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100. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Για την παρούσα ισχύουν όλες οι Ε.ΤΕ.Π. όπως αντικατέστησαν τις Π.Ε.ΤΕ.Π. και τέθηκαν σε ισχύ με 

την Απόφ. ΔΟΠΑΔ/ΟΙΚ/273 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2221/30-7-2012. 

100.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 

Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  
παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 

100.2 Υλικά 

100.2.1 Γενικά 

(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών 
στοιχείων καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο 
εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 
ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να 
είναι κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους. 

100.2.2 ∆είγµατα 

Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν 
ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ' επιλογή 
του Αναδόχου. 

100.2.3 Προµήθεια 

(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης 
θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 100.2.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές. 

100.3 Εκτέλεση εργασιών 

(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 
ευρήµατα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές 
των αρµοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 
προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της 
πυροσβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει 
κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών 
οχλήσεων. 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, 
π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου 
κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν 
αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι 
δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον 
Ανάδοχο. 

100.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

(α) Στις τιµές µονάδας όλων των εργασιών περιλαµβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν 
δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε 
εργασίας. 
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(β) Σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο, µνηµονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για 
απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε 
περίπτωση περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή 
αναφορά περί του αντιθέτου στις επί µέρους εργασίες (βλ. παρ. 100.1). 

- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς 
φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη 
δηµοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 

- Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή/και 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων 
και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών 
µέσων / προσωπικού και άλλων µηχανικών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού λοιπών 
εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης 
και µεταφορών.  Επίσης περιλαµβάνονται οι κάθε είδους µετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, 
µεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους µεταφορικών και λοιπών µέσων, εξοπλισµού 
και προσωπικού, µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη και των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και 
τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

- Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών 
σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, του κάθε είδους 
επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού 
των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κτλ., ηµεδαπού ή αλλοδαπού, 
εργαζόµενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 

- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευής, οργάνωσης, διαρρύθµισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων 
σ' αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των 
σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς 
και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η 
αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασµένων 
στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των 
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, 
εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων κλπ.,  όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της 
τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις 
αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή  

- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, 
προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται 
ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 

- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις 
εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και 
τα οριζόµενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 

- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται 
στην παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και στο Πρόγραµµα 
Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. Επισηµαίνεται 
ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαµβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιµαστικά 
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τµήµατα" που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µε τις µετρήσεις, δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.). 

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται 
τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση 
αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση 
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα µηχανήµατα που θα 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων, έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται), για την 
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων 
και προσωπικού εκτέλεσης των έργων, µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων 
Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεµβάσεων των αρµοδίων για τα εµπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., 
∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες     Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), 
καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω 
εµποδίων και των συνεπαγόµενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της 
υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού 
γενικά. 

- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτοµερειακών σχεδίων του έργου 
«εκ κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις 
λοιπές συνθήκες που διαµορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και 
τον εξοπλισµό. 

- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για 
την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

- Η  τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισµούς δηµοσιότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και 
λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. 

- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και 
η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

- Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, 
ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών κτιρίων ή λοιπών 
έργων και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

- Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των 
κάθε είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης 
αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευµάτων κλπ. 

- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας 
για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 

- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 
m. που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και 
πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να 
γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή 
τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις 
του Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και 
αµαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, 
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δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, η ικανή 
αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των διακινουµένων, η 
ενηµέρωση του κοινού, η σήµανση, σηµατοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, 
οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για 
την αποµάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 

- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική 
ευθύνη των οποίων  θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των 
εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και 
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι 
ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του 
έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιµετρητικών σχεδίων και των 
επιµετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις. 

- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή 
κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών 
αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους 
συναρµόδιους φορείς. 

- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε 
ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και 
µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

- Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών 
ή τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά. 

- Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  

(γ) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και 
για Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου  

(δ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του 
Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουµένων από τα 
συµβατικά τεύχη, όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος 
σκυροδέµατος κτλ., ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµίας αποζηµίωσης και οι εργασίες αυτές 
δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ µέρους του Αναδόχου µε σκοπό την πληρωµή τους ή την 
παροχή παράτασης προθεσµίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ' εντολή της 
Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων, έστω και εν γνώσει της 
Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
πληρωµή τους.  Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων 
αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου 
ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα, ευθύνη και 
δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περίπτωση αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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100.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 

- Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών 
σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των 
τυχόν οριζοµένων ανοχών. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

- Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους εργασιών της 
παρούσας ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ.  

- Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» ενός επιµέρους άρθρου της 
παρούσας ΓΤΣΥ που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί 
πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι 
ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός 
άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 
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120. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

121. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

121.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 

(α) Το πεδίο εφαρµογής τις παρούσας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

- Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος 

- Άρση των πάσης φύσεως καταπτώσεων. 

- Πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων, µεµονωµένων δοµικών στοιχείων 
κτλ.) 

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις 
όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε 
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το παρόν. 

(γ) Ως "γενικές εκσκαφές" νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις γαιών-ηµίβραχου και 
βράχου (βλ. παρ. 121.2) σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m και οι 
εκσκαφές και εξορύξεις χαλαρών εδαφών (βλ. παρ. 121.2) οποιουδήποτε βάθους και 
πλάτους. 

121.2 Υλικά 

Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε "χαλαρά εδάφη", "γαίες και ηµίβραχος" και 
"βράχος". Αναλυτικότερα:  

• Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη 
που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

• Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα 
σκληρά και συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχάλικων, πλευρικών κορηµάτων και 
προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι 
ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο από µισό (0,5) m3 και 
γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα 
και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 

• Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν 
δεν χαλαρωθεί µε εκρηκτικές ύλες, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή 
αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, όγκου µεγαλύτερου του µισού (0,5) m3. 

• Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή 
αποσαθρωµένο βράχο γαιώδους ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά 
να ανατινάξει πριν την αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και 
δοµής, που δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα τύπου "Caterpilar D - 
9L" ή ισοδυνάµου τύπου άλλου κατασκευαστή, εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα (ripper) 
ορθογωνικής διατοµής. 

• Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία 
δεν χαλαρώθηκαν µε ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται ως 
εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, 
σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από τον Εργοδότη, για διάφορους λόγους όπως 
π.χ. σε κατοικηµένες περιοχές. 

121.3  Εκτέλεση εργασιών 

121.3.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου. 

(α) Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε 
λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση 
αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 123 της παρούσας. 

(β) Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών εκσκαφής µε κτίσµατα και λοιπές 
εγκαταστάσεις που πρέπει να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη 
του, να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. 
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(γ) Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, 
χωροσταθµικές αφετηρίες κτλ.), πρέπει να διατηρηθούν,, µε φροντίδα και δαπάνες του 
Αναδόχου, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 
λόγο σταθερά σηµεία καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 
επανατοποθετήσει. 

(δ) Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις 
τους, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου. 

121.3.2 Προκαταρκτικές εργασίες 

(α) Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµίβραχου και 
βράχου) θα πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της 
εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής 
γης και λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παρ. 121.2), στην εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή 
κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κτλ. Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν 
υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών. 

(β) Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή 
δένδρων, κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών, παλαιών 
οδοστρωµάτων κλπ. θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε 
απαιτούµενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

(γ) Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι 
κατάλληλα για επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα 
εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν 
κατάλληλα. 

121.3.3 Απορροή υδάτων 

(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα απορροής των 
υδάτων, όπως π.χ. : 

- Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις 
υπαίθριες εκσκαφές (π.χ. τάφροι οφρύων). 

- Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που 
να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. 

- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.  Γι' αυτό θα 
πρέπει να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. 

- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 

(β) Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου, χωρίς 
πρόσθετη αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των 
εργασιών. 

121.3.4 Εκσκαφή 

(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα 
µηχανήµατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για 
την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε 
άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. 

(β) Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις 
διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές του 
Εργοδότη. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή 
επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των 
εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια ή που καθορίστηκαν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος 
δεν θα δικαιούται καµία πρόσθετη αµοιβή, πέρα από τις συµβατικές τιµές µονάδας για 
εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των συµβατικών 
προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε 
χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης 
προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από 
τον Εργοδότη όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 
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(γ) Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για 
κάθε υπερεκσκαφή που προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου για 
οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή του Εργοδότη ή κρίθηκε αυτή 
δικαιολογηµένη, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια 
υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε 
τις εντολές του Εργοδότη, το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Ο Εργοδότης µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε 
κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι 
ευνόητο ότι στις περιπτώσεις υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο 
Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσής τους. 

(δ) Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις 
που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η 
αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε 
δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο 
µετά από έγκριση του Εργοδότη. Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα 
βράχου, που κατά την γνώµη του Εργοδότη συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα 
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη.  

(ε) Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή 
αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται 
να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό οι 
γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε 
µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή 
να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. 

(στ) Όσον αφορά τη χρήση εκρηκτικών, αυτά θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από ειδική 
έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της, µε ευθύνη όµως πάντοτε του Αναδόχου. 

(ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των 
προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από τον Εργοδότη. 

(η) Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας 
ή/και παράταση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί ο Εργοδότης να επιτρέψει τη 
χρήση εκρηκτικών. Για το λόγο αυτό, οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου έχουν γενική 
ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη 
χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή κτλ. των ορυγµάτων. 

(θ) Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και 
κατάλληλα εκπαιδευµένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να 
έχει την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων 
τεχνικών που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα 
ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των έργων και της δηµόσιας ή 
ιδιωτικής περιουσίας. 

(ι) Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από 
σκυρόδεµα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην 
έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
αυτών ή µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι ανατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα 
εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να 
περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεµα, στον 
περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές του έργου. 

(ια) ∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, 
να πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή 
υπαίθριες κατασκευές σκυροδέµατος. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στα έργα, σε ιδιωτική 
ή σε δηµόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο µε δικά του 
έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο µέτρο που είναι απαραίτητο 
και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να µην είναι 
ακανόνιστη, να µην προκαλείται αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά 
ασταθές, να µην κατακερµατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, 
πρόκειται να τοποθετηθεί σκυρόδεµα ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην 
προκαλούνται ζηµιές σε υπάρχουσες κατασκευές. 
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(ιβ) Εάν, κατά τη γνώµη του Εργοδότη, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν 
ζηµιές στο βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν 
κατασκευές, να προκαλέσουν ζηµιές ή να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να 
δηµιουργήσουν µεγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η 
Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µήκος των 
οπών, να µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει 
ελαφρότερη γόµωση, να εφαρµόσει προρηγµάτωση, ή ήπια µετάτµηση ή να διακόψει τη 
χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει την εκσκαφή µε γραµµική διάτρηση, 
χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων µέσων. Η έγκριση από την Υπηρεσία  της 
τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 

121.3.5 Επιλογή, διάθεση, µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 

(α) Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την 
κατασκευή. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα 
εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά 
εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις 
καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, απ' 
όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. 

(β) Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και 
θα γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. Όλα τα άλλα 
προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν 
στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος 
και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε 
να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να µην εµπλέκονται µε 
οποιοδήποτε τµήµα των έργων. Η απόθεση των υλικών αυτών θα έχει ευσταθή και 
οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα 
διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η 
συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες 
περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισι (1,50) m 
πάχος, χωρίς καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα 
µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης.  

(γ) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η 
άµεση χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κτλ. θα µεταφέρονται και θα 
αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά 
κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική 
χρήση. 

(δ) Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται 
µέριµνα για την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού 
αυτού µε άλλα υλικά. 

(ε) Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα 
υπόκειται όµως στην έγκριση του Εργοδότη. 

(στ) Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα 
και επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και 
επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε 
σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη. 

(ζ) Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 

- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα.  

- Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές 
προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 

- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος  

- Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα του έργου ή σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του Εργοδότη.   
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121.3.6 Άρση καταπτώσεων 

(α) Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων 
σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για 
αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για 
κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε  για οριστική απόρριψη, θα 
πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται 
στην παρ. 121.3.5 του παρόντος. 

(β) Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα 
τα ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ., 
εφαρµόζοντας τις κατάλληλες µεθόδους εργασίας και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των 
καταπτώσεων µόνο στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν έχει υπευθυνότητα γι' αυτές. 

121.3.7 Καθαιρέσεις 

(α) Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 

- Καθαιρέσεις κτισµάτων  

- Καθαιρέσεις λιθοδοµών 

- Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 

(β) Όπως αναφέρεται και στην παρ. 121.3.2, πριν την έναρξη των εκσκαφών θα 
πραγµατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση 
οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών, 
µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των 
υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της 
έγκρισης του Εργοδότη. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 121.3.4. 

