.  Η κατώτερη σειρά θα απέχει από το 
συρματόπλεγμα 10 cm.  Η μεταξύ των συρμάτων αυτών απόσταση θα είναι 10cm.  Τα 
σύρματα αυτά θα προσδένονται στους πασσάλους μέσα από τρύπες διαμέτρου 10 mm. 

 
4.2.5 Για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρματοπλέγματος θα τοποθετηθούν 

τρία επί πλέον γαλβανισμένα σύρματα Νο 19, διαμέτρου 3,6 mm. (δύο διαγώνια ανά 
φάτνωμα και ένα οριζόντιο στο μέσο του ύψους του συρματοπλέγματος).  Αυτά (όπως 
επίσης και τα ακραία σύρματα του συρματοπλέγματος) θα προσδεθούν στους πασσάλους 
με στερέωσή τους μέσω γαλβανισμένων συρμάτων Νο 17 (διαμέτρου 3 mm) που θα 
διέρχονται μέσα από τις οπές διαμέτρου 10 mm. 

 
4.2.6 Ανά 60 το πολύ μέτρα μήκους η περίφραξη θα ενισχύεται με κατασκευή αντηρίδων μήκους 

3,0 m. 
 
4.2.7 Το γαλβάνισμα του συρματοπλέγματος και του αγκαθωτού σύρματος (που θα γίνει ΕΝ 

ΘΕΡΜΩ) θα έχει ελάχιστο βάρος ίσο προς 210 gr/m2.  Επισημαίνεται ότι μετά την 
προσκόμιση του συρματοπλέγματος στο εργοτάξιο θα γίνει δειγματοληψία και έλεγχος του 
γαλβανίσματος σύμφωνα με το άρθρο Γ-17 της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.  Μετά την αποδοχή του συρματοπλέγματος, που θα γίνει με υπογραφή 
πρωτοκόλλου, θα γίνει τοποθέτηση του συρματοπλέγματος στο έργο. 

 
4.3 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 
 
4.3.1 

 Για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατομής, οι πάσσαλοι θα είναι μορφής 
κολούρου πυραμίδας με τετραγωνική διατομή, πλευράς (βάσης / κορυφής) 12/9cm., ή 
πρισματικοί με ορθογωνική διατομή ελάχιστης διάστασης 9 cm.  Ο κύριος οπλισμός 
των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος των πασσάλων και θα είναι κατ’ 
ελάχιστον 6 Φ 8 St I σε περίπτωση κυκλικής οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής και 4 
Φ 8 St III σε περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατομής.  Ως οπλισμός 
διανομής θα χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την 

ΤΥΠΟΣ Α (ύψους 1,46 m. με συρματόπλεγμα τετραγωνικών οπών 5 x 5 cm.) 
 

(1) Το συρματόπλεγμα της περίφραξης είναι γαλβανισμένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5 
x 5 cm., διαμέτρου σύρματος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m2, ύψους 1,20 m.  Στο κάθε 
άκρο του συρματοπλέγματος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισμένο σύρμα Νο 
19, διαμέτρου σύρματος 3,6 mm.  Η στερέωσή του στους στύλους αρχίζει σε ύψος 2 
cm. από την επιφάνεια του εδάφους (φυσική ή όπως διαμορφώνεται από τα έργα 
οδοποιίας, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης της περίφραξης). 

 
(2) Οι αποστάσεις των πασσάλων μεταξύ τους θα είναι κατά μέγιστο 2,50m.  Για την 

πάκτωση των πασσάλων θα ανοιχθούν οπές  συνολικού βάθους 40 cm.  Το βαθύτερο 
τμήμα των οπών, ύψους 30 cm., θα έχει διάμετρο 20 cm. και το ανώτερο τμήμα τους, 
ύψους 10 cm., θα έχει διάμετρο 40 cm. 

