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Ξερολίθινα ανασχετικά φράγματα μικρού ύψους
(τοίχοι - αναβαθμίδες)
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Γενική Περιγραφή: Αφορά την κατασκευή μικρών φραγμάτων (κτισμάτων τοίχων)
με παραδοσιακή ξερολιθιά. Δηλαδή την κατασκευή με κατάλληλους φυσικούς λίθους
της περιοχής κατάλληλα επεξεργασμένους (λαξευμένους) αν απαιτείται ,τοιχίων
μικρού ύψους (εν ξηρώ) ,δηλαδή χωρίς την χρήση συγκολλητικού κονιάματος
(λάσπης). Η κατασκευή τους προβλέπεται και συνίσταται από τον Δημ Κωτούλα 1
(1987) στις μικροχαραδρώσεις και ρευματίδια, όπου εμφανώς υπάρχει χειμαρρικό
πρόβλημα για τον περιορισμό της αξονικής τους διάβρωσης.
Το μέσο μήκος των ξερολίθινων τοιχίων αντιστήριξης ανέρχεται σε {(στέψη 4,5 μ +
βάση 3 μ = 7,5) /2 = 3,5 } ητοι σε 3,5 μ συμπεριλαμβανομένης της αγκύρωσης –
πάκτωσης στα πρανή .
Το μέσο εμβαδόν πρόσοψης των ξερολίθινων τοιχίων αντιστήριξης ανέρχεται σε
3,50 μ. μέσο μήκος μ Χ 0,80 μ ύψος = 2,8 τετραγωνικά μέτρα.
Δυστυχώς
δεν
υπάρχουν
επίσημες
προδιαγραφές κατασκευής ξερολιθιών που να
περιλαμβάνονται
στην
επιστημονική
δασολογική βιβλιογραφία του κλάδου ή σε Υ.Α..
Έτσι προσεγγίσαμε το θέμα μέσα από την
εργασία «MURS DE PIERRES SECHESManuel pour la construction et la refection»2
(Εγχειρίδιο για πέτρινες κατασκευές και
επισκευές Έκδοση του Ιδρύματος για Δράσεις
Προστασίας Περιβάλλοντος, Ελβετία 1996 ) και
τις προδιαγραφές κατασκευής λιθόκτιστων
τοίχων της ΥΑ. Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/20123
(ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-7-2012)
Τα σχήματα – σχέδια ανήκουν στην παραπάνω εργασία.
Ένας ξερολιθικός τοίχος αποτελείται από
5 είδη πέτρας όπως φαίνονται στο σχήμα
1. Πέτρες επικάλυψης, Πέτρες σύνδεσης,
Πέτρες πλήρωσης, Πέτρες δόμησης,
Πέτρες θεμελίωσης
2. Πέτρες θεμελίωσης :Είναι πέτρες
μεγάλες, σκληρές και επίπεδες. Παίζουν
σημαντικό ρόλο γιατί θα δεχτούν όλο το
βάρος του τοίχου.
3. Πέτρες δόμησης :Είναι κοινές πέτρες με
της οποίες χτίζεται ο τοίχος. Μια καλή δομική πέτρα πρέπει να έχει τουλάχιστον
μία επίπεδη επιφάνεια και να μην έχει εξογκώματα.
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Η ΥΑ. Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-7-2012) Έγκριση τετρακοσίων σαράντα
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
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4. Πέτρες πλήρωσης :Χρησιμεύουν για το γέμισμα των κοιλωμάτων ανάμεσα και
κάτω από τις μεγάλες πέτρες. Πρόκειται για μικρές πέτρες ακατάλληλες για άλλη
χρήση. Σε περίπτωση ανάγκης σπάμε τις άχρηστες μεγάλες πέτρες πλήρωσης.
5. Πέτρες σύνδεσης: Αυτές επιτρέπουν τη σύνδεση των δύο επιφανειών των
τοίχων, πράγμα που αυξάνει τη σταθερότητα ανά τρέχον μέτρο τοίχου. Αυτές οι
πέτρες είναι μακριές και τις ξεχωρίζουμε γι' αυτή αποκλειστικά τη χρήση.
6. Πέτρες επικάλυψης :Είναι πέτρες μικρού πάχους επίπεδες και χρησιμεύουν για
τη στέψη του τοίχου. Τοποθετούνται με διάφορους τρόπους, όρθιες ή στημένες
Επισήμανση. Οι μεγαλύτερες και βαρύτερες πέτρες τοποθετούνται στο χαμηλότερο
τμήμα της ξερολιθιάς και οι μικρότερες στο ανώτερο τμήμα της όπως ακριβώς
προβλέπουν οι παρούσες προδιαγραφές. (Καλλίρης. παρατήρηση στις ξερολιθιές
του Ζεμενού)
Πως χτίζεται ένας τοίχος αντιστήριξης από ξερολιθιά
Η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από ξερολιθιά, που να είναι αποτελεσματικοί, δεν
είναι απλή υπόθεση και προϋποθέτει μερικές γνώσεις. Ένας κακοκατασκευασμένος
τοίχος θα υποχωρήσει γρήγορα με την πίεση του νερού και του κεκλιμένου εδάφους.
Θ' αρχίσει σιγά - σιγά να πέφτει, μέχρι να καταρρεύσει. Γι' αυτό θα πρέπει να