(γ) Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις γενικές εκσκαφές, εκτός εάν, 
σύµφωνα µε το Τιµολόγιο, πληρώνονται χωριστά. Οι καθαιρέσεις λιθοδοµών υπάγονται στις 
"γαιώδεις - ηµιβραχώδεις" γενικές εκσκαφές ενώ των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων 
σκυροδεµάτων στις "βραχώδεις". 

121.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

121.4.1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

• την εκσκαφή  µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών  γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και 
ακατάλληλων υλικών  που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή  υλικά,  σε 
οποιοδήποτε  βάθος και πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη, εν ξηρώ ή µέσα 
στο νερό. 

• τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε 
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως 
φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (πλήρωση  νησίδων, επένδυση πρανών κτλ.) είτε για την οριστική  
απόθεση τους (περισσεύµατα και ακατάλληλα εδάφη). 

• την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των αποθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή 
τους µέχρι τη  χρονική στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο . 

• την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση  έγκρισης του 
Εργοδότη. 

• την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των 
κοµµένων ή  εκριζωµένων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και 
των χοντρών κλάδων σε  θέσεις που θα υποδείξει ο Εργοδότης. 

121.4.2 Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 

Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

• την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε 
πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων 
εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό 

• τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής 



 20 

• την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κτλ., όπως αναφέρεται στην παρ. 
121.4.1. 

• τη συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων µέχρι του αναγκαίου βαθµού 
συµπύκνωσης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου, όπως αυτές 
καθορίζονται στην ΕΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

• τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 

• την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα 
προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης του Εργοδότη (ακατάλληλα προϊόντα). 

• την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις 
στην περιοχή του έργου µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή 
άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 

• τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 

• τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως 
περιγράφονται στην παρ. 121.3.3 του παρόντος 

• την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την 
αποσύνθεση πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), 
πάσης φύσεως λιθοδοµών και κρασπεδορείθρων, εκτός αν προβλέπεται στο Τιµολόγιο ή από 
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών. 

• την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος, 
ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το 
υπάρχον έργο). 

• την εξυγίανση του εδάφους (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 

• την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου   τµήµατος  τραπεζοειδών  τάφρων  µε πλάτος 
µεγαλύτερο των 3,00 m 

• τη διευθέτηση χειµάρρων, ποταµών κτλ., µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 

• τη διαµόρφωση αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων όπως ορίζεται στην 
εγκεκριµένη µελέτη 

121.4.3 Γενικές εκσκαφές βράχου 

Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

• την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε 
δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε βάθος και 
σε πλάτος µεγαλύτερο από 3,00 m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό  µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς την χρήση ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) 
εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ 
ή µέσα στο νερό. 

• τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το 
ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου 

• την κοπή και εκρίζωση θάµνων  και δένδρων κτλ., όπως περιγράφονται στην παρ. 
121.4.1 του παρόντος 

• τη διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κτλ. των προϊόντων εκσκαφής 
όπως περιγράφονται στην παρ. 121.4.2 του παρόντος 

• τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως 
περιγράφονται στην παρ. 121.3.3 του παρόντος 

• την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν 
προβλέπεται από το Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή 
των εργασιών αυτών 

• την εκσκαφή βράχου σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξάρτητα της θέσης 
που εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). 

• την εξυγίανση του εδάφους (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 

• την εκσκαφή βράχου   τµήµατος  τραπεζοειδών  τάφρων,  µε πλάτος µεγαλύτερο των 
3,00 m 
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• τη διευθέτηση χειµάρρων, ποταµών κτλ., µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 

• τη διαµόρφωση αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων όπως ορίζεται στην 
εγκεκριµένη µελέτη 

121.4.4 Άρση καταπτώσεων 

Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

• την  άρση  καταπτώσεων  και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και 
επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη. 

• τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων 

• τη διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των 
καταπτώσεων και κατολισθήσεων, όπως περιγράφονται στην παρ. 121.4.2 του παρόντος. 

121.4.5 Καθαίρεση κτισµάτων 

Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

• την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
υποστυλωµάτων, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, θεµελίων από λιθοδοµές, βάσεων 
πεδίλων από σκυρόδεµα, εξωτερικών κλιµάκων, υποστέγων, µεταλλικών περιφράξεων και 
οτιδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών). 

• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και τη 
µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή η 
επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και 
µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων αρχών. 

• την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις 
κατεδαφίσεις θεµελίων, υπογείων κλπ. 

121.4.6 Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών.     

Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

• την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  

• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη 
µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου 
και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών. 

• τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 

• την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν 
υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού. 

121.4.7 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 

Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

• την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, 
πτερυγότοιχοι, οπλισµένα τεχνικά έργα, τοίχοι κτλ.) 

• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη 
µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η 
επαναχρησιµοποίησή τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και 
µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών 

• τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης 

• την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος 
και διατηρητέου αγωγού  

121.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 

121.5.1 Γενικές εκσκαφές 

(α) Γενικά 

Οι εργασίες των γενικών εκσκαφών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως 
περαιωµένων, ανά κατηγορία εδάφους που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών 
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διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 
παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές 
που δείχνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, 
ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 

Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο "ηµιάθροισµα διατοµών 
επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους", µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη 
µέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου 
µέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή 
τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε 
διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3,00  m, τότε, για το µέρος αυτών των γενικών 
εκσκαφών, θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων 
τεχνικών έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την 
κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές 
εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίων και τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 122 
της παρούσας. 

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες 
κατηγορίες εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

(β) Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 

Συµπληρωµατικά µε τα αναγραφόµενα στο εδάφιο (α), είναι δυνατόν, στις περιπτώσεις που 
το βάθος εκσκαφής προκαθορίζεται στη µελέτη του έργου, η επιµέτρηση να γίνεται και σε 
τετραγωνικά µέτρα (m

2
). 

(γ) Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες 
κλίσεις και γραµµές εκσκαφής και που οφείλεται, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, σε 
χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας 
το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα 
πληρώνεται. 

Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της 
Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται 
καµία επιπλέον πληρωµή. 

(δ) Γενικές εκσκαφές βράχου 

∆ιευκρινίζεται ότι,  όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες γραµµές και 
κλίσεις, η πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις γραµµές αυτές. ∆εν θα γίνεται µείωση για µικρή 
υποεκσκαφή, που µπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. 

∆εν θα γίνεται πληρωµή για τα πρώτα τριάντα εκατοστά του µέτρου (30 cm) υπερεκσκαφής. 
Σε περιπτώσεις υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τριάντα εκατοστά του µέτρου (30 cm) πέρα 
από τις καθορισµένες  γραµµές εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν 
οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η 
υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα εκατοστά του µέτρου (30 cm) θα επιµετράται για 
πληρωµή ως εκσκαφή βράχου. 

Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της 
Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται 
καµία επιπλέον πληρωµή. 

121.5.2 Άρση καταπτώσεων 

(α) Οι εργασίες άρσης καταπτώσεων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως 
περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 
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Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του 
Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή 
αρµόδιας Επιτροπής. 

(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση καταπτώσεων για τις 
οποίες αποδεδειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση πληρωµής 
άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας. 

121.5.3 Καθαιρέσεις 

(α) Οι εργασίες καθαιρέσεων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) καθαιρεθέντων 
υλικών, πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. 

Ο όγκος των υλικών των καθαιρούµενων κατασκευών επιµετράται πριν από την καθαίρεσή 
των. 

(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις "Γενικές Εκσκαφές" µόνο όταν 
αυτό προβλέπεται στο Τιµολόγιο ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, 
διαφορετικά η δαπάνη τους συµπεριλαµβάνεται στις γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των 
λιθοδοµών στις "γαιώδεις - ηµιβραχώδεις" και των κτισµάτων και  αόπλων και οπλισµένων 
σκυροδεµάτων στις "βραχώδεις". 

 

122. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 

122.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 

(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων 
(τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών 
τοµών για τον εντοπισµό αγωγών ΟΚΩ , φρεατίων κλπ. 

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-
150, ΠΤΠΤ-110 µε τις όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται 
παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το παρόν. 

(γ) Ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και 
εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,00 m. Ειδικότερα, ως 
“εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται και: 

- Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε 
επιφάνεια µέχρι και 100 (m

2
) (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή µε πλάτος µέχρι 

και 3,00 m (ανεξάρτητα από την επιφάνεια της κάτοψης). 

- Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου, π.χ. 
διατοµής ορθογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κτλ.,  για πλάτος εκσκαφής µέχρι και 3,00 m 

- Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών 
αποστράγγισης, αποχέτευσης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών ΟΚΩ (ύδρευσης, 
δικτύων ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για πλάτος τάφρου µέχρι και 3,00 m 

- Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους 
άλλων τεχνικών έργων. 
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- ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών ΟΚΩ, ή και άλλων υπογείων 
κατασκευών πλάτους εκσκαφής µέχρι και 3,00 m. 

- Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη νησίδα, 
µέχρι 100 m

2
, για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές. Επίσης, εκσκαφές σε κεντρικές 
νησίδες, µε πλάτος εκσκαφής µέχρι και 5,0 m για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και 
εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές.  

(δ) Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων 
τεχνικών έργων και τάφρων” οι εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κτλ. που 
τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε 
περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές εκτελούνται 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση όµως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει 
εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και 
πληρωθούν ιδιαιτέρως µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

122.2 Υλικά 

Η ταξινόµηση των εκσκαπτόµενων εδαφών είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 
121.2 του παρόντος. 

122.3 Εκτέλεση εργασιών 

122.3.1 Γενικά 

(α) Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στην παρ. 121.3. 

(β) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως 
έδαφος σύµφωνα µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη 
και µε τα χέρια, που θα θεωρήσει ως προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την 
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς όµως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου 
εκσκαφής, να δηµιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση. 

(γ) Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν 
επιτρέπονται. Αν κατά την εκσκαφή, διανοίχτηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από 
αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που 
προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται ως ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 

(δ) Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από 
εκείνα που αναφέρονται  στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να 
ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε 
σκυρόδεµα είτε µε ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές 
που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. 

(ε) Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε 
προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το 
πλάτος των τάφρων γενικά δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την 
ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων και τη συµπύκνωση των υλικών επίχωσης. Τυχόν 
δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

122.3.2 Άδεια τοµών - σήµανση 

(α) Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από 
δρόµο που υπάρχει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, 
σχετική άδεια για την τοµή του οδοστρώµατος. 

(β) Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα 
στην προηγουµένη του κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για 
την έκδοση της άδειας τοµής του οδοστρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος επίσης, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να προβαίνει στη σήµανση του 
τµήµατος του δρόµου, στο οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, µε σήµατα των οποίων το 
σχήµα και το περιεχόµενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. 

(γ) ∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κτλ. πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή 
να αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η 
κυκλοφορία στο δρόµο να µην εµποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 
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122.3.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών 

(α) Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα 
διαµορφώνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέµατος, των 
εξοµαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης των οχετών και αγωγών που φαίνονται 
στα σχέδια. 

(β) Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα 
αφαιρείται, µέχρι βάθους που φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή 
δε τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα.  Ο πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα 
συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη πυκνότητα. 

(γ) Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα 
επανεπιχώνεται µε επιλεγµένο υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και 
συµπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15 cm πριν από τη συµπύκνωση. 

(δ) Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης 
του σκάµµατος) πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή 
των µαδεριών στα τοιχώµατα της εκσκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν 
τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβαθρα, µεσόβαθρα κτλ., τότε, για την περίπτωση γαιώδους εδάφους 
θα επακολουθεί αµέσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης και καθαριότητας από 
σκυρόδεµα C8/12  (ελαχίστου πάχους 0,10 m) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. 
Επισηµαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η 
χαλάρωση, αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση της αντοχής του εδάφους 
θεµελίωσης. 

122.3.4 Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων 

(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

(β) Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν 
ξηρώ. 

(γ) Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον 
κίνδυνο διασωλήνωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά 
στρώµατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευές. 

(δ) Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς 
φυσικούς αποδέκτες. Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει 
κατάλληλες τάφρους. 

(ε) Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από 
έγκριση της Επίβλεψης. 

(στ) Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε 
κλειστό σύστηµα αποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απηλλαγµένων 
φερτών υλικών. 

(ζ) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες 
συνθήκες απορροής οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά είναι: 

- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 

- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 

- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε 
κατάλληλο αποδέκτη.  

(η) Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά 
µέτρα θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση της οδού, 
πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις 
τάφρους ή αγωγούς αποστράγγισης. 