 
(3) Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή 

δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας C30/37, ύψους 1,90 m. και θα στερεώνονται στο 
έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  Το σκυρόδεμα των πασσάλων θα είναι 
“στεγανό” και “υψηλής αντίστασης σε παγετό”, όπως αυτά ορίζονται στο DIN 1045/88 
(παραγρ. 6.5.7.2 και 6.5.7.3 αντίστοιχα).  Το σχήμα των πασσάλων θα είναι 
κολουροκωνικό (ή κολούρου πυραμίδας) για διατομή κυκλική ή σχήματος κανονικού 
οκταγώνου/εξαγώνου, με διάμετρο περιγεγραμμένου κύκλου (βάση/κορυφή) 12/9cm.   
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περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατομής) Φ 4 St Ι ανά 0,35 m. σε όλο το μήκος 
των πασσάλων.    

 
 Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων σε διαστάσεις, οπλισμό και χαρακτηριστικά 

σκυροδέματος και οπλισμού, ως πρόσθετο κριτήριο αποδοχής των πασσάλων, θα 
πρέπει η “ροπή αστοχίας” (Μsd), στην άνω επιφάνεια της πάκτωσης (1,50 m. από την 
κορυφή) να τηρεί τη σχέση : 

 
Msd > =  2,40 KN.m. 

 
 Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε εργαστήριο σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης, σε αριθμό πασσάλων Ν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του 
πλήθους αυτών.  Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμαζομένων πασσάλων κάθε μεμονωμένης 
δειγματοληψίας θα είναι Νmin = 2 τεμάχια. 

 
 Οι προς δοκιμασίαν πάσσαλοι θα λαμβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που 

έχουν προσκομισθεί στο εργοτάξιο. 
 
 Ο έλεγχος της Msd  θα γίνεται με σταδιακή εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου (F) σε 

απόσταση 1,40 m. από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m. από την κορυφή) και η 
αστοχία, σε κάθε δοκιμαζόμενο πάσσαλο, θα πρέπει να συμβεί για F >= 1,70 ΚN.  Αν 
ένας από τους δοκιμαζόμενους πασσάλους αστοχήσει για F < 1,70 ΚN η παρτίδα 
απορρίπτεται. 

 
(4) Το πάνω μέρος της περίφραξης θα συμπληρωθεί με τρεις σειρές από σύρμα Ν13 

(διαμέτρου 2 mm.) διπλό, αγκαθωτό, γαλβανισμένο.  Η κατώτερη σειρά θα απέχει από 
το συρματόπλεγμα 8 cm.  Η μεταξύ των συρμάτων αυτών απόσταση θα είναι 8cm.  Τα 
σύρματα αυτά προσδένονται στους πασσάλους μέσα από τρύπες διαμέτρου 10 mm. 

 
(5) Για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρματοπλέγματος θα 

τοποθετηθεί ένα επί πλέον γαλβανισμένο σύρμα Νο 19, διαμέτρου 3,6 mm, στο μέσο 
του ύψους του συρματοπλέγματος. 

 
Αυτό (όπως επίσης και τα ακραία σύρματα του συρματοπλέγματος) θα προσδεθεί 
στους πασσάλους με στερέωσή τους μέσω γαλβανισμένων συρμάτων Νο 17 
(διαμέτρου 3 mm) που θα διέρχονται μέσα από τις οπές διαμέτρου 10 mm. 

 
(6) Ανά 60 το πολύ μέτρα μήκους η περίφραξη θα ενισχύεται κατάλληλα με κατασκευή 

αντηρίδων μήκους 1,90 m. 
 
(7) Το γαλβάνισμα του συρματοπλέγματος και του αγκαθωτού σύρματος (που θα γίνει ΕΝ 

ΘΕΡΜΩ) θα έχει ελάχιστο βάρος ίσο προς 210 gr/m2.  Επισημαίνεται ότι μετά την 
προσκόμιση του συρματοπλέγματος στο εργοτάξιο θα γίνει δειγματοληψία και έλεγχος 
του γαλβανίσματος σύμφωνα με το άρθρο Γ-17 της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.  Μετά την αποδοχή του συρματοπλέγματος, που θα γίνει με 
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, θα γίνει τοποθέτηση του συρματοπλέγματος στο 
έργο. 