συνειδητοποιεί κανείς την ευθύνη που έχει όταν χτίζει τοίχους αντιστήριξης από
ξερολιθιά και να δουλεύει με πολλή προσοχή.
Διαστάσεις και είδος τοιχοποιίας
Οι διαστάσεις ενός τοίχου εξαρτώνται από τις πέτρες που διαθέτει κανείς , από τη
λειτουργία για την οποία προορίζεται και από το είδος που συνηθίζεται στον εκάστοτε
τόπο.
Ως αρχή ισχύει ότι το ύψος είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο από το πλάτος της
θεμελίωσης. Όμως σε περιπτώσεις πολύ ψηλών τοίχων, το πλάτος μπορεί να είναι
αναλογικά μικρότερο. Είναι απαραίτητο ο τοίχος να εντάσσεται στο τοπίο και να μη
φαίνεται σαν ξένο σώμα. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να σεβόμαστε τις διαστάσεις των
υπαρχόντων τοίχων.
Θεμελίωση
Τα θεμέλια πρέπει να έχουν πάχος (πλάτος) περίπου 40-50 εκατοστά. Το πάχος
μπορεί να αυξηθεί έως 70 εκατοστά ανάλογα με το υλικό και την θεμελίωση. Η
κατασκευή τους γίνεται σε τμήματα των 10 μέτρων το πολύ.
Για να είναι ισχυρά τα θεμέλια πρέπει να πατάνε σε επιφάνεια ελαφρά κεκλιμένη
προς την πλευρά του βουνού (ανάντη του ρέματος). Οι πλευρές θα είναι λοιπόν
ελαφρά κεκλιμένες, πράγμα που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την αντίσταση στις
πιέσεις. Σκάβουμε προς την πλαγιά ένα σκαλοπάτι βάθους τουλάχιστον 40
εκατοστών.
Τα προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται στην μπροστινή πλευρά του τοίχου για να
χρησιμοποιηθούν ως υλικά πλήρωσης πίσω από τον τοίχο όταν αυτός
κατασκευαστεί. Το πλάτος της βάσης εξαρτάται από το ύψος του τοίχου. Πρέπει να
είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο του ύψους (π.χ. 40 εκατοστά για τοίχο ύψους 0,80
μέτρων), σε σταθερό έδαφος.
Αν το έδαφος είναι λιγότερο ευνοϊκό, το πλάτος των θεμελίων πρέπει να μεγαλώσει
(μέχρι 75 εκατοστά για το παράδειγμά μας). Τοποθετούμε μια στρώση σκύρων
(χαλίκι) πάχους δέκα εκατοστών και τα πιέζουμε καλά καλά. Μετά τοποθετούμε τις
πέτρες θεμελίωσης, χρησιμοποιώντας τις πιο μεγάλες που διαθέτουμε. Ελέγχουμε
την πρόσοψή τους ώστε ο τοίχος έχει όμορφη όψη.
Οι πιο μεγάλες επίπεδες πέτρες τοποθετούνται στην πίσω πλευρά, όπου η πίεση
είναι μεγαλύτερη. Αντίθετα με ότι γίνεται στους υπόλοιπους τοίχους διπλής όψης,
πρέπει να αφήνονται μεγαλύτερα κενά ώστε να μπορεί να περάσει το νερό. Αυτό το
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σημείο είναι πολύ σημαντικό για να αποφεύγεται το «σκάσιμο» του τοίχου από την
πίεση του νερού, ειδικά σε περίπτωση δυνατών βροχών ή παγωνιάς
Τα θεμέλια είναι κατά 5 εκατοστά πλατύτερα από την κάθε πλευρά του τοίχου. Αυτό
μειώνει το φαινόμενο καθίζησης του τοίχου. Για τα θεμέλια χρειάζονται πέτρες
ισοπαχείς και τοποθετούνται έτσι ώστε η πρώτη στρώση να γίνει όσο τι δυνατόν πιο
οριζόντια. Αν περπατήσει κανείς πάνω σε καλά θεμέλια, οι πέτρες δεν κινιούνται.
Τα απαραίτητα βοηθήματα:
Πριν ξεκινήσουμε το χτίσιμο κατασκευάζουμε με σανίδες μια φόρμα σχήματος Α, που
αντιστοιχεί στο τραπεζοειδές προφίλ του μελλοντικού τοίχου. Αυτή η φόρμα βοηθάει
στην τοποθέτηση νημάτων - οδηγών.
Η εξωτερική κλίση πρέπει να είναι 10% έως 16%, δηλαδή για κάθε μέτρο ύψους
κατακόρυφη απόκλιση 10 με 16 εκατοστά. Αυτός ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί αν η
πίεση του εδάφους είναι αυξημένη ή αν το έδαφος είναι υγρό.
Στην αρχή του τοίχου τοποθετείται ο ξύλινος οδηγός και στερεώνεται καλά στο
έδαφος. Σε απόσταση περίπου 5 μέτρων τοποθετούνται δύο μπετοσίδερα με κλίση
ίδια με του οδηγού
Σε ύψος 15 εκ. τεντώνουμε το νήμα ανάμεσα στον οδηγό και τα σίδερα και από τις
δύο πλευρές. Αν το έδαφος είναι μαλακό, αφαιρούμε ένα στρώμα περίπου 5
εκατοστών, ώστε ο τοίχος να εχει σταθερότερο υπόβαθρο.