122.3.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές 

(α) Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων 
(παταριών) , είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να 
αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50 m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των 
εργατών και την ασφάλεια τους. 
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(β) Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του 
έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου 
σκάµµατος αν είναι κατάλληλα, ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, 
ή θα µεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε 
θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία ή τις αρµόδιες Αρχές. 

122.3.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) 

(α) Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη 
αντιστήριξη των παρειών του σκάµµατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες 
ασφαλείας. Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο 
αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 

(β) Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη ξυλοζευγµένες παρειές και οι 
οποιεσδήποτε συνέπειες αυτής (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) 
βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση 
και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και αναλαµβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική 
ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων 
ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σηµεία αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. 
Παρά το δικαίωµα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτα 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν. 

122.3.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις) 

Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, είτε άλλο 
έδαφος του οποίου είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί  την έµπηξη 
συνεχούς φράγµατος πασσαλοσανίδων ή την κατασκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την 
εκσκαφή, η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε όλους τους κανόνες της τέχνης 
και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύµφωνα µε τα 
παραπάνω και η διατήρηση του χώρου του σκάµµατος ελευθέρου. Εάν κατά την έµπηξη των 
πασσαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η µεταξύ τους επιδιωκόµενη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί 
από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλόζευξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και 
επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 

122.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 

• Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και βραχώδες), 
περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή 
κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος µικρότερο των 3,00 m, µε 
οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς 
τη χρήση ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση της 
Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

• Τη λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν απαιτουµένη 
τοµή του οδοστρώµατος και την επαναφορά του στην προηγουµένη του κατάσταση, όπως 
επίσης και τις κατάλληλες σηµάνσεις, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 122.3.2 του 
παρόντος. 

• Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην 
παρ. 122.3.3 του παρόντος. 

• Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή κατακόρυφα 
στοιχεία ζεύξης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παρ. 122.3.6 και 122.3.7 του παρόντος. 

• Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των 
κοµµένων ή εκριζωµένων δέντρων τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και 
των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και τη λήψη 
ειδικών µέτρων που θα απαιτηθούν για την τυχόν προστασία και διατήρηση δέντρων και 
δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

• Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή των 
προϊόντων εκσκαφών. 

• Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 
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• Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την 
επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του, µετά την κατασκευή του  τεχνικού έργου ή οχετού 
ή αγωγού. 

• Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα 
προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 

• Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις 
στην περιοχή του έργου, µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή 
άλλων ωφελίµων κατασκευών. 

• Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 

• Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων 
αποστραγγιστικών µέτρων και την εν γένει λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την 
αντιµετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παρ. 122.3.4 του παρόντος. 

• Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων µε 
σιδηρές λαµαρίνες, καταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την κυκλοφορία 
πεζών, οχηµάτων και για την εξυπηρέτηση των γειτονικών ιδιοκτησιών. 

• Την αποξήλωση παλαιών οδοστρωµάτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων 
στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων κλπ. εφόσον το προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη. 

• Την αποξήλωση λιθοδοµών, εκτός εάν προβλέπεται από το Τιµολόγιο ή από έγγραφη 
εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών.  

• Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε 
περίπτωση αποκατάστασης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέµατα, 
επιχώσεις κλπ). 

122.5  Επιµέτρηση και πληρωµή 

122.5.1 Γενικά 

(α) Η πληρωµή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε µε το 
κονδύλιο των “Γενικών Εκσκαφών” είτε µε το κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών 
Έργων και Τάφρων”. Είναι όµως ενδεχόµενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, στα οποία οι 
εκσκαφές τους, λόγω µη ύπαρξης περιορισµού πλάτους ή επιφανείας, να µην κατατάσσονται, 
κατ΄ αρχήν, στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Στην 
περίπτωση αυτή ένα µέρος των εκσκαφών αυτών θα πληρώνεται ως “Γενικές Εκσκαφές” και 
το υπόλοιπο ως “Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Το κατά τα ανωτέρω 
όριο διαχωρισµού για την  πληρωµή των εκσκαφών ορίζεται βάσει του πλευρικού ορίου 
διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) και του κάτω ορίου διαχωρισµού (Κ.Ο.∆.) 

(β) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση γαιωδών και ηµιβραχωδών 
εδαφών, ορίζεται η γραµµή που φέρεται από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 122.5.2 , µε κλίση υ:β = 
3:2 (υ = ύψος, β = βάση). Το µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές 
περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση πρανούς 
µεγαλύτερη από υ:β=3:2) θα θεωρείται συµβατικά ως εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος 
των εκσκαφών (εκσκαφές σε περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 3:2) θα 
θεωρείται συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. 

(γ) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση βραχωδών εδαφών, ορίζεται 
η γραµµή που φέρεται από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
(Γ.Θ.Ε.), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 122.5.2 , µε κλίση υ:β = 2:1 (υ = ύψος, β = βάση). Το 
µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής 
ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση πρανούς µεγαλύτερη από υ:β=2:1) θα θεωρείται 
συµβατικά ως εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος των εκσκαφών (εκσκαφές σε περιοχή 
µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 2:1) θα θεωρείται συµβατικά ως γενικές 
εκσκαφές. 

(δ) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση µικτών εδαφών που θα 
χαρακτηριστούν µε ποσοστά “γαιώδη - ηµιβραχώδη” µεγαλύτερα ή ίσα προς 20% και 
µικρότερα ή ίσα προς 80%, τότε η γραµµή πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση 
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υ:β=1,75:1. Τυχόν άλλη σύσταση, µε διαφορετικά ποσοστά χαρακτηρισµού “γαιώδη-
ηµιβραχώδη” θα κατατάσσεται, από πλευράς κλίσης του ΠΟ∆ στην πλησιέστερη από τις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις 

(ε) Το κάτω όριο διαχωρισµού (Κ.Ο.∆.) θα λαµβάνεται 1,00 m ψηλότερα από τον 
πυθµένα σκάµµατος της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και µέχρι τοµής προς το 
έδαφος, ή το πλευρικό όριο διαχωρισµού. Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την γραµµή 
ΚΟ∆ θα θεωρούνται, συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση όπου 
ένα τεχνικό έργο θεµελιώνεται στην ίδια στάθµη και κατ΄ επέκταση µε τις γενικές εκσκαφές 
ενός οδικού έργου (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης) και εφόσον οι εκσκαφές του τεχνικού γίνονται 
στην ίδια χρονική περίοδο µε τις συνεχόµενες γενικές εκσκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η 
περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περιορισµοί που θα επιβάλλουν την κατά στάδια 
εκτέλεση των εκσκαφών), τότε το Κ.Ο.∆. θα θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την αντίστοιχη γραµµή 
των γενικών εκσκαφών. Για την περίπτωση όπου εκτελούνται εκσκαφές θεµελίων για την 
κατασκευή τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται σε βάθος Η µικρότερο από 1,00 m κάτω 
από την επιφάνεια των συνεχόµενων γενικών εκσκαφών, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω, τότε το ΚΟ∆ θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύψος Η πάνω από την ΓΘΕ της 
στάθµης θεµελίωσης, δηλαδή θα ταυτίζεται µε τη γραµµή των γενικών εκσκαφών. 

(στ) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, στην περίπτωση 
που θα γίνει εκσκαφή τάφρου για την κατασκευή κεντρικής νησίδας, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη διατοµή, σε ενδιάµεσο τµήµα του πλάτους υπάρχουσας οδού, µε προβλεποµένη 
διατήρηση (έστω και µε συµπλήρωση - καθ΄ ύψος) του εκατέρωθεν οδοστρώµατος, τότε η 
εκσκαφή αυτή θα λογίζεται ότι ανήκει στην κατηγορία των εκσκαφών θεµελίων και τάφρων, 
έστω και αν το πλάτος της είναι µεγαλύτερο από 3,0 m.  

(ζ) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, η κατηγορία 
“Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων” είναι γενικής εφαρµογής, ακόµη και για 
την περίπτωση που κατασκευάζεται σε πρανή ή στο άκρο του καταστρώµατος της οδού και 
σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ανεξάρτητα από τις όποιες δυσχέρειες προσέγγισης κτλ. 

122.5.2 Επιµέτρηση 

(α) Οι εργασίες εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων θα επιµετρώνται σε 
κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία εδάφους που εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

(β) Ο επιµετρούµενος όγκος σκάµµατος οριοθετείται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ), οι οποίες καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως: 

- Πυθµένας σκάµµατος 

- Τα υψόµετρα του πυθµένα προκύπτουν από τη µελέτη των αγωγών και οχετών από 
τα αντίστοιχα ερυθρά υψόµετρα της κατά µήκος τοµής των έργων, αφού αφαιρεθεί το πάχος 
των υποκειµένων κατασκευών, όπως πάχος τοιχώµατος αγωγού και πάχος στρώσεως 
σκυροδέµατος, ή και τυχόν λοιπών προβλεπόµενων στρώσεων. 

- Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος η 
µορφή του πυθµένα θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο 
σκαλοπάτι µεταξύ τους. 

- Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο 
ελάχιστος όγκος εκσκαφής.  Η στάθµη του πυθµένα εκσκαφής θεµελίων για την κατασκευή 
φρεατίων κτλ. προκύπτει οµοίως από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

- Πλάτος σκάµµατος 

Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την 
κλίση που θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του σκάµµατος ορίζεται για την επιµέτρηση 
συµβατικά, ανάλογα µε το είδος του αγωγού ως ακολούθως: 

- Για προκατασκευασµένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων 
και ακαθάρτων) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το πλάτος προκύπτει από την 
εξωτερική διάµετρο του αγωγού, προσαυξηµένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225 m για 
κάθε πλευρά. Το παραπάνω πλάτος σκάµµατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν 
προβλέπεται από τη µελέτη των σωληνωτών αγωγών σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των 
σωλήνων. 
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- Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύµφωνα µε τη µελέτη) αγωγών αποχέτευσης 
βρόχινων νερών και ακαθάρτων µε χρήση άλλης µορφής διατοµών (ωοειδείς, στοµατοειδείς, 
σκουφοειδείς, ορθογωνικές κτλ.), το συµβατικό πλάτος του σκάµµατος προκύπτει από το 
πλάτος του οχετού προσαυξηµένο εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών παρειών κατά 0,25 m. 

- Αν στις εγκεκριµένες µελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά πλάτη 
εκσκαφών, τότε το συµβατικό πλάτος  θα λαµβάνεται από τις εγκεκριµένες µελέτες. 

- Για την κατασκευή φρεατίων κτλ., οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις 
εξωτερικές διαστάσεις του φρεατίου κτλ. που θα κατασκευασθεί µε παραδοχή εκσκαφής του 
σκάµµατος σε απόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου.  

- Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κτλ. οι διαστάσεις του σκάµµατος 
ορίζονται από τις εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θεµελίου κτλ. µε παραδοχή 
εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου. 

- Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών ΟΚΩ το πλάτος ορίζεται 
συµβατικά σε 0,70 m εκτός αν προδιαγράφεται µεγαλύτερο. 

- Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή αγωγών 
δικτύου ΟΤΕ, ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, ή αγωγών φωτοσηµάνσεως, ή υπόγειων 
αγωγών ΗΛΠΑΠ, το πλάτος ορίζεται από το πραγµατικό πλάτος του αγωγού προσαυξηµένο 
εκατέρωθεν πέραν των εξωτερικών παρειών αυτού κατά 0,225 m (ελάχιστο πλάτος τάφρου 
0,60 m). 

- Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος, 
συµβατικά ορίζεται η πραγµατική εκσκαφείσα επιφάνεια τριγωνικής νησίδας ή το πραγµατικό 
εκσκαφέν πλάτος κεντρικής νησίδας. 

- Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων 
που θα παραµείνουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη µελέτη, ή τις εντολές της Υπηρεσίας, 
οι παρειές θα λογιστούν κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

- Άνω επιφάνεια σκάµµατος 

Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η 
στάθµη του φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση 
υπαρχόντων έργων (π.χ. υπάρχουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών χωµατουργικών 
διαµορφώσεων (εκσκαφών ή επιχωµάτων) εάν η εκσκαφή γίνει µετά την εκτέλεση αυτών. 

122.5.3 Πληρωµή 

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ είτε για τις 
διάφορες κατηγορίες που εµφανίζονται στο Τιµολόγιο, είτε µε µια ενιαία τιµή µονάδος για 
οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" 
του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

 

123. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
(ΟΚΩ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

123.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 

(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας σε λειτουργία, κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των πάσης φύσεως εκσκαφών. 