 
4.3.2 ΤΥΠΟΣ Β (Υψους 1,62 m. με ειδικό συρματόπλεγμα ορθογωνικών οπών) 
 
 Εναλλακτικά στην περίφραξη ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ μπορεί να εφαρμοσθεί (με την ίδια τιμή του 

τιμολογίου που αναφέρεται στον ΤΥΠΟ Α) και η παρακάτω παραλλαγή ΤΥΠΟΥ Β της 
περίφραξης ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ : 
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(1) Συρματόπλεγμα 
 
(α) Θα χρησιμοποιηθεί το ειδικό συρματόπλεγμα περίφραξης οδών με ορθογωνικές 

οπές τύπου URSUS της BEKAERT ύψους 1,60 m. τύπου MEDIUM 160/23/5Μ με 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
 
- 23 οριζόντια σύρματα (τα δύο ακραία διαμέτρου 2,50 mm και τα υπόλοιπα 21 

σύρματα διαμέτρου 2,00 mm) από ατσαλόσυρμα υψηλού ποσοστού άνθρακα 
(0,45 - 0,50%) και εφελκυστικής αντοχής 1.200/1.400 N/mm2 [16διαστήματα 0,05 
m. στο κάτω τμήμα, στη συνέχεια 3 διαστήματα 0,10 m., ακολούθως δύο 
διαστήματα 0,15 m. και τέλος (στο ανώτερο τμήμα) ένα διάστημα 0,20 m.]. 

 
- Κατακόρυφα σύρματα διαμέτρου 1,90 mm από χαλυβα χαμηλού ποσοστού 

άνθρακα (<= 0,10%) με εφελκυστική αντοχή 400/500 Ν/mm2. 
 
- Το ελάχιστο βάρος του γαλβανίσματος, σύμφωνα με το DIN 1548, θα είναι : 
 
-   Για τα οριζόντια σύρματα διαμέτρου 2,00 mm  : >= 210 gr/m2 
 
- Για τα οριζόντια σύρματα διαμέτρου 2,50 mm  : >= 230 gr/m2 
 
- Για τα κατακόρυφα σύρματα διαμέτρου 1,90 mm  : >= 240 gr/m2 

 
(β) Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του γαλβανίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 

Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης θα γίνει μετά την προσκόμιση του 
συρματοπλέγματος στο εργοτάξιο.  Μετά την αποδοχή του συρματοπλέγματος, 
που θα γίνει με υπογραφή πρωτοκόλλου, θα γίνει τοποθέτηση του 
συρματοπλέγματος στο έργο. 

 
 

(2) Υψος της περίφραξης 
 
 Θα εφαρμοσθεί ύψος περίφραξης ίσο προς 1,62 m. 
 
(3) Απόσταση μεταξύ των πασσάλων και ποάκτωση αυτών 
 
 Οι αποστάσεις των πασσάλων μεταξύ των θα είναι κατά μέγιστο 2,50 m.  Για την 

πάκτωση των πασσάλων θα ανοιχθούν οπές συνολικού βάθους 45 cm.  Το βαθύτερο 
τμήμα των οπών ύψους 35 cm. θα έχει διάμετρο 20 cm. και το ανώτερο τμήμα τους, 
ύψους 10 cm., θα έχει διάμετρο 40 cm. 

 
(4) 

 Για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατομής, οι πάσσαλοι θα είναι μορφής 
κολούρου πυραμίδας με τετραγωνική διατομή, πλευράς (βάση / κορυφή) 12/9 cm., ή 
πρισματικοί με ορθογωνική διατομή ελάχιστης διάστασης 9 cm.  Ο κύριος οπλισμός 
των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το μήκος των πασσάλων και θα είναι κατ’ 
ελάχιστον 7 Φ 8 St I σε περίπτωση κυκλικής οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής και 4 
Φ 8 St III σε περίπτωση ορθογωνικής και τετραγωνικής διατομής.  Ως οπλισμός 