Πρέπει να γίνεται συνεχής έλεγχος, ώστε καμία πέτρα να μην αγγίζει το νήμα-οδηγό,
ώστε να μην αποκλίνει αυτός της ευθείας και παρασύρει έτσι και το χτίσιμο του
τοίχου. Οι οδηγίες που δίνονται αφορούν έναν μέσο όρο τοίχων περίφραξης ύψους
1,10 μέτρων
Πρώτες στρώσεις πέτρας
Όταν ολοκληρωθεί η θεμελίωση, λύνουμε το νήμα-οδηγό και το ξανατοποθετούμε 15
εκ. πιο ψηλά. Το νήμα πρέπει να είναι πάντοτε καλά τεντωμένο .
Κανόνες του χτισίματος
1. Η σταθερότητα και η διάρκεια του τοίχου εξαρτώνται κατά πολύ από τους
παρακάτω κανόνες:
2. Η μπροστινή όψη (εξωτερική) έχει μεγαλύτερη κλίση ενώ η πίσω πλευρά είναι
σχεδόν κατακόρυφη. Αυτό γίνεται γιατί με τον καιρό ο τοίχος θα κατακαθίσει λίγο
και η πίεση του εδάφους θα τον παραμορφώσει ελαφρά, δίνοντάς του σιγά - σιγά
συμμετρικό σχήμα διατομής.
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Πρέπει οι πέτρες να τοποθετούνται με τρόπο ώστε να βρίσκονται μεταξύ τους σε
επαφή.
Οι κατακόρυφοι αρμοί δεν πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ευθεία από σειρά σε
σειρά.
Πρέπει να γεμίζονται προσεκτικά τα κενά ανάμεσα ή κάτω από τις πέτρες
δόμησης, με σφήνες, για να στερεώνονται οι πέτρες καλύτερα. Όσο πιο
συμπαγής γίνεται ένας τοίχος τόσο πιο ανθεκτικός είναι.
Πρέπει να φροντίζουμε ώστε η άνω επιφάνεια της πέτρας να είναι οριζόντια στην
ανάγκη τη στερεώνουμε με σφήνα. Αν η επιφάνεια της πέτρας έχει κλίση προς το
εσωτερικό του τοίχου, η κατακόρυφη πίεση που δέχεται θα τη σπρώξει προς τα
έξω και μπορεί να την πετάξει από τον τοίχο. Αν η επιφάνεια έχει κλίση προς τα
έξω, τότε η πέτρα που θα τοποθετηθεί από πάνω θα στερεώνεται δύσκολα και
θα κινδυνεύει να πιεστεί προς τα έξω από το βάρος των παραπάνω στρωμάτων.
Σε κάθε στρώση να εναλλάσσονται οι κατακόρυφοι αρμοί
Οι πέτρες να τοποθετούνται κάθετα προς τον τοίχο δηλ. η μακριά πλευρά τους
προς το εσωτερικό του τοίχου, διαφορετικά θα έχουν τάση να βγουν από τον
τοίχο
Πρέπει ν ́ ακολουθείται το σχήμα του οδηγού ώστε οι όψεις του τοίχου να γίνουν
με μία κλίση (όση το σχήμα του ξύλινου οδηγού )
Ο τοίχος πρέπει να υψώνεται κατά στρώσεις και μόλις φθάσει στο ύψος του
νήματος, να υψώνεται το νήμα κατά 15 εκ. μέχρι ότου φθάσουμε στο ζητούμενο
ύψος.
Κάθε πέτρα πρέπει να τοποθετηθεί με προσοχή και να ακινητοποιείται η
επόμενη.
Οι μεγάλες πέτρες πρέπει να τοποθετούνται στις κατώτερες στρώσεις.
Καθώς προχωράει το χτίσιμο γεμίζει το εσωτερικό του τοίχου με πέτρες
πλήρωσης
Όσο ανεβαίνουμε τόσο στενεύει ο τοίχος. Σ ́ αυτές τις στρώσεις
χρησιμοποιούνται μικρότερες πέτρες.