(β) Ως "αγωγοί" γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι 
αγωγοί εταιρειών ή/και οργανισµών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου και 
είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και οι συναντώµενοι αρδευτικοί αύλακες (υπερκείµενοι της 
επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση). 
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 (γ) Ως "αγωγοί σε λειτουργία" ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή 
που κατά τη διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση "σε λειτουργία" δεν 
αναιρείται από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 

(δ) Ως "µετατοπιζόµενοι αγωγοί" ορίζονται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση, οπότε 
το εµπίπτον στις περιοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί 
που χρήζουν ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους 
χαρακτηριστικών. 

(ε) Ως "γνωστοί αγωγοί" ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί 
σχετικές µελέτες της επιρροής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη 
αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να 
ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή/και µελλοντικές ανάγκες. 

(στ) Ως "άγνωστοι αγωγοί" νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι 
ως άνω µελέτες αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 

123.2 Υλικά 

Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 121.2 
και 122.2. Τυχόν άλλα υλικά που θα απαιτηθούν (π.χ. τεµάχια σωλήνων, σκυροδέµατα κτλ.), 
θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας ΓΤΣΥ, της ΕΤΣΥ και των 
σχετικών εγκεκριµένων µελετών. 

123.3 Εκτέλεση εργασιών 

123.3.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

(α) Για κάθε συναντώµενο αγωγό ("γνωστό" ή "άγνωστο"), που εµπίπτει στις εκσκαφές 
του έργου ή γειτνιάζει µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του υποχρεούται: 

- Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του 
θέση  

- Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 

- Να προτείνει για κάθε "άγνωστο αγωγό" τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του  

- Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των "γνωστών αγωγών" σε συσχετισµό µε την 
ανευρεθείσα κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη 
µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) 

- Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να 
ενηµερώσει έγκαιρα γι' αυτά την Υπηρεσία 

(β) Για κάθε "άγνωστο αγωγό" όπως επίσης και για κάθε "γνωστό αγωγό", στα πλαίσια 
της αξιολόγησης της λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα πραγµατική 
κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον οικείο ΟΚΩ και την 
Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά µπορεί να είναι: 

- Να διατηρηθεί σε "λειτουργία" καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και 
λοιπών κατασκευών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση, εφόσον αυτό είναι δυνατό 

- Να διατηρηθεί "σε λειτουργία" χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση, καθ' όλη τη 
διάρκεια των εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές της λειτουργίας του. 

- Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις 
περιοχές εκσκαφών τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 

- Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του 
χαρακτηριστικών 

(γ) Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα 
γνωστό και αποδεκτό από τον οικείο ΟΚΩ. 

123.3.2 Εργασίες µετατοπιζόµενων αγωγών 

(α) Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς ΟΚΩ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, επί 
πλέον των υποχρεώσεών του, που περιγράφονται στην παρ. 123.3.1, περιλαµβάνονται : 

- Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης 
τόσο των "αγνώστων αγωγών" όσο και των "γνωστών αγωγών", εφόσον προκύψουν νέα 
στοιχεία από την διαπιστωθείσα επί τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν 
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αναπροσαρµογή της υπάρχουσας µελέτης. Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω 
αναπροσαρµογής της µελέτης "γνωστών αγωγών" περιλαµβάνει, εφόσον είναι αναγκαίο, και 
τυχόν τµήµατα του µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορίων της συµβατικής 
αρχής και πέρατος του "γνωστού αγωγού".  

Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µελέτη εκπονείται µε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία µε 
τον αρµόδιο ΟΚΩ και υπόκειται στην έγκρισή του, καθώς και στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

- Η κατασκευή "γνωστών και αγνώστων αγωγών" στη νέα θέση τους, µαζί µε τις 
συνδέσεις τους, υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου ΟΚΩ 
Στις εργασίες της παρούσας παραγράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία 
"προσωρινά έργα" για την εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών, κατά τη 
διάρκεια σύνδεσης των µετατοπιζοµένων "γνωστών και αγνώστων αγωγών"  µε τους 
υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας 
κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζόµενου αγωγού, (επανεπίχωση, 
αποκατάσταση υπάρχοντος οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κτλ.). 

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

- Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των "προσωρινών έργων", σε σχέση µε την 
υπάρχουσα µελέτη "γνωστών αγωγών", τότε και οι επί πλέον εργασίες των "προσωρινών 
έργων" και των έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης κατατάσσονται στις 
εργασίες των "αγνώστων αγωγών". 

- Για ορισµένους "γνωστούς αγωγούς" των οποίων τα µετατοπιζόµενα τµήµατα 
εκτείνονται σε µεγάλα µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της εργολαβίας, 
είναι δυνατόν να έχουν προσδιοριστεί ως "όρια έργου" που περιλαµβάνεται στη σύµβαση, 
κάποια ενδιάµεσα σηµεία του µετατοπιζόµενου τµήµατος του "γνωστού αγωγού". Στην 
περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ 
των ορίων τµήµατος του "γνωστού αγωγού", ενώ τα εκτός των "ορίων έργου" τµήµατα, θα 
αποτελούν υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος µπορεί να προωθήσει την 
κατασκευή τους µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιµο, αναλαµβάνοντας παράλληλα την 
υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την κατασκευή των σχετικών τµηµάτων, ώστε να µπορεί 
να λειτουργήσει έγκαιρα και ο µετατοπιζόµενος "γνωστός αγωγός" 

- Στην παραπάνω περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως 
την µελέτη µετατόπισης για όλο το τµήµα του αγωγού, περιλαµβανοµένων των τµηµάτων που 
ευρίσκονται έξω από τα "όρια του έργου" µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον υπάρχοντα αγωγό, 
προκειµένου να είναι δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από τυχόν άλλη(ες) 
εργολαβία(ες). 

- Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα 
αρµόδια συνεργεία των ΟΚΩ, οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των "αγνώστων 
αγωγών" θα γίνονται από τον Ανάδοχο. Όµως, ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να 
προβεί σε κατάτµηση των εργασιών των παραλλαγών σηµαντικών "αγνώστων αγωγών" και 
να εκτελέσει τµήµα τους, που δεν εµπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε 
άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτµηση δεν δηµιουργεί καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 

(β) Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 

- Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος 
αγωγού (σύµφωνα µε τη µελέτη των "γνωστών αγωγών") ή, προκειµένου περί "αγνώστων 
αγωγών", χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, 
εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει ανακατασκευή "αγνώστου αγωγού" µε αυξηµένα 
χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - 
ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά. 

- Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος 
αγωγού (σύµφωνα µε τη µελέτη των "γνωστών αγωγών") ή, προκειµένου περί "αγνώστων 
αγωγών", λειτουργικότητα κατ' ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, 
εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει ανακατασκευή "αγνώστου αγωγού" µε αυξηµένη 
λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - 
ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή. 

- Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κτλ. της έγκρισης του 
οικείου ΟΚΩ και της Υπηρεσίας. 
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(γ) Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα 
επιµέλεια και, εφόσον απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν 
παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισηµαίνονται. 

(δ) Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια "ως 
κατασκευάσθη" επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών ΟΚΩ και ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο ΟΚΩ. 

(ε) Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν 
πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού. 
Στην περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών και στην περιοχή του τµήµατος του αγωγού που 
θα αχρηστευθεί είναι απαραίτητη λόγω χρονοδιαγράµµατος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της 
παραγράφου 123.3.3. 

(στ) Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών 
στην περιοχή του αχρηστευθέντος πλέον τµήµατος. Για τα πάσης φύσεως καλώδια 
(ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), καθώς και τους πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, 
µεταφοράς υγρών καυσίµων και αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην µετά πάσης 
προσοχής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά τους, απόληψη των εντός της εκσκαφής 
τµηµάτων και παράδοση τους στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια, 
ωστόσο, αν είναι δυνατή η απόληψη χρήσιµου υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει 
σχετική προσπάθεια. Το απολαµβανόµενο χρήσιµο υλικό θα µεταφέρεται και παραδίδεται στις 
γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

123.3.3 Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία 

(α) Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται µε άκρα προσοχή, 
µε πολύ ελαφρά µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους 
αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσο της Υπηρεσίας όσο και του οικείου ΟΚΩ. 

(β) Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη 
υποστήριξης ή αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα 
υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα κλπ) κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής 
όσο και µελλοντικά, µετά την τυχόν επαναπλήρωση του σκάµµατος. Όπου απαιτείται, µε 
πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται ειδική µελέτη 
υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 

(γ) Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα 
λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα: 

- για την ασφαλή έδραση των αγωγών 

- για την επανεπίχωση του σκάµµατος των αγωγών  

(δ) Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά 
έργα, όπως π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος κτλ. 

(ε) Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται µε τη 
µέγιστη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών αυτών. 

(στ) Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας 
ορισµένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για τη λήψη των σχετικών αδειών. Η Υπηρεσία θα 
βοηθήσει τον Ανάδοχο µε σχετική ενέργεια της αλλά δεν αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη αν θα 
γίνει ή όχι αυτή η διακοπή, ποια  θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ηµέρας ή της νύχτας 
κλπ. Εποµένως, ο Ανάδοχος, κατά τη µόρφωση της προσφοράς του, θα πρέπει να θεωρήσει 
ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε λειτουργία. 

(ζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη 
υπαρχόντων και διατηρουµένων στην θέση τους  αγωγών ΟΚΩ µε κατασκευές 
σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα να γίνεται δυσχερής η µελλοντική δυνατότητα επίσκεψης των 
αγωγών και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 0,50 m από την 
προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου 
αγωγού ή µικρότερη από 2,00 m  από την προσκείµενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα 
εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 
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- Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και 
αποκαλύπτεται ο αγωγός έως το βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν 
προσδιορίζεται στην µελέτη, οι σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και 
οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του θόλου. 

- Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν 
υπέστη ζηµιές ή, αν έχει υποστεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου 

- Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 125 της παρούσας ΓΤΣΥ, ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε το 
γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή του έργου, πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η 
επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε χρήση ξυλοτύπων. 

- Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες 
κατασκευές, π.χ. βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώµατα, τότε, πάνω από τη ζώνη του αγωγού, η 
επανεπίχωση θα γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω από την 
κατασκευή από σκυρόδεµα, για να αποφευχθεί η µεταφορά φορτίων από την υπερκείµενη 
κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ 
µικρή απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, τότε θα πρέπει να πληρώνεται η 
µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος και του αγωγού, µε την οποία θα 
εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα µεγάλα φορτία στον αγωγό, π.χ. να 
χρησιµοποιείται στρώση διογκωµένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κτλ. 

- Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται 
αντιστήριξη του αγωγού ή αρδευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά 
την πρόοδο των εκσκαφών. 

123.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 

• Οι δαπάνες εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών µετατόπισης ή/και 
αναπροσαρµογής των αγωγών, καθώς και των τυχόν µελετών αντιστήριξης και υποστήριξης 
των σηµαντικών αγωγών. 

• Οι δαπάνες συνεννοήσεων, διαδικασιών κτλ. για την λήψη των απαιτουµένων 
σχεδίων, αδειών, εγκρίσεων κτλ. από τους αρµόδιους ΟΚΩ. 

• Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων αποτύπωσης των συναντωµένων αγωγών ή 
οχετών υπό κατάλληλη κλίµακα και µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα 
γίνει και η επιµέτρηση των εργασιών (βλ. παρ. 123.5). 

• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών εκσκαφής, από τη χρήση ελαφρών µηχανικών 
µέσων εκσκαφών, δυσχέρεια που µπορεί να φθάσει και µέχρι την εκσκαφή µε τα χέρια, για να 
αποφευχθεί η βλάβη των υπαρχόντων αγωγών ΟΚΩ. 

• Οι δαπάνες αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, λόγω των δυσχερειών 
χρήσεως µηχανικών µέσων που µπορούν να φθάσουν σε αδυναµία, ή απαγόρευση 
προσπέλασης µηχανικού µέσου, και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής µε διαδοχικές 
αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρι αποµακρύνσεως από την περιοχή των αγωγών και εν 
συνεχεία αποκοµιδή των προϊόντων στις προσωρινές ή οριστικές θέσεις απόθεσης ή 
απόρριψης, σύµφωνα µε την προδιαγραφή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων, (βλ. κεφάλαιο 122 της παρούσας ΓΤΣΥ) 

• Οι δαπάνες για τα υλικά και εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, 
συµπεριλαµβανοµένης της φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του συστήµατος 
αντιστήριξης των παρειών ορυγµάτων κατά τρόπο συµβατό µε τους συναντώµενους αγωγούς 
ΟΚΩ 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς κατά 
την εκσκαφή ή κατά την τυχόν επανεπίχωση του σκάµµατος ως και την αποκατάσταση της 
στήριξης, επικάλυψης και προστασίας των αγωγών. 

• Οι  δαπάνες από δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων και 
λειτουργίας µηχανηµάτων. 