Πάσσαλοι 
 
 Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή 

δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας C30/37, ύψους 2,10 m. και θα στερεώνονται στο 
έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  Το σκυρόδεμα των πασσάλων θα είναι 
“στεγανό” και “υψηλής αντίστασης σε παγετό”, όπως αυτά ορίζονται στο DIN 1045/88 
(παραγρ. 6.5.7.2 και 6.5.7.3 αντίστοιχα).  Το σχήμα των πασσάλων θα είναι 
κολουροκωνικό (ή κολούρου πυραμίδας) για διατομή κυκλική ή σχήματος κανονικού 
οκταγώνου / εξαγώνου με διάμετρο περιγεγραμμένου κύκλου (βάση / κορυφή) 12/9 
cm.   
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διανομής θα χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την 
περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατομής) Φ 4 St Ι ανά 0,35 m. σε όλο το μήκος 
των πασσάλων.    

 
 Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων σε διαστάσεις, οπλισμό και χαρακτηριστικά 

σκυροδέματος και οπλισμού, πρόσθετο κριτήριο αποδοχής των πασσάλων, θα πρέπει 
η “ροπή αστοχίας” (Μsd), στην άνω επιφάνεια της πάκτωσης (1,60 m. από την 
κορυφή) να τηρεί τη σχέση : 

 
   Msd > =  2,40 KN.m 
 
 Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε εργαστήριο, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης, σε αριθμό πασσάλων Ν, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του 
πλήθους αυτών.  Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμαζομένων πασσάλων κάθε μεμονωμένης 
δειγματοληψίας θα είναι Νmin = 2 τεμάχια. 

 
 Οι προς δοκιμασίαν πάσσαλοι θα λαμβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που 

έχουν προσκομισθεί στο εργοτάξιο. 
 
 Ο έλεγχος της Msd  θα γίνεται με σταδιακή εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου (F) σε 

απόσταση 1,40 m. από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,20 m. από την κορυφή) και η 
αστοχία, σε κάθε δοκιμαζόμενο πάσσαλο, θα πρέπει να συμβεί για F >= 1,70 ΚN.  Αν 
ένας από τους δοκιμαζόμενους πασσάλους αστοχήσει για F < 1,70 ΚN η παρτίδα 
απορρίπτεται. 

 
(5) Πρόσδεση συρματοπλέγματος - ενίσχυση περίφραξης 
 
 Η πρόσδεση του συρματοπλέγματος θα γίνεται τουλάχιστον σε τρία σημεία σε κάθε 

πάσσαλο (στα άκρα και στο μέσο του ύψους) με στερέωση μέσω γαλβανισμένων 
συρμάτων Νο 17 (διαμέτρου 3 mm) που θα διέρχονται μέσα από τις οπές διαμέτρου 
10 mm. που θα έχουν αφεθεί στους πασσάλους. 

 
 Ανά 60 το πολύ μέτρα μήκους η περίφραξη θα ενισχύεται κατάλληλα με κατασκευή 

αντηρίδων μήκους 2,10 m. 
 
(6) Εναλλακτικό σύστημα συρματοπλέγματος 
 
 Στην παρούσα περίπτωση του ΤΥΠΟΥ Β γίνονται δεκτά εναλλακτικά συστήματα 

συρματοπλέγματος, εφόσον εξασφαλίζουν χαρακτηριστικά [ελάχιστο βάρος 
γαλβανίσματος, αντοχές θραύσης συρμάτων, μέγιστα ανοίγματα οπών που να μην 
υπερβαίνουν, σε κάθε θέση, τα ανοίγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και 
κατάλληλο τρόπο πλέξης ή συγκόλλησης, ώστε να αποφεύγεται η αποδιοργάνωση 
του συρματοπλέγματος μετά την κοπή ενός οποιουδήποτε σύρματος με αφαίρεση 
αυτού ύστερα από τράβηγμα] που δεν θα υστερούν σχετικά με το παραπάνω 
παρουσιαζόμενο συρματόπλεγμα. 

 
 Για την περίπτωση αυτή το ελάχιστο ύψος περίφραξης και τα χαρακτηριστικά των 

πασσάλων παραμένουν αναλλοίωτα σε σχέση με αυτά που παρουσιάζονται 
παραπάνω στις υποπαραγράφους (1) μέχρι και (5). 