Πλήρωση
Η εσωτερική πλευρά του τοίχου κατασκευάζεται επίσης με μεγάλες πέτρες. Ο χώρος
μεταξύ της εσωτερικής πλευράς του τοίχου και του εδάφους γεμίζεται με πετραδάκια
μικρού και μεσαίου μεγέθους. Αυτό το στρώμα πλήρωσης, παίζει ένα σημαντικό ρόλο
αποστράγγισης των υδάτων στη βάση του τοίχου, ώστε ν' απορροφηθούν από το
έδαφος και να μην πιέζουν τον τοίχο.
Πέτρες σύνδεσης.
Είναι σημαντικές για τη σταθερότητα του τοίχου. Συνδέουν τις δύο πλευρές και
εμποδίζουν το έργο να παραμορφωθεί σε ύψος 40 - 50 εκατοστά από τη βάση του
τοίχου, δηλαδή στη μέση του ύψους ενός τοίχου 1.10μ. περίπου. Αν ο τοίχος είναι
πιο ψηλός, προβλέπεται και νέα σειρά με πέτρες σύνδεσης σε ύψος 40-50 εκατοστά
πάνω από την πρώτη σειρά και σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, τουλάχιστον
ανά 1μ. Το καλύτερο είναι να εξέχουν 5 εκ. εκατέρωθεν του τοίχου, ώστε όταν με τα
χρόνια αυτός κατακαθίσει και φαρδύνει λίγο, να συνεχίσουν να παίζουν τον ρόλο
τους.
Πέτρες επικάλυψης.
Αυτές καθορίζουν το αισθητικό αποτέλεσμα του έργου, ανάλογα με τις συνθήκες του
τόπου. Η τελευταία στρώση τοίχου έχει περίπου 35 - 40 εκ. πλάτος και είναι
προσεκτικά κατασκευασμένη. Οι πέτρες επικάλυψης θ' αποτελέσουν και το τελικό
«δέσιμο» του τοίχου και θα τον προστατέψουν από τα ζώα ή τους ανθρώπους που
προσπαθούν να τον δρασκελίσουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιούνται
μεγάλες πέτρες, καλά στερεωμένες ώστε να μπορεί κανείς να περπατήσει πάνω στην
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κορυφή του τοίχου. Όταν τελειώσει η κατασκευή του τοίχου, γεμίζουμε το πίσω μέρος
του τοίχου με τα προϊόντα εκσκαφής
Διαλέγονται ,διαμορφώνονται αν υπάρχει ανάγκη και τοποθετούνται σε απόσταση
περίπου 2μ από τον τοίχο στο έδαφος και στη σειρά. Οι πέτρες σύνδεσης
τοποθετούνται από την άλλη πλευρά του τοίχου και σε αντίστοιχη απόσταση. Οι
υπόλοιπες πέτρες τοποθετούνται στο ενδιάμεσο διάστημα και από τις δύο πλευρές,
φροντίζοντας να μένουν περίπου σαράντα εκατοστά που θα επιτρέπουν την κίνηση
στον χτίστη.
Σφήνες
Όταν τοποθετηθούν μερικές πέτρες επικάλυψης τις στερεώνουμε με σφηνοειδείς
πέτρες από τις δύο πλευρές του τοίχου κι από κάτω και τέλος από πάνω αν καμιά
κουνιέται ακόμη. Ο κανόνας είναι η σταθερότητα του τοίχου πρέπει να επιτυγχάνεται
χωρίς τη χρήση σφηνών.
Φινιρίσματα
Όταν ο τοίχος έχει ολοκληρωθεί γίνεται ένας τελευταίος έλεγχος και μπαίνουν σφήνες
σε τυχόν κοιλώματα, κυρίως για αισθητικούς λόγους.
Συντήρηση
Όπως ένας κήπος έτσι κι ο τοίχος της ξερολιθιάς χρειάζεται συντήρηση και
περιποίηση. Χρειάζεται κάθε χρόνο έλεγχος ώστε αν έχουν φύγει κάποιες πέτρες ή
σφήνες, μ' ένα σφυρί να ξαναμπούν στη θέση τους. Επίσης πρέπει ν' αφαιρούνται
θάμνοι και δενδρύλλια που τυχόν έχουν φυτρώσει στον τοίχο
Ζημίες στους τοίχους από ξερολιθια
Τρεις είναι οι λόγοι που προκαλούν ζημιές στους τοίχους:
1. Κακή θεμελίωση,
2. Μη επαρκής σταθεροποίηση κατά το χτίσιμο, που οφείλεται κυρίως σε πλημμελή
κάλυψη των κενών και τέλος
3. Οι θάμνοι και τα δενδρύλλια που φυτρώνουν πάνω στον τοίχο ή πολύ κοντά του
Επισκευή
Η επισκευή των φθαρμένων τοίχων βοηθάει στην απόκτηση εμπειρίας. Τα άθικτα
τμήματα χρησιμεύουν ως υπόδειγμα.
1. Το νήμα οδηγός στερεώνεται στα υπάρχοντα τμήματα της τοιχοποιίας που είναι
σε καλή κατάσταση. Πρώτα απομακρύνονται οι πέτρες που έπεσαν εκεί γύρω.
2. Ύστερα καθαιρείται τελείως το φθαρμένο τμήμα μέχρι τα θεμέλια και σε τόση
έκταση ώστε να διατηρηθούν μόνο τα τμήματα της τοιχοποιίας που είναι σε
άριστη κατάσταση.
Τοίχος σε κεκλιμένο επίπεδο
Δεν παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην κατασκευή εφόσον η κλίση είναι
περίπου 15%.
Ασφάλεια
1. Μην ανασηκώνετε μόνος τις μεγάλες πέτρες.
2. Μην πλακώνετε τα δάχτυλά σας με τις πέτρες που τοποθετείτε.
3. Όταν διαμορφώνετε μια πέτρα καλό είναι να φοράτε γυαλιά ασφαλείας. Σ' αυτή την
περίπτωση ελέγχετε πάντοτε ώστε να μην βρίσκεται κοντά σας άλλο άτομο.
4. Φοράτε παπούτσια ενισχυμένα στο μπροστινό μέρος ώστε να προστατεύεστε
όταν πέσει πάνω στο πόδι μια πέτρα.
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5.