• Οι δαπάνες από δυσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για 
τις αντιστηρίξεις των παρειών των σκαµµάτων που µπορούν να φθάσουν και µέχρις ολικής 
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απώλειας των υλικών αυτών ή και µέχρι σοβαρής προσαύξησης της απαιτούµενης εργασίας 
ανάκτησης των υλικών κτλ. 

• Οι δαπάνες προµήθειας από τους ΟΚΩ, µε µέριµνα και δαπάνη του  Αναδόχου, 
των λεπτοµερέστερων κατά το δυνατόν σχεδίων απεικόνισης των υπαρχόντων αγωγών ή 
οχετών για να διευκολυνθούν οι εργασίες των εκσκαφών. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι τα 
χορηγούµενα σχέδια των αγωγών ή οχετών είναι απλώς ενδεικτικά και είναι δυνατόν να είναι 
ανακριβή ή ελλιπή. Έτσι ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να διενεργεί τις εκσκαφές µε 
µέγιστη προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια 
και τυχόν ζηµιές που θα επιφέρει σε υπάρχοντες και µη παρουσιαζόµενους σε σχέδια 
αγωγούς ή οχετούς είναι οµοίως υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δική του ευθύνη και 
δαπάνες. 

• Οι τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
των εργασιών εκσκαφής από τους αρµόδιους υπαλλήλους των αρµοδίων ΟΚΩ, στις οποίες 
καθυστερήσεις θα περιλαµβάνονται και οι τυχόν καθυστερήσεις προσέλευσης του 
εποπτεύοντος προσωπικού των ΟΚΩ ή και η εργασία αυτού του προσωπικού σύµφωνα µε το 
ωράριο της Υπηρεσίας του, παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της εκτέλεσης των 
εργασιών όταν θα υποβληθεί από τους ενδιαφεροµένους ΟΚΩ η απαίτηση να παρευρίσκεται 
υπάλληλός τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κτλ. 

123.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 

(α) Οι εργασίες αντιµετώπισης των δυσχεριών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ θα 
επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) εκσκαφής, πλήρως περαιωµένης. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

(β) Ο όγκος εκσκαφών, ο οποίος θα επιµετράται για την πληρωµή των δυσχερειών 
συνάντησης αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία, θα υπολογίζεται από τη σχέση: 

Vε = L x (Hα - Ηκ) x W - Vα 

όπου: 

Vε = όγκος εκσκαφών 

L = µήκος αγωγού 

Hα = στάθµη άνω επιφάνειας 

Ηκ = στάθµη κάτω επιφάνειας 

W = πλάτος αγωγού 

Vα = όγκος αγωγού 

Οι παράµετροι της παραπάνω σχέσης ορίζονται ως ακολούθως : 

- Μήκος αγωγού: θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο 
οι εργασίες εκσκαφών του έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τµήµατα στα οποία θα 
εκτελέσει εργασίες µετατόπισης-ανακατασκευής αγωγών, οι οποίες ευρίσκονται στη ζώνη 
επιρροής υπαρχόντων αγωγών. 

- Πάνω επιφάνεια: Θα ορίζεται µέχρι ένα µέτρο (1,00 m) ψηλότερα από τη 
στάθµη της πάνω επιφάνειας του αγωγού. Για αγωγούς που µέσα στην έκταση του 
σκάµµατος έχουν διαφορετική πάνω στάθµη, η µορφή της πάνω επιφάνειας θα θεωρείται 
βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι. Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα 
προσδιορίζεται σε συνδυασµό µε την επάνω επιφάνεια του αγωγού. Και για τα σκαλοπάτια 
αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύµφωνα µε τον κανόνα του επόµενου εδαφίου. 
∆ιευκρινίζεται ότι, όταν επικαλύπτονται οι ζώνες που επηρεάζουν δύο αγωγοί στο αντίστοιχο 
τµήµα, ισχύει η υψηλότερη πάνω επιφάνεια. 

- Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες: Θα ορίζεται για 
οποιαδήποτε κατεύθυνση αγωγού σχετικά µε το σκάµµα, το πλάτος του αγωγού που 
συναντιέται, προσαυξηµένο και από τις δύο πλευρές, κατά 0,25 m σε κάθε πλευρά. Όταν 
συναντηθούν αγωγοί µε ελεύθερη µεταξύ τους οριζόντια απόσταση µικρότερη από 0,25 + 
0,25=0,50 m, τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς δεν θα είναι αθροιστικά 
µεγαλύτερη από το πλάτος που πραγµατικά υπάρχει. 

- Κάτω επιφάνεια: Θα υπολογίζεται η πραγµατική επιφάνεια εκσκαφής, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, που θα φθάνει το πολύ µέχρι δύο 2,00 m χαµηλότερα 
από τη στάθµη της κάτω επιφάνειας έδρασης του αγωγού. Για συναντώµενους παράλληλους 
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αγωγούς µε διαφορετική κάτω στάθµη έδρασης, η µορφή της κάτω επιφάνειας θα καθορίζεται 
όπως προβλέπεται και για την πάνω επιφάνεια. 

 (γ) Η επιµέτρηση θα συνοδεύεται από λεπτοµερειακή υψοµετρική οριζοντιογραφία των 
αγωγών, σε κλίµακα 1:500 ή ακόµα λεπτοµερέστερα σε κλίµατα 1:100 ή 1:200, όταν η 
πυκνότητα ή άλλα χαρακτηριστικά των αγωγών το απαιτήσουν και από χαρακτηριστικές τοµές 
κτλ., στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που συναντώνται (διάµετρος, 
υλικό κατασκευής εξωτερικού περιβλήµατος, αναγνώριση ΟΚΩ, υψόµετρο του ανωτέρου και 
του κατώτερου σηµείου των αγωγών, πλάτος αγωγών κτλ.). 

(δ) Οι εκσκαφές, επιθεώρησης επιµετρώνται και αµείβονται τόσο µε το οικείο άρθρο 
Τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων όσο και µε την πρόσθετη 
αποζηµίωση, σύµφωνα µε το παρόν. 

(ε) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

(στ) Στην περίπτωση που προβλέπεται πληρωµή για τις δυσχέρειες από τη συνάντηση 
αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία, αυτή θα αποτελεί πρόσθετη αποζηµίωση, πέραν από την 
πληρωµή του αντίστοιχου είδους εκσκαφών που εκτελείται. ∆ιευκρινίζονται δε τα ακόλουθα: 

- Με την παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση, ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, 
αποζηµιώνεται µόνον για τις επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως 
αναπτύσσονται στο παρόν, ενώ για τις λοιπές εργασίες κατασκευής νέων αγωγών ή και 
αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης, όπως επίσης και κάθε άλλης συναφούς 
εργασίας της ζώνης αγωγών και µεταβατικών επιχωµάτων, επίχωση της περιοχής πάνω από 
τη ζώνη αγωγού µε υλικά επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά προστατευτικά έργα που απαιτούν οι 
διάφοροι ΟΚΩ, όπως προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα, µε πλάκα σκυροδέµατος ή 
µε ειδικές ταινίες κτλ., θα αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς του ή µε 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που δεν περιλαµβάνονται σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη 
κατασκευής ή και αποκατάστασής τους ανέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου οπότε η 
δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην παρούσα αποζηµίωση και ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται 
ιδιαίτερα για αυτές. 

- Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης 
διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµών δικτύων ΟΚΩ, όπως επίσης και για τις εκσκαφές 
τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών σε υπάρχουσα οδό (όχι εργοταξιακή), κάτω από 
ταυτόχρονα διερχόµενη κυκλοφορία.  

- Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση δεν χορηγείται για την περίπτωση 
συνάντησης εναέριων αγωγών ΟΚΩ (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε 
δυσχέρειες που µπορεί να δηµιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών. 

 

124. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

124.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 

(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει: 

- Την κατασκευή των πάσης φύσεως επιχωµάτων 

- Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαίων 
κατάλ-ληλων υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων. 

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ 1, µε τις 
όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

(γ) "Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων 
εδαφικών υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε, µε τα 
µέσα συµπύκνωσης που διατίθενται, να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Η 
κατασκευή υλοποιείται σε τµήµατα κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση 
µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 
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(δ) Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και 
συµ-πύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη", που κατασκευάζονται µε 
διάστρωση και συµπύκνωση βραχωδών εδαφικών υλικών. 

(ε) Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακας 124.1 : Τµήµατα Επιχωµάτων 

# Ονοµασία Γαιώδη Επιχώµατα Βραχώδη Επιχώµατα 

1 2 3 4 

1 Θεµέλιο 

Το τµήµα που βρίσκεται κάτω από 
την αρχική επιφάνεια του εδάφους 
µετά τον καθαρισµό των 
ακατάλληλων υλικών και την 
κατάλληλη διαµόρφωση της 
επιφανείας ώστε να αγκυρώνεται το 
επίχωµα στο υπέδαφος και 
επιπλέον στρώση πάχους 0,30 m 
πάνω από την αρχική επιφάνεια 
του φυσικού εδάφους. 

Το κατώτερο µέρος του επιχώµατος 
πάχους 0,30 m σε επαφή µε το 
έδαφος στην αρχική του επιφάνεια 
(όταν δεν υπάρχουν επιφανειακά 
ακατάλληλα υλικά) και το τµήµα κάτω 
από αυτή (µετά από τον 
ενδεχοµένως απαιτούµενο 
καθαρισµό, εκρίζωση, ή/και 
αποµάκρυνση ακατάλληλων υλικών) 
για διαµόρφωση αναβαθµών για 
αγκύρωση. 

2 Πυρήνας 
Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ 
θεµελίου και στέψης 

Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ 
θεµελίου και µεταβατικού τµήµατος. 

3 
Μεταβατικό 
τµήµα 

 

Το τµήµα εκείνο όπου η διαβάθµιση 
του υλικού των στρώσεων που το 
αποτελούν, πληρούν ορισµένες 
απαιτήσεις (φίλτρο) για την αποφυγή 
διείσδυσης του υλικού της στέψης 
στο υποκείµενο βραχώδες τµήµα. Το 
πάχος του είναι 1 m, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στα λοιπά 
συµβατικά τεύχη 

4 Στέψη 

Το µέρος του επιχώµατος κάτω 
από τη στρώση έδρασης ή 
θεµελίωσης που εκτείνεται σε 
βάθος 1 m περίπου από την πάνω 
επιφάνεια της στρώσης έδρασης ή 
θεµελίωσης. 

Το µέρος του επιχώµατος πάνω από 
το µεταβατικό τµήµα που 
κατασκευάζεται από γαιώδη υλικά 
όπως στα γαιώδη επιχώµατα και 
αποτελεί (ολόκληρο ή µέρος του) τη 
στρώση έδρασης ή θεµελίωσης. 

 

(στ) Σχετικά µε τα τµήµατα των επιχωµάτων επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

- Η στρώση "έδρασης" ή "θεµελίωσης" είναι το αµέσως κάτω της κατασκευής 
έδαφος ή το υλικό επίχωσης, το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ΠΤΠ Χ 1 και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και το οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους 
που εξαρτάται από τα υπερκείµενα φορτία 

- Στις περιοχές επιχωµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης 
περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης 
ή στρώση αντιπαγετικής προστασίας από ασύνδετο υλικό 

- Στις περιοχές ορυγµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης 
περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης 
ή στρώση αντιπαγετικής προστασίας από ασύνδετο υλικό και η απαιτούµενη ισοπεδωτική 
στρώση βραχωδών ορυγµάτων 

124.2 Υλικά 

124.2.1 Προµήθεια και µεταφορά κατάλληλων υλικών για κατασκευή επιχωµάτων 

(α) Τα υλικά κατασκευής είτε γαιωδών είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ' 
αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα, ή δεν 
επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, 
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σύµφωνα µε το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθεια τους έπειτα 
από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσης εκσκαφών να 
λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων η άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 

(γ) Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν καταστεί δυνατή η 
χρησιµοποίηση στις κατασκευές καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται αυτόν τον όγκο του χαµένου υλικού να τον αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα, µε 
δάνεια υλικά. 

124.2.2 Γαιώδη Επιχώµατα 

(α) Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων και ο βαθµός συµπύκνωσης 
αυτών θα γίνει γενικά σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1. 