 
4.4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μ.Σ.Ο.-6) 
 
 Ο τύπος αυτός της περίφραξης προδιαγράφεται στο άρθρο  Ζ-2 αυτής της Τ.Σ.Υ. 
 
4.5 ΤΟΙΧΙΣΚΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (Α.Σ.Ο.-3 και Α.Σ.Ο.-3α)

4.5.1 Πρόκειται για πλήρη κατασκευή τοιχίσκου από σκυρόδεμα Β 15 που διαχωρίζει δύο 
προσκείμενα οδικά έργα (αυτοκινητόδρομο ή κλάδο κόμβου με παράπλευρη οδό) και 
περίφραξης από συρματόπλεγμα που στερεώνεται πάνω στον τοιχίσκο.  Ο τοίχος έχει 
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πλάτος 0,60m. και ύψος 0,80m. πάνω από το πεζοδρόμιο της οδού που βρίσκεται 
ψηλότερα. 

 
4.5.2 Το συρματόπλεγμα της περίφραξης είναι γαλβανισμένο Νο 17, τετραγωνικής οπής 5x5 cm., 

διαμέτρου σύρματος 3 mm., βάρους 2,36 kgr/m2, ύψους 1,00 m. 
 
 Ανά φάτνωμα θα τοποθετούνται τρία οριζόντια γαλβανισμένα σύρματα (στα άκρα και στο 

μέσο του ύψους).  Τα σύρματα αυτά είναι Νο 19, διαμέτρου 3,6 mm. 
 
4.5.3 Το συρματόπλεγμα στερεώνεται σε χαλύβδινους ορθοστάτες διατομής U, διαστάσεων 120 x 

55 x 5 mm, μήκους 1,05 m. (όμοιους με τους ορθοστάτες των κοινών στηθαίων ασφάλειας).  
Η τοποθέτηση του συρματοπλέγματος της περίφραξης γίνεται προς την πλευρά της 
παράπλευρης οδού. 

 
4.5.4 Οι ορθοστάτες τοποθετούνται ανά αποστάσεις 2,00 m. περίπου και οι άξονες των 

ορθοστατών βρίσκονται σε απόσταση 0,125 m. από την όψη του τοιχίσκου προς την 
παράπλευρη οδό.  (Η παρειά των ορθοστατών βρίσκεται σε απόσταση 0,065 m. από την 
όψη του τοιχίσκου).  Στο κάτω μέρος του κάθε ορθοστάτη είναι συγκολλημένη μια σιδηρά 
πλάκα διαστάσεων 140x140 mm, πάχους 5 mm.  Η πλάκα αυτή έχει στις γωνίες 4 οπές 
κατάλληλης διαμέτρου, κατασκευασμένες σε αξονικές αποστάσεις 25 mm από τις πλευρές 
(και προς τις δύο κατευθύνσεις), για τη στερέωση του ορθοστάτη στο σκυρόδεμα, μέσω των 
αγκυρίων στερέωσης. 

 
4.5.5 Η στερέωση των ορθοστατών θα γίνεται με τέσσερις αγκυρώσεις στις τέσσερεις γωνιές της 

πλάκας από γαλβανισμένα αγκύρια με βαθύ θερμό γαλβάνισμα (πάχος γαλβανίσματος >= 
45 μm). 

 
 Τα αγκύρια θα είναι μεταλλικά βύσματα τύπου HSA, ή χημικά βύσματα τύπου HIT C-100 της 

HILTI, ή άλλα ισοδύναμης φέρουσας ικανότητας, συμπεριφοράς σε κρούση και αντοχής στο 
χρόνο, για τα οποία θα εξασφαλίζεται αξιόπιστη τεκμηρίωση με πειραματικά δεδομένα για τα 
αγκύρια που θα χρησιμοποιηθούν και θα υποστηρίζονται από υπολογιστικές μεθόδους 
ανεπτυγμένες από την εταιρεία κατασκευής τους και από κατάλληλο εξοπλισμό 
τοποθέτησής τους (διάτρησης, στερέωσης κλπ.). 