Χρησιμοποιείτε καλά γάντια. Γάντια κηπουρού ή λαστιχένια σε περίπτωση
βροχερού καιρού.

Κατάλογος εργαλείων για δύο άτομα
1. Φτυάρι αξίνα τσουγκράνα λοστοί πλαστικοί ή μεταλλικοί κουβάδες για τις μικρές
πέτρες καροτσάκι
2. Σφυριά 1 ή 1,2 κιλών με επιπλέον ξύλινες λαβές βαρυά
3. Μπότες ή παπούτσια ενισχυμένα στα δάχτυλα
4. Γυαλιά ασφαλείας
5. Γάντια
6. Μέτρο - κορδέλα 2,5 μέτρων
7. Αλφαδολάστιχο
8. Νήμα της στάθμης
9. Νήμα 25 μέτρων
10. Ξύλινο πλαίσιο (6 - 8 μέτρα καδρόνια κεραμιδιών και μερικά καρφιά)
11. 10 μπετοσίδερα 1,5 μέτρα μήκους και 1,5 εκατοστά διαμέτρου
12. Κιβώτιο πρώτων βοηθειών
Επιμέτρηση: Η επιμέτρηση του έργου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό
1. Του σκάμματος εκσκαφής θεμελίωσης σε κυβικά μέτρα
2. Του τοιχίου από ξερολιθιά σε κυβικά μέτρα
Παραλαβή εργασίας Η τιμή ανά κυβικό μέτρο περιλαμβάνει :
1. Την ορθή επιλογή της θέσης του έργου και την χάραξή του.
2. Την συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά στην θέση του έργου των αναγκαίων
και καταλληλότερων για την κατασκευή λίθων.
3. Την ορθή εκσκαφή του θεμελίου
4. Την ορθή θεμελίωση
5. Την φόρτωση μεταφορά και εκφόρτωση των λίθων
6. Την επιμελημένη κατασκευή των τοίχων από ξερολιθιά όπως προδιαγράφηκε.
7. Το επιμελημένο μπάζωμα μικρολίθων στα ανάντη και κατάντη.
8. Την απομάκρυνση κάθε μη φυσικού υλικού από το
9. Κάθε υλικό και εργασία που είναι αναγκαία για την πλήρη, επιμελημένη έντεχνη
και περιβαλλοντικά αποδεκτή κατασκευή του έργου.