(β) Τα γαιώδη εδαφικά υλικά που είναι κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, 
κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακας 124.2 : Κατηγορίες Γαιωδών Εδαφικών Υλικών 

# 

Κατηγορί
α 
εδαφικού 
υλικού 

Χαρακτηρισ
τικά υλικού Όρια Αtterberg 

Μέγιστη 
πυκνότητα 
κατά την 
τροποποι
ηµένη 
δοκιµή 
συµ-
πύκνωσης 
kg/m

3
 CBR

(1)
 

Περιεκτι
κότητα 
σε 
οργανικ
ά

(3)
 

Παρατηρή
σεις ως 
προς τη 
δυνατότητ
α 
χρησιµοπ
οίησης 
τους για 
επιχώµατα 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ε1 

Γαιώδες 
υλικό µε 
µέγιστη 
διάσταση 
κόκκου 
D<200 mm 

Περιεκτικότητ
α σε κόκκους 
200>D>150 
mm µέχρι 
25% 

LL<40 ή LL<65 

και 

ΡΙ>(0,6xLL-9) >1.600 

>3 

και 
διόγκωση(

2)
 <3% <2% Αποδεκτό 

2 Ε2 

Μέγιστος 
κόκκος <100 
mm 

∆ιερχόµενο 
% από No. 
200<25% LL<40 >1.940 

>5 

και 
διόγκωση(

2)
 <2% <1% Κατάλληλο 

3 Ε3 

Μέγιστος 
κόκκος <80 
mm 

∆ιερχόµενο 
% από No. 
200<25% 

LL<30 

και 

ΡΙ>10  

>10 

και 
διόγκωση(

2)
 =0 0% Επίλεκτο Ι 

4 Ε4 

Μέγιστος 
κόκκος <80 
mm 

∆ιερχόµενο 
% από No. 
200<25% 

LL<30 

και 

ΡΙ>10  

>20 

και 
διόγκωση(

2)
 =0 0% Επίλεκτο II 
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5 Ε0 Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες 
Ακατάλληλ
ο 

(1) 
CBR = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας. 

Η τιµή CBR προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων, τα οποία συµπυκνώνονται στο 90% της 
µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 11), 
µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών. 
(2) Κατά τη δοκιµή CBR. 
(3) Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (ΑASHTΟ Τ-194). 

Όπου: 

LL  = Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5) 

PI  = ∆είκτης Πλαστικότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6) 

No. 200 =Κόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κόσκινων ΑΑSΗΤΟ Μ-92, ανοίγµατος 
βροχίδας 0,074 mm. 

(γ) Υλικά κατηγορίας Ε0 (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για 
επιχώµατα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρησιµοποίηση εδαφικών υλικών: 

- Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γη, ριζόχωµα κτλ) 

- Οργανούχων 

- ∆ιογκούµενη άργιλος 

(δ) Εδαφικά υλικά, τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα, εκφρασµένη 
ως SΟ3, µεγαλύτερη από 1.9 g ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 
∆οκιµή 10, µε λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν 
λιγότερο από 50 cm από κατασκευές σκυροδέµατος ή από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό 
µε τσιµέντο (ΣΕΥ). 

(ε) Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα, εκφρασµένα ως SΟ3, µεγαλύτερη από 
0,5% κατά βάρος, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 ∆οκιµή 9, δεν θα 
χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 cm από µεταλλικές κατασκευές.  

(στ) Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα πρέπει 
να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 ή Ε3 ή Ε4. 

(ζ) Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων, πάνω από το θεµέλιο, θα πρέπει να γίνεται 
χρήση επίλεκτου υλικού πάχους 1 m και στη συνέχεια συµπλήρωση µε κατάλληλο υλικό 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

124.2.3 Βραχώδη Επιχώµατα 

(α) Τα πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά, διακρίνονται σε 
κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη. 

(β) Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, 
γάβροι, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κτλ. Στα ακατάλληλα πετρώµατα 
περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα 
πετρώµατα γενικά που αποσυντίθενται µε την έκθεση τους στις επιδράσεις του καιρού ή που 
θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή υφή µε τη 
συµπύκνωση. 

(γ) Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να 
προσκοµίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα 
βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα. 

(δ) Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

- Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε συµπυκνούµενης στρώσης 

- Η περιεκτικότητα (κατά βάρος) του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της 
µιας ίντσας (1") να είναι µικρότερη από 30%, ενώ του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο 
No. 200, να είναι µικρότερη από 10% 
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(ε) Οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό, από το οποίο θα 
λαµβάνονται δείγµατα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων, διότι κατά τη διάστρωση 
και τη συµπύκνωση το υλικό µπορεί να υφίσταται αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική 
κοκκοµετρική διαβάθµιση. 

(στ) Η κοκκοµετρική καµπύλη του υλικού θα πρέπει επιπλέον να πληροί τις απαιτήσεις 
του ακόλουθου Πίνακα: 

Πίνακας 124.3 : Κοκκοµετρική Καµπύλη Υλικών Βραχωδών Επιχωµάτων 

# ∆ιάσταση κόκκου (κόσκινο) 

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

[%] 

1 2 3 

1 D 90 - 100 

2 D/4 45 - 60 

3 D/16 25 - 45 

4 D/64 15 - 35 

D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου. 

Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα συµπεράσµατα και τις 
παρατηρήσεις από την κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος (βλ. παρ. 124.3.2 (δ)). 

(ζ) Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο από 30%. 
Ακατάλληλη µορφή έχουν οι κόκκοι, για τους οποίους ισχύει η σχέση: 

(L + G) / 2E  3 

όπου: 

- L =  Η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που 
εφάπτονται στον κόκκο 

- G =  Η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής, δια της οποίας µπορεί να διέλθει 
ο κόκκος 

- E = Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που 
εφάπτονται στον κόκκο 

Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να 
µετρούνται σε τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. 

(η) Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών, θα 
αποµακρύνονται τα εδαφικά υλικά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή στρώση βράχου που είναι 
ακατάλληλη. Επίσης θα αποµακρύνονται τα τµήµατα ακατάλληλου εδαφικού υλικού που 
εµφανίζονται µέσα στο βραχώδη σχηµατισµό καθ' όλη τη διάρκεια της εκσκαφής των 
βραχωδών υλικών. 

(θ) Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των 
παραγοµένων βραχωδών υλικών να είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Αν χρειάζεται, µετά την εκσκαφή, θα γίνεται αποµάκρυνση ή 
θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή διαστάσεις εκτός των ορίων. 

(ι) Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που να 
αποφεύγεται  η απόµιξη του υλικού και η αλλοίωση της µορφής των κόκκων του. 

124.3 Εκτέλεση εργασιών 

124.3.1 Κατασκευή Γαιωδών Επιχωµάτων 

(α) Ετοιµασία της Επιφάνειας Θεµελίωσης 

Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα επιφανειακά 
ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνονται πριν 
από τη διάστρωση των υλικών επιχώµατος, θεωρούνται τα ακόλουθα: 

- Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≥30% κ.β.) 

- Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) 



 40 

- ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) 

- Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) 

- Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά 
υλικά >5% και <30% κ.β.) 

(β) ∆ιάστρωση 

Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι στρώσεις θα 
είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου πάχους τέτοιου ώστε, µε τον 
υπάρχοντα εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το 
πάχος. 

Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναµιγνύονται µε 
κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. 

∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση 
συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν παρ' ελπίδα η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει 
από υπέρβαση υγρασίας λόγω διήθησης υδάτων δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση της 
επόµενης. 

Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας ικανότητας είναι αντικείµενο ειδικής µελέτης και 
θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της µελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στη µη υπέρβαση του ορίου αντοχής του εδάφους µε κατάλληλη 
διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων για να προστατευθεί το έδαφος από τις 
φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλικού και των µηχανηµάτων συµπύκνωσης. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη 
εγκάρσια κλίση (4% κατ' ελάχιστο) για την εξασφάλιση της ταχείας απορροής των 
επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του 
επιχώµατος. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το επίχωµα 
αλλά και το όρυγµα από την επίδραση του νερού της βροχής και του νερού από άλλες πηγές 
(χείµαρροι, ποταµοί, υπόγειο νερό). 

Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε, διαπιστωθεί µε επιτόπου 
µετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή 
εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά 
κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα, όπως µε άσβηστο ασβέστη, υδράσβεστο 
κτλ, εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

(γ) Συµπύκνωση 

Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86) που θα εφαρµόζεται θα είναι 
σύµφωνα µε τη: 

- Μέθοδο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 
4 µικρότερο ή ίσο προς 7% 

- Μέθοδο ∆: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 
4 µεγαλύτερο από 7% 

Η συµπύκνωση θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm και σε πλάτος 2 m πέρα από το 
πόδι του επιχώµατος ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί 
περιορισµοί πλάτους. 

Για τα επιχώµατα, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/και σε ειδικούς όρους 
δηµοπράτησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον 
ίση µε το 90% της µέγιστης πυκνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86, ∆οκιµή 11). 

Για τα υψηλά επιχώµατα (Η>10 m) θα πρέπει να διερευνάται η ανάγκη συµπύκνωσης µε 
ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86 ∆οκιµή 
11). Ο αυξηµένος βαθµός συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται µόνον στην περίπτωση που 
προβλέπεται στην εγκεκριµένη µελέτη ή περιλαµβάνεται στα συµβατικά τεύχη ή διατάσσεται 
από την Υπηρεσία. 
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Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά (υλικά µε 
ποσοστό κόκκων µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου 
κλάσµατος διερχόµενου από το κόσκινο No. 200 µέχρι 7% κ.β), για τα οποία η 
τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86 ∆οκιµή 11) δεν δίνει σαφή καµπύλη 
για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να επιτυγχάνεται, εναλλακτικά, 
συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές της "σχετικής πυκνότητας": 

- Σχετική πυκνότητα (Dr) τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται 
συµπύκνωση τουλάχιστον 90% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor 

- Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται 
συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor. 

Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε τη µέθοδο της σχετικής πυκνότητας (Dr) 
επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις: 

- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) 
είναι Ν<5 τότε όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα 
όρια 

- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) 
είναι Ν<10 τότε επιτρέπεται κάθε φορά ένα (1) επί µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο από 
την απαιτούµενη σχετική πυκνότητα, όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου 
κάτω ορίου αυτής 

- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) 
είναι Ν≥10 τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών που 
πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις, πρέπει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια 

Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: 

Dr = 100 x (emax - e) / (emax - emin) 

όπου: 

e = Ο πραγµατικός δείκτης πόρων του υλικού 

emax = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή 
προσδιορισµού ελάχιστης πυκνότητας ΑSΤΜ D 4254-83) 

emin = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στη µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή 
προσδιορισµού µέγιστης πυκνότητας ΑSΤΜ D 4253-83) 

(δ) Κλιµατολογικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι 
οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται 
όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 2°C και γενικότερα όταν οι 
καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, π.χ. έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν 
αναµόχλευση της τελευταίας διαστρωµένης στρώσης, λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων 
µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης. 

(ε) Κυκλοφορία 

Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν εργοταξιακά 
οχήµατα µέχρι να τελειώσει η συµπύκνωση τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήµατα πρέπει 
να κατανέµονται έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σηµεία και οι τροχοί τους 
δηµιουργήσουν ίχνη και αυλακώσεις. Το αυτό ισχύει και για τα τµήµατα των οποίων η 
συµπύκνωση έχει περατωθεί. 

124.3.2 Κατασκευή Βραχωδών Επιχωµάτων 

(α) Προετοιµασία της Επιφάνειας Θεµελίωσης 

Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο καθαρισµός, 
η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης σ' όλο 
το βάθος που απαιτείται, όπως αναφέρεται στην παράγρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1 και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω σε εδάφη 
ασταθή, διαταραγµένα ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα λαµβάνονται µέτρα για την εξυγίανση 
της στρώσης έδρασης του επιχώµατος µε στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού. 
Αν κοντά στη στάθµη έδρασης του επιχώµατος υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το 
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υπερκείµενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ' ευθείαν πάνω στο 
βράχο, πάντα µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

(β) ∆ιάστρωση 

Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους παράλληλες στην 
επιφάνεια θεµελίωσης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται µε κατάλληλη 
κλίση που να επιτρέπει άµεση αποστράγγιση / αποχέτευση. 

Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο Έργο πάνω σε τµήµα ήδη διαστρωµένο της 
ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα 
προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να 
ελαχιστοποιείται απόµιξη του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα 
συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που διατίθενται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη 
συµπύκνωση. 

Το µέγιστο πάχος µετά τη συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 m για δε το µεταβατικό τµήµα 
το πάχος πρέπει να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω ώστε να υπάρχει βαθµιαίο βήµα 
από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθµη του επιχώµατος. 

Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 

l15% / S85 < 5 και l50% / S50 < 25 

όπου: 

lx =  Το άνοιγµα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της 
κάτω στρώσης 

Sx =  Tο άνοιγµα του κοσκίνου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της 
άνω στρώσης 

(γ) Συµπύκνωση 

Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτούµενων 
συµπυκνώσεων. Προς τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα, για κάθε τµήµα του 
επιχώµατος, η κοκκοµετρία του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού 
συµπύκνωσης και ο αριθµός διελεύσεων του. Αυτές οι µεταβλητές θα προσδιορίζονται από 
την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος (βλ. παρ. 124.3.2 (δ)). 

Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του 
εξοπλισµού συµπύκνωσης που αναφέρεται παραπάνω, δεν µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη 
από 0,7 cm στο θεµέλιο και τον πυρήνα και από 0,3 cm στο µεταβατικό τµήµα. 

Η υποχώρηση θα µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 cm x 40 cm, από λαµαρίνα 
πάχους τουλάχιστο 15 mm, µε κατάλληλη διαµόρφωση έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα 
προταθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την 
κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρηση του κατά τη διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης. Οι 
µάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις υψοµετρικού ελέγχου και µετά την ολοκλήρωση 
της συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα αφαιρούνται, προκειµένου να 
επαναχρησιµοποιηθούν. 

Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της συµπύκνωσης των 
βραχωδών επιχωµάτων είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από την Υπηρεσία, µετά από πρόταση 
του Aναδόχου και άλλη µέθοδος στην περίπτωση, κατά την οποία αποδειχθεί κατά την 
κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη µέθοδος που να 
εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις παραπάνω αναφερόµενες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη 
της εργασίας. 

Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει προβλήµατα 
αξιοπιστίας στο συσχετισµό αποτελεσµάτων προς τη συµπύκνωση, στην επίβλεψη κτλ., τότε 
θα είναι δυνατόν η Υπηρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρµόσει στη συνέχεια τη 
µέθοδο ελέγχου συµπύκνωσης που αναφέρθηκε προηγουµένως. 

(δ) Κατασκευή ∆οκιµαστικού Τµήµατος 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που θεωρεί πιο 
κατάλληλη για κάθε τύπο υλικού, έτσι ώστε να πληρούνται οι παρούσες προδιαγραφές. Στην 
πρόταση θα περιέχονται τα εξής: 

- Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού 
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- Μέθοδος εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών 

- Μέθοδος διάστρωσης 

- Πάχος στρώσεων, µέθοδος συµπύκνωσης και αριθµός διελεύσεων του 
εξοπλισµού 

- Εµπειρίες από την εφαρµογή του προτεινόµενου τρόπου κατασκευής µε 
ανάλογα υλικά 

Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκριση της θα 
εξαρτάται από την επί τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή αποτελείται από τη κατασκευή ενός 
δοκιµαστικού τµήµατος µε όγκο όχι µικρότερο των 3.000 m

3
, µε στόχο την επαλήθευση της 

καταλληλότητας της προτεινόµενης µεθόδου εργασίας ή ανάλογα την αναπροσαρµογή της. 

Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος θα προσδιορίζεται η 
κοκκοµετρία του προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού, καθώς και η κοκκοµετρία και η πυκνότητα 
του συµπυκνωθέντος υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές, θα χρησιµοποιούνται 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα όχι µικρότερα από 4 m

3
 όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστο 10 

δοκιµές κάθε τύπου. Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τοµών που γίνονται στο 
επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι 
τοµές θα γίνονται σ' όλο το πάχος της στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 m

2
. Θα 

ελέγχονται, µε τοπογραφικές µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις του επιχώµατος 
µετά από κάθε διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση πυκνότητα του 
συµπυκνωµένου υλικού. 

Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για την έγκριση, 
τροποποίηση ή απόρριψη της Μεθόδου Εργασίας που προτείνεται. 

Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών είναι στην κρίση της 
Υπηρεσίας να απαιτήσει την επανεξέταση της µεθόδου εργασίας. 

(ε) Ανοχές των περατωµένων επιφανειών 

Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος θα επαληθεύονται µε 
πασσάλους υψοµετρικούς µε ακρίβεια 1 cm, τοποθετηµένους στον άξονα της κατασκευής και 
στα άκρα εγκαρσίων διατοµών, που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω από 20 m. 

Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων σηµείων και 
των θεωρητικών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια που θα προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές 
τιµές αυτών των διαφορών, για τµήµατα µήκους όχι µικρότερου των 100 m. Θα θεωρούνται 
θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σηµεία τοποθετηµένα πάνω από την θεωρητική 
επιφάνεια. Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: 

- Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι 
µικρότερο του 1/5 του πάχους της τελευταίας στρώσης 

- Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του 
θα πρέπει να είναι µικρότερη του 1/2 της τελευταίας στρώσης 

- Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 cm για 
την επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος 

Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση 
και θα κατασκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα 
κατασκευάζεται νέα στρώση µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα 
προστίθεται απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι µικρότερο των 15 cm επί του πυρήνα 
ή των 10 cm επί του µεταβατικού επιχώµατος, αποτελούµενη από κοκκώδες υλικό καλά 
διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ' αυτά του υλικού του 
βραχώδους επιχώµατος και µε µέγιστο µέγεθος 10 cm ή 6 cm, αντίστοιχα. 

124.3.3 Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης xώρων κτλ. 

(α) Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης 
χώρων κτλ. που φαίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα 
που θα έχουν τα έργα µετά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - 
επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο του 
επιχώµατος ή επιχωµάτωσης διαµόρφωσης χώρου. 
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(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ' άπαξ είτε µε διαδοχικές 
συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών όση θα απαιτηθεί για την 
αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. 

(γ) Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα 
πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του ότι στην 
πραγµατικότητα θα κατασκευάσει "πραγµατικό όγκο" επιχωµάτων - επιχωµατώσεων και 
δανειοληψία µεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη 
("γεωµετρικός όγκος"). Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον 
υπολογισµό των πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατισµών. 

124.3.4 Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών 

(α) Αν δεν προβλέπεται κατασκευή: 

- Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (ΣΣΟ) 

- Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (ΣΑΠ) από ασύνδετο υλικό ή 

- Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων, 

η Άνω Επιφάνεια Χωµατουργικών (ΑΕΧ) ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της στρώσης 
έδρασης ή θεµελίωσης. 

(β) Αν προβλέπεται κατασκευή ΣΣΟ ή ΣΑΠ τότε η ΑΕΧ ταυτίζεται µε την επιφάνεια 
έδρασης της ΣΣΟ ή της ΣΑΠ. 

(γ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών 
Ορυγµάτων (ΙΣΒΟ) τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας της ΑΕΧ 
αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της ΙΣΒΟ ενώ η κατασκευή της ΙΣΒΟ κατά τα λοιπά θα 
γίνεται σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150. 

(δ) Η ΑΕΧ δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα 
της επιφάνειας µεγαλύτερες από: 

- ±20 mm όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ' αυτής φέρουσας στρώσης µε 
συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιµέντο κτλ) 

- ±30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

(ε) Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

- Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής 
(κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία 
ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην 
υπερβαίνει τα 10,0 m. 

- Μέγιστη απόσταση χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών ορίζεται αυτή 
των 20,0 m. 

(στ) Λόγω της ανάγκης αυστηρής συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις 
της επιφάνειας έδρασης των στρώσεων από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο 
(ΣΕΥ), ουδεµία στρώση ΣΕΥ θα κατασκευάζεται πάνω σε ΑΕΧ αν προηγουµένως δεν έχει 
γίνει ειδική λεπτοµερειακή παραλαβή της επιφάνειας αυτής και δεν έχει επιβεβαιωθεί το 
σύµφωνο αυτής προς τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις. 

124.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

124.4.1 Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό 
συµπύκνωσης (γαιωδών και βραχωδών) 

(α) Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 

- Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά 
ακατάλληλα υλικά 

- Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος (θεµέλιο, 
πυρήνας, µεταβατικό τµήµα -µόνο για βραχώδη επιχώµατα- και στέψη) 

- Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων, µετά την 
τυχόν αφαίρεση των ακατάλληλων γαιών και την συµπλήρωση κοιλωµάτων 
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- Κατασκευή της "στρώσης έδρασης" εκτός της "στρώσης στράγγισης" (όπου 
υπάρχει), εργασία η οποία πληρώνεται χωριστά 

- Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης" µε 
κατάλληλο αριθµό διελεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα µε λείους 
κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "στραγγιστική" επιφάνεια 

- Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής, ανεξαρτήτως 
απόστασης, των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για την 
κατασκευή των επιχωµάτων 

(β) ∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν 
περιλαµβάνονται: 

- Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, 
τοίχοι, οχετοί, αγωγοί κτλ.) 

- Οι εργασίες κατασκευής τυχόν αναβαθµών. 

124.4.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 

Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 

• Όλες οι ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και 
ενεργοποίηση λατοµείων και δανειοθαλάµων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη. 

• Η εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων 
οποιασδήποτε διαµέτρου από την περιοχή ανάπτυξης λατοµείων και δανειοθαλάµων, καθώς 
και αποµάκρυνση τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

• Η αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και γενικά των 
ακατάλληλων επιφανειακών στρωµάτων ή ενστρώσεων πάχους µέχρι 30 cm καθώς και η 
αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους στρώµατος πάνω από επιφανειακά αµµοχάλικα εφ' 
όσον χρησιµοποιούνται δάνεια αµµοχαλικώδη κτλ. και αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε 
απόσταση από την περιοχή του λατοµείου ή δανειοθαλάµου, για προσωρινή ή οριστική κατά 
στρώσεις απόθεση σε θέσεις, εγκεκριµένες από την Υπηρεσία 

• Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των δανείων υλικών, µε οποιοδήποτε 
κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση από τις οποιεσδήποτε 
κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους 

• Η πλήρης αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά 
κατάσταση του 

• Η πρόσθετη δαπάνη που τυχόν θα υπάρξει από την αυξηµένη ποσότητα 
δανείων υλικών, που θα προκύψουν λόγω συνίζησης, καθίζησης κτλ. του επιχώµατος 

124.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

124.5.1 Κατασκευή επιχωµάτων 

Οι εργασίες κατασκευής επιχωµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως 
περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και υπό την παρουσία εκπροσώπων αυτής. 

124.5.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 

Οι εργασίες προµήθειας δανείων επί τόπου του έργου θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) 
πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνες του 
Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και υπό την παρουσία εκπροσώπων 
αυτής. Εξυπακούεται ότι κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει να γίνει η κατάλληλη 
πρόβλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των απαιτούµενων επιµετρητικών στοιχείων για 
τη µέτρηση του όγκου του µέρους του επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια υλικά. 

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
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παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

 

125. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 

125.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 

(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει τις επανεπιχώσεις του αποµένοντας όγκου, µετά 
την κατασκευή των έργων, στις εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους 
τοποθέτησης των πάσης φύσης αγωγών δικτύων ΟΚΩ (αποχέτευσης οµβρίων και 
ακαθάρτων, ύδρευσης, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, φωτοσήµανσης 
κτλ.) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κτλ. και ειδικότερα: 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά "ζώνης αγωγών και οχετών" 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά "µεταβατικών επιχωµάτων" 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 

- Επιχώµατα πάνω από τη "ζώνη αγωγού" µε κατάλληλα προϊόντα 

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ Ο 150, η ΠΤΠ Χ1, και η ΠΤΠ Τ 
110, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

 (γ) "Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων" 
νοείται η επίχωση µε κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και δάνεια): 

- της "ζώνης αγωγών και οχετών" 

- των "µεταβατικών επιχωµάτων" πίσω από τα τεχνικά έργα 

- της "περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών" 

- κάτω από πεζοδρόµια 

(δ) "Ζώνη αγωγών και οχετών" νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των 
τοιχωµάτων της τάφρου και µέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 

(ε) "Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών" νοείται η περιοχή µεταξύ της άνω 
επιφάνειας της "ζώνης αγωγών και οχετών" και του χείλους της τάφρου. 

(στ) "Μεταβατικά επιχώµατα" νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα 

125.2 Υλικά 

125.2.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 

(α) Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, στην 
κάθε περίπτωση, εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα κατωτέρω. 

(β) Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο απαιτείται 
από τις προδιαγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
αυτά δεν επαρκούν. 

(γ) Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον 
παρακάτω Πίνακα και είναι τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους 
επανεπιχώσεις. 

Πίνακας 125. 1 : Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών 

# 

Κατηγορία ανάλογα 
προς την ικανότητα 
συµπύκνωσης Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά DΙΝ 18196 

1 2 3 4 

1 V1 

Μη συνεκτικά έως ελαφρώς 

συνεκτικά, χονδρόκοκκα και 
µικτόκοκκα εδάφη 

GW, GΙ, GΕ, SW, SI, SΕ, 
GU, GT, SU, ST 

2 V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST 
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3 V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA 

Τα οργανικά κτλ. εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DΙΝ 18196 (ΗΝ, ΗΖ, F, 
ΟU, ΟΤ, ΟΗ, ΟΚ) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. 