 
4.5.6 Ο υπολογισμός των αγκυρώσεων (διάμετρος αγκυρίων, βάθος αγκύρωσης, απόσταση 

μεταξύ αγκυρίων, απόσταση ακραίων αγκυρίων από την προσκείμενη επιφάνεια 
σκυροδέματος κλπ.) θα γίνει για στατικό οριζόντιο φορτίο στην κορυφή της περίφραξης ίσο 
προς 1 ΚN/m. 

 
4.5.7 Οι ορθοστάτες και οι σιδηρές πλάκες προστατεύονται από τη διάβρωση με ΘΕΡΜΟ ΒΑΘΥ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ σύμφωνα με το άρθρο Γ-17 της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.  Το γαλβάνισμα γίνεται μετά την ηλεκτροσυγκόλληση των σιδηρών πλακών 
στους ορθοστάτες.  

 
4.5.8 Για την περίπτωση τοιχίσκου και περίφραξης σε οδό με έντονη κατά μήκος κλίση (σε βαθμό 

που να μην είναι δυνατόν να παρακολουθήσει το συρματόπλεγμα της περίφραξης την κλίση 
της άνω επιφάνειας του τοιχίσκου, αν αυτή ακολουθήσει την κλίση της έντονα κεκλιμένης 
οδού), τότε θα γίνεται βαθμιδωτή διάταξη της άνω επιφάνειας του τοιχίσκου (και της 
περίφραξης). 

 
 Στην περίπτωση αυτή, για τη βαθμιδωτή διαμόρφωση, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί : 
 

α. Το μέγιστο ύψος (h) “σκαλοπατιού” δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 0,30 m. 
β. Το ελάχιστο ύψος του τοιχίσκου στην περιοχή του “σκαλοπατιού” δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από 0,70 m. 
γ. Το ύψος του κοινού ορθοστάτη στην περιοχή του σκαλοπατιού (ή του ορθοστάτη που 

θεμελιώνεται στην κάτω επιφάνεια, αν γίνεται τοποθέτηση δύο ορθοστατών), θα 
πρέπει να είναι ίσο προς 1,05 + h (m). 
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4.5.9 Σε περιοχές που προβλέπεται να κατασκευασθούν (μελλοντικά) πετάσματα αντιθορυβικής 
προστασίας, τότε κατά μήκος του τοιχίσκου, ανά αποστάσεις 4,0 m., θα ενσωματώνονται σε 
όλο το ύψος του τοιχίσκου σωλήνες PVC Φ 315 mm της σειράς 51, ως αναμονές για τη 
μελλοντική κατασκευή πασσάλων (με χρήση π.χ. AUGER) στους οποίους θα θεμελιωθούν 
τα πετάσματα αντιθορυβικής προστασίας. 

 
 Στο αρχικό στάδιο, που δεν κατασκευάζονται έργα αντιθορυβικής προστασίας, θα γίνεται 

πλήρωση του σωλήνα PVC με άμμο και στην άνω επιφάνεια θα γίνεται σφράγιση με 
σκυρόδεμα Β 15 πάχους 0,10 m. 

 
4.5.10 Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται να κατασκευασθούν μελλοντικά πετάσματα 

αντιθορυβικής προστασίας, τότε δεν θα κατασκευάζονται αναμονές από σωλήνωση PVC και 
στην περίπτωση αυτή “ο τοιχίσκος με περίφραξη (χωρίς πρόβλεψη μελλοντικών πετασμάτων 
αντιθορυβικής προστασίας)” θα χαρακτηρίζεται ως Α.Σ.Ο.-3. 

 
4.5.11 Αντίθετα η ονομασία Α.Σ.Ο.-3α αναφέρεται σε “τοιχίσκο με περίφραξη” (με πρόβλεψη 

μελλοντικής κατασκευής πετασμάτων αντιθορυβικής προστασίας). 
 
4.5.12 Οι αρμοί διαστολής θα κατασκευάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κ.Μ.Ε. Στην 

περιοχή των αρμών διαστολής θα γίνεται κατασκευή διπλών ορθοστατών. 
 