Για την κατασκευή της ξερολιθιάς

ισχύουν γενικά προσαρμοζόμενες στις
ιδιαιτερότητες και συνθήκες του συγκεκριμένου έργου και τις προαναφερθείσες
προδιαγραφές οι προδιαγραφές της ΥΑ. Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ
2221/Β΄/30-7-2012) Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Λιθόκτιστοι τοίχοι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00:2009 (σελίδα 447 PDF) /
5.9.1 Αργολιθοδομή
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-15-04-01-00 στην οποία
αναλύονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα
μέτρα προστασίας /περιορισμού επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π,Δ, 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές
Ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά και κινητά
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57ΕΟΚ (ΦΕΚ 212/Α/29-8-1996)
Η επιμέτρηση και παραλαβή γίνεται σε κ.μ
Για τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστεί
κατ’ αναλογία
το άρθρο 42
(Αργολιθοδομές) (σελίδα 757 PDF) 42.11.03 (αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα δυο
αρατών όψεων) της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466 Απόφασης του Υπουργείου
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Υποδομών και μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για
δημόσιες συμβάσεις έργων» με μονάδα μέτρησης το κ.μ.

Για την εκσκαφή θεμέλιων

– σκάμματος της ξερολιθιάς ισχύουν γενικά
προσαρμοζόμενες στις ιδιαιτερότητες και συνθήκες του συγκεκριμένου έργου και τις
προαναφερθείσες προδιαγραφές οι προδιαγραφές
της ΥΑ. Αριθμ.
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-7-2012) Έγκριση τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Εκσκαφές θεμέλιων τεχνικών έργων ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-02-04-00-00:2009
Σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 (Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών
Έργων) (σελίδα 257 PDF) Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα
Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις για τις εκσκαφές θεμελίων κάθε είδους και
κατηγορίας τεχνικών έργων όπως γεφυρών, τοίχων κτλ. που εκτελούνται σε
οποιοδήποτε βάθος, με χρήση μηχανημάτων, με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση,
εν ξηρώ ή με παρουσία νερού και με χρήση ή μη αντιστηρίξεων.
Στο αντικείμενο των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων περιλαμβάνονται:
Η εκτέλεση των εκσκαφών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Η μόρφωση και συμπύκνωση του πυθμένα και η κατασκευή και διαμόρφωση των
πρανών και τυχόν αναβαθμών.
Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιμοποιούνται για την επανεπίχωση
του σκάμματος
Στην περίπτωση των προτεινομένων έργων οι εκσκαφές θα γίνουν σε γαίες και
ημίβραχο: παρ 3.2 της ΥΑ
Πρόκειται για εκσκαφές που δεν απαιτούν χρήση εκρηκτικών ή κρουστικού
εξοπλισμού. Γαίες και ημίβραχος: Είναι οι κάθε είδους εδαφικοί σχηματισμοί, όπως
η άργιλος, η μάργα, ο πηλός, τα αμμοχάλικα, τα χαλίκια, οι κροκάλες, οι λατύπες, οι
λίθοι, όλα τα είδη πετρωμάτων τα οποία είναι έντονα διαρρηγμένα ή
κατακερματισμένα, τα εύθρυπτα, τα εύθραυστα, τα αποφλοιούμενα ή
αποσαθρωμένα, οι σταθεροποιημένες λόγω χημικών αντιδράσεων στρώσεις άμμου ή
χαλικιών, οι στρώσεις μάργας ή άλλων σκληρών εδαφών τα οποία είναι επαρκώς
συγκολλημένα ή συνδεδεμένα, χωρίς ή με λίθους διαμέτρου μεγαλύτερης των 200
mm.
Η επιμέτρηση και παραλαβή γίνεται σε κ.μ
Για τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστεί κατ’ αναλογία το άρθρο 20.04.(εκσκαφή
θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων 20.04.01 Εκσκαφή σε
εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη) (σελίδα 712 PDF) της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466
Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών
Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» με μονάδα μέτρησης το κ.μ.

Για την λιθοριπή

ισχύουν γενικά προσαρμοζόμενες στις ιδιαιτερότητες και
συνθήκες του συγκεκριμένου έργου και τις προαναφερθείσες προδιαγραφές οι
προδιαγραφές της ΥΑ. Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-72012) Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Λιθόπληρώσεις - λιθοστρώσεις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009 (σελίδα 2242 PDF)
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην
επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατειών, πεζοδρόμων,
πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, κτλ. 4.2.6 Φυσικές Πλάκες και
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Κυβόλιθοι. Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση
επιφανειών, ανεξάρτητα από τη φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1341 για φυσικέςπλάκες και του Προτύπου
ΕΛΟΤ EN 1342, για φυσικούς κυβόλιθους.
5.3 Τοποθέτηση «εν ξηρώ» χωρίς χρήση στρώσης από σκυρόδεμα απ’ ευθείας στο
έδαφος μετά από κατάλληλη διαμόρφωση .
Η επιμέτρηση και παραλαβή γίνεται σε κ.μ
Για τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστεί κατ’ αναλογία το άρθρο 41. 02. 01 (σελίδα
756 PDF) (Λιθόστρωτο μέσου πάχους έως 0,25 μ ) της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466
Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών
Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» με μονάδα μέτρησης το κ.μ.

Για την μεταφορά των λίθων

δεν υπάρχουν προδιαγραφές στην ΥΑ. Αριθμ.
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-7-2012) Έγκριση τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Για τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστεί
κατ’ αναλογία
το άρθρο 10
(Φορτοεκφορτώσεις –Μεταφορές) (σελίδα 709 PDF) / 10.03 (Μεταφορά με τα χέρια)
της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466 Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και
μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες
συμβάσεις έργων» με μονάδα μέτρησης το κ.μ.
Η δαπάνη μεταφοράς θα εκτιμηθεί για 4 τν/δεκάμετρα όση εκτιμάται ότι θα είναι η
απαραίτητη απόσταση για να διαλεχθούν και μεταφερθούν οι κατάλληλοι λίθοι στην
θέση της κατασκευής.
Η επιμέτρηση και παραλαβή γίνεται σε τν/10μ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Ξερολίθινα ανασχετικά φράγματα μικρού ύψους (τοίχοι αναβαθμίδες)
Οι προδιαγραφές αναφέρονται στην ΥΑ. Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ
2221/Β΄/30-7-2012) Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.

4.1 Για την κατασκευή της ξερολιθιάς Λιθόκτιστοι τοίχοι
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00:2009 / 5.9.1 Αργολιθοδομή (σελίδα 447 PDF)
Η επιμέτρηση και παραλαβή γίνεται σε κ.μ
Για τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστεί
κατ’ αναλογία
το άρθρο 42
(Αργολιθοδομές) (σελίδα 757 PDF) 42.11.03 (αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα δυο
αρατών όψεων) της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466 (ΦΕΚ 1746 Β 19-5-2017)
Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών
Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» με μονάδα μέτρησης το κ.μ.

4.2 Για την εκσκαφή θεμέλιων – σκάμματος της ξερολιθιάς
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 (Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων) (σελίδα 257
PDF)
Η επιμέτρηση και παραλαβή γίνεται σε κ.μ
Για τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστεί κατ’ αναλογία το άρθρο 20.04.(εκσκαφή
θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων 20.04.01 Εκσκαφή σε
εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη) (σελίδα 712 PDF) της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466
(ΦΕΚ 1746 Β 19-5-2017) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών
«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»
με μονάδα μέτρησης το κ.μ.

4.3 Για την λιθοριπή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009 Λιθόπληρώσεις - λιθοστρώσεις (σελίδα 2242 PDF)
Η επιμέτρηση και παραλαβή γίνεται σε κ.μ
Για τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστεί κατ’ αναλογία το άρθρο 41. 02. 01 (σελίδα
756 PDF) (Λιθόστρωτο μέσου πάχους έως 0,25 μ ) της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466
(ΦΕΚ 1746 Β 19-5-2017) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών
«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»
με μονάδα μέτρησης το κ.μ.

4.4 Για την μεταφορά των λίθων

δεν υπάρχουν προδιαγραφές στην ΥΑ.
Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221/Β΄/30-7-2012) Έγκριση τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Για τον προϋπολογισμό θα εφαρμοστεί
κατ’ αναλογία
το άρθρο 10
(Φορτοεκφορτώσεις –Μεταφορές) (σελίδα 709 PDF) / 10.03 (Μεταφορά με τα χέρια)
της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466 (ΦΕΚ 1746 Β 19-5-2017) Απόφασης του
Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» με μονάδα μέτρησης το κ.μ.
Η δαπάνη μεταφοράς θα εκτιμηθεί για 4 τν/δεκάμετρα όση εκτιμάται ότι θα είναι η
απαραίτητη απόσταση για να διαλεχθούν και μεταφερθούν οι κατάλληλοι λίθοι στην
θέση της κατασκευής.
Η επιμέτρηση και παραλαβή γίνεται σε τν/10μ

Εκτιμώμενο κόστος για την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου
(τ.μ.) ξηρολίθινου μικρού σε ύψος φράγματος με κατάλληλους φυσικούς λίθους
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ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ από την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Καψάλας των Τ. Κ. Ζεμενού, Θροφαρίου και Καρυώτικων του Δήμου Ξυλοκάστρου
Ευρωστίνης και Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας. Πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου
2018) Παν. Καλλίρης Δασολόγος
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της περιοχής κατάλληλα επεξεργασμένους (λαξευμένους) αν απαιτείται χωρίς την
χρήση συγκολλητικού κονιάματος (λάσπης) (εν ξηρώ) στα πλαίσια της Τ. Π. 4









Όγκος ξερολιθιάς ανά τρέχον μ. κατασκ. {(0,50 βάση +0,30 στέψη) / 2} Χ 0,80 = 0,32 κ.μ.
Όγκος σκάμματος θεμελίωσης ανά τρέχον μ. κατασκ. (0,60 Χ 0,25) Χ 1 = 0,15 κ.μ.
Βάρος ξερολιθιάς για κάθε τρ μέτρο κατασκ 0,32 κ.μ. Χ 2,30 ειδ βάρος τον/κμ =0,736 τον
Όγκος λιθοριπής ανά τρέχον μέτρο (0,50μ πλάτος Χ 0,25 μ υψος ) Χ1 μ μήκος = 0,125 κ.μ
Βάρος λιθοριπής ανά τρέχον μέτρο (0,125 κ.μ. Χ 2,30 ειδ βάρος τον/κμ )=0,287 τον
Συνολικό βάρος για μεταφορά (0,73 τόνοι Βάρος ξερολιθιάς. + 0,287 τόνοι Βάρος λιθοριπής)=
1,023
Απόσταση μεταφοράς λίθων για την κατασκευή του τοιχίου από ξερολιθιά και της λιθοριπης 40 μ
(δηλαδή 4 τν/10μετρα).

Προμέτρηση -Τιμολόγιο και εκτίμηση κόστους
για (1) ένα τρέχον μέτρο ξηρολίθινου μικρού φράγματος
α/α

Είδος
εργασιών

Άρθρο

Αρθρο
Αναθεωρ.

Είδος
Μονάδ
ας

4.1
4.2

Εκσκαφές
Ξηρολιθοδ
ομή
Λιθοριπή
Μεταφορές
για 40 μ *

20.04.01
42.05.03

ΟΙΚ-2122
ΟΙΚ-4207

κ.μ.
κ.μ.

41.02.01
10.03

ΟΙΚ-4106
ΟΙΚ-1126

κ.μ.
τν/
10μετ
ρα

4.3
4.4

Τιμή
μοναδ
€
Ευρώ
20,25
73,00

Ποσότητες

0,15
0,32

3,037
23,360

9,00
22,40*

0,125
1,023

1,125
22,915

Κόστος
Γ.Ε. & Ο.Ε. 8%

Σύνολο Α
Απρόβλεπτα 15%

Σύνολο Β
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος
€ Ευρώ

50,44
9,079
59,52
8,94
68,46
16,43
84,89

* {5,60 κόστος για 1 τν/10μετρο Χ 4 10μετρα} =22,40

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
α/α Είδος εργασιών

Άρθρο

4.1
4.2
4.3
4.4

20.04.01*
42.05.03*
41.02.01*
10.03 *

Ξερολιθιές Εκσκαφές
Ξερολιθιές Αργολιθοδομή
Ξερολιθιές Λιθοριπή
Ξερολιθιές Μεταφορές

Αρθρο
Αναθεωρ
ΟΙΚ-2122
ΟΙΚ-4207
ΟΙΚ-4106
ΟΙΚ-1126

Τιμή
μονάδας
€ Ευρώ
κ.μ.
20,25
κ.μ.
73,00
κ.μ.
9,00
τν/10μετρα
22,40*
Είδος
Μονάδας

*Της αριθμ ΔΝΣγ/οικ.35577/φν466 (ΦΕΚ 1746 Β 19-5-2017) Απόφαση του Υπουργείου
Υποδομών και μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες
συμβάσεις έργων»