(δ) Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα 
εξαρτάται από τη σύνθεση των κόκκων του εδάφους, τη µορφή των κόκκων και την 
περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 

- Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης 
έχει κυρίως η σύνθεση των κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό 
και κατά συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών 

- Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση έχει η 
επίδραση της περιεκτικότητας σε νερό 

- Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής 
ευπάθειας τους στο νερό και στην αποσάθρωση, είναι ευχερέστερη από τη συµπύκνωση 
εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 

(ε) Για την επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα: 

- Σε πολύ υγρά συνεκτικά εδάφη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο 
απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης 

- Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση 
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µετά από έργο συµπύκνωσης αισθητά µεγαλύτερο από τα 
συνηθισµένα 

(στ) Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που επαναπληρώθηκε, θα πρέπει 
να χρησιµοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο µη 
συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια 
τέτοιων προϊόντων εκσκαφών, να χρησιµοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. 

125.2.2 Επανεπίχωση ζώνης αγωγών 

(α) Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µια όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή 
κατανοµή των κινητών και µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, ως 
υλικό πλήρωσης, πρέπει να χρησιµοποιείται αµµοχάλικο κατάλληλης κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 

Πίνακας 125.2 : Κοκκοµετρική καµπύλη υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών 

# 

∆ιάµετρος κόσκινου 

[mm] 

Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

[%] 

1 2 3 

1 40 100 

2 30 70 - 100 

3 15 50 - 85 

4 7 35 - 80 

5 3 25 - 70 

6 0,075 (No. 200) <12 

(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να ισχύει: 

D60 / D10  5 

Όπου: 

D60 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά 
βάρος) του υλικού 

D10 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά 
βάρος) του υλικού 

(γ) Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο No. 200 είναι 
12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ  10%. 



 48 

125.2.3 Μεταβατικά επιχώµατα 

Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης 
λατοµείου, κατηγορίας Ε4, µε δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4. 

125.2.4 Επιχώµατα κάτω από πεζοδρόµια 

Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό που η κοκκοµετρική διαβάθµιση του θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στα αναφερόµενα όρια του ακόλουθου Πίνακα: 

Πίνακας 125.3 : Κοκκοµετρία Υλικού για Επιχώµατα κάτω από Πεζοδρόµια 

Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

Άνοιγµα οπής 

# 

Σε ίντσες 

[in] 

Σε χιλιοστά 

[mm] 

∆ιαβάθµιση 

[%] 

∆ιαβάθµιση 

[%] 

1  2 3 4 

1 3" 76,2   

2 2" 50,8   

3 11/2" 38,1   

4 11/4" 31,7 100  

5 1" 25,4 83-100 100 

6 3/4" 19,1 65-95 70-100 

7 3/8" 9,52 47-77 50-80 

8 No. 4 4,76 33-63 35-65 

9 No. 10 2,00 23-50 25-50 

10 No. 40 0,42 13-30 15-30 

11 No. 200 0,074 5-15 5-15 

Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" και 
της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και 
θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά 
την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor. 

125.3 Εκτέλεση εργασιών 

125.3.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 

(α) Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται 
από τα διατιθέµενα από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την κατηγορία των 
χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλικών. 

(β) Στον ακόλουθο Πίνακα δίνονται σχετικές ενδεικτικές κατευθύνσεις: 
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Πίνακας 125.4 : Ταξινόµηση Εδαφών και Μηχανηµάτων Συµπύκνωσης 

Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους 

V1 V2 V3 

Είδος µηχανήµατος 

Υπηρεσι
ακό 
βάρος 

[kg] 

Καταλ
λη-
λότητ
α

(1)
 

Πάχος 
στρώση
ς 

Αριθµό
ς 
διελεύσ
εων 

Καταλ
λη-
λότητ
α

(1)
 

Πάχος 
στρώση
ς 

Αριθµός 
διελεύ-
σεων 

Καταλ
λη-
λότητ
α

(1)
 

Πάχος 
στρώσ
ης 

Αριθµό
ς 
διελεύ-
σεων 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού) 

∆ονητικός 
συµπιεστ
ής 

Ελαφρό

ς 

έως 25 

25-60 

+ 

+ 

έως 15 

20-40 

2-4 

2-4 

+ 

+ 

έως 15 

15-30 

2-4 

3-4 

+ 

+ 

έως 10 

10-30 

2-4 

2-4 

∆ονητής 
εκρήξεων 

Ελαφρό
ς έως 100 ο 20-30 3-4 + 15-20 3-5 + 20-30 3-5 

∆ονητικές 
πλάκες 

Ελαφρέ
ς 

Μέσες 

έως 100 

100-300 
+ 

+ 

έως 20 

20-30 
3-5 

3-5 

ο 

ο 

έως 15 

15-20 
4-6 

4-6    

∆ονητικός 
κύλινδρος 

Ελαφρό
ς έως 600 + 20-30 4-6 ο 15-20 5-6    

Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού) 

∆ονητικός 
συµπιεστ
ής 

Μέσος 

Βαρύς 

25-60 

60-200 

+ 

+ 

20-40  

40-50 

2-4 

2-4 

+ 

+ 

15-30 

20-40 

2-4 

2-4 

+ 

+ 

10-30  

20-30 

2-4 

2-4 

∆ονητής 
εκρήξεων 

Μέσος 

Βαρύς 

100-500 

500 

ο 

ο 

20-40  

30-50 

3-4 

3-4 

+ 

+ 

25-35 

30-50 

3-4 

3-4 

+ 

+ 

20-30 

30-40 

3-5 

3-5 

∆ονητικές 
πλάκες 

Μέσες 

Βαριές 

300-750 

750 

+ 

+ 

30-50  

40-70 

3-5 

3-5 

ο 

ο 

20-40 

30-50 

3-5 

3-5    

∆ονητικοί 
κύλινδροι  600-8000 + 20-50 4-6 + 20-40 5-6    

(1)
  + = Συνιστάται ο = Ως επί το πλείστον κατάλληλο 
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(γ) Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς 
συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ) είναι δυνατό να απαιτηθεί να 
µειωθούν τα διδόµενα πάχη των στρώσεων (ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να 
είναι δυνατή µια σχετική υπέρβαση αυτών). Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο σε 
µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Εάν δεν διεξαχθεί δοκιµαστική συµπύκνωση επιτρέπονται - µε 
εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωληνώσεων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο 
(ductile) - για την πρώτη στρώση πάνω από τη ζώνη του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές 
πάχους που δίνονται τον προηγούµενο Πίνακα. 

(δ) Έλεγχοι συµπύκνωσης 

Ο βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης των τάφρων θα γίνεται σε κάθε διακεκριµένη 
ζώνη, όπως αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο µε την πρότυπη µέθοδο Proctor (Standard 
Proctor). Η εργαστηριακή δοκιµή συµπύκνωσης θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα 
προϊόντα κάθε δοκιµαστικής οπής (προσδιορισµός καµπύλης Proctor) γιατί είναι δυνατόν η 
εργαστηριακή πυκνότητα να µεταβάλλεται από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της 
κοκκοµετρικής σύνθεσης. Όσον αφορά σε χονδρόκοκκα υλικά, θα γίνεται διόρθωση όπως 
ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 2.10.3 της ΠΤΠ Χ 1. 

Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν µπορεί να είναι λιγότερος από µία δοκιµή 
ανά 100 m µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή κατά µέγιστο 
ανά 500 m

3
 όγκου. 

Αν οι τιµές βαθµού συµπύκνωσης που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι 
µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος 
πρέπει να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες τιµές 
συµπύκνωσης. 

Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπύκνωσης που 
εκτελούνται όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία τότε η 
Υπηρεσία µπορεί, µετά από αίτηση του Αναδόχου και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να 
περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό δοκιµών συµπύκνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται 
λεπτοµερής παρακολούθηση των παχών των στρώσεων που συµπυκνώνονται και του 
αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος συµπύκνωσης, ανάλογα προς το είδος του 
µηχανήµατος και την οµάδα εδάφους σύµφωνα µε τις ενδεικτικές κατευθύνσεις του 
προηγούµενου Πίνακα 125.4. 

Η παραπάνω µείωση δεν απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από την ευθύνη για 
την έντεχνη κατασκευή της πλήρωσης των τάφρων, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή. 

Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο 
και θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

125.3.2 Περιοχή ζώνης αγωγών 

(α) ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού 

Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών ανθεκτικός, 
ελαστικός και οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι, συνεκτικό έδαφος που τυχόν χαλαρώθηκε, πρέπει 
να αφαιρείται πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να 
αντικαθίσταται µε µη συνεκτικό υλικό, κατάλληλα συµπυκνούµενο ώστε να αποφεύγεται 
γραµµική ή σηµειακή στήριξη του αγωγού. 

(β) Συµπύκνωση 

Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι: 

- 100% της Standard Proctor σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 
103% της Standard Proctor σε υλικό κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 

- 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3 

Κάθε στρώση πλήρωσης πρέπει να συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Ενδεικτικές τιµές για το ύψος 
της πλήρωσης όπως και για τον αριθµό των διελεύσεων δίνονται στον Πίνακα 125.4. Στην 
προκείµενη περίπτωση πάρθηκε ως προϋπόθεση ύψος επικάλυψης 0,30 m πάνω από το 
εξωρράχιο του αγωγού. 

Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση 
της τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από 
τις δύο πλευρές του αγωγού για την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό 
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πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να 
παραµορφωθούν. 

Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού 
να πληρωθεί και να συµπυκνωθεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 

Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των 
παρουσιαζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω 
στρώση του υλικού πλήρωσης πάχους t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας 
Β10 µε ελάχιστο πάχος tmin = 0,15 m. 

125.3.3 Περιοχή Πάνω από την ζώνη αγωγών 

(α) ∆ιάστρωση 

Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το µηχάνηµα 
συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε 
µιας στρώσης µε τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. Ρυθµιστικές τιµές δίνονται στον Πίνακα 
125.4. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν τον Πίνακα, αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές 
απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ), 
είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα πάχη των στρώσεων που δίνονται, ενώ σε ιδιαίτερα 
ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές µπορούν 
να προκύψουν µόνο µετά από δοκιµαστική συµπύκνωση. Αν δεν γίνει δοκιµαστική 
συµπύκνωση επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωλήνων και σωλήνων από 
σφαιροειδή χυτοσίδηρο - για την πρώτη στρώση πάνω από την ζώνη του αγωγού, µόνο οι 
ανώτατες τιµές πάχους στρώσης που δίνονται στον εν λόγω Πίνακα. 

(β) Συµπύκνωση 

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 
m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 

- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% 
της Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 

- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 

Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να 
συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 

- 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 
ή 97% της Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196) 

- 95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της 
κατηγορίας V2 και V3 

Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος τότε το υλικό πλήρωσης από την τελική 
επιφάνεια του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι τη ζώνη του 
αγωγού θα συµπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 

Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 cm πάνω από την 
κορυφή του σωλήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη του Έργου. Το είδος της 
µηχανικής συµπύκνωσης εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, την αντιστήριξη και το 
σωλήνα του αγωγού. 

(γ) Ειδικές Επισηµάνσεις 

Ειδικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων 
πάνω στον επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται. 

Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται 
πρόκληση φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. 

125.3.4 Μεταβατικά επιχώµατα 

(α) Τοποθέτηση  

Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στη µελέτη του 
Έργου ή/και σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. 



 

 52 

Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων θα γίνεται, 
κατά το δυνατόν, ταυτόχρονα και συµµετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από τις 
δύο πλευρές, για την αποφυγή µετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης φόρτισης. 

(β) Συµπύκνωση 

Ο βαθµός συµπύκνωσης των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως ακολούθως: 

- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. κάτω από οδόστρωµα: 

- Ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια 
της υπόβασης, θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της Standard Proctor 

- Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη, θα συµπυκνώνεται 
σε ποσοστό 97% της Standard Proctor 

- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. εκτός οδοστρώµατος, όλο το υλικό θα 
συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της Standard Proctor 

Τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.2 σχετικά µε τη διαµόρφωση πυθµένα της τάφρου και 
τοποθέτηση του αγωγού και στην παρ. 125.3.5 σχετικά µε  τους τάφρους αγωγών µε 
αντιστήριξη, ισχύουν και για τα µεταβατικά επιχώµατα. 

Για τη συµπύκνωση των µεταβατικών επιχωµάτων, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές 
προβλέψεις, ισχύουν τα αναφερόµενα για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην υποστούν βλάβες οι τυχόν 
υπάρχουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, φρεατίων κτλ. 

125.3.5 Πρόσθετες Απαιτήσεις 

(α) Τάφροι Αγωγών µε Αντιστήριξη 

Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα µε το είδος της 
αντιστήριξης που χρησιµοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε 
κάθε περίπτωση η συναρµογή και συνεργασία του υλικού πλήρωσης και των παρειών της 
τάφρου. 

Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης πρέπει τα τµήµατα αυτής να 
αποµακρύνονται τµηµατικά µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η άµεση σε στρώσεις 
πλήρωση του τµήµατος της τάφρου που ελευθερώθηκε µε υλικό πλήρωσης και η 
συµπύκνωση αυτού. 

Όµοια, σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστήριξης πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής 
(δοκοί τάφρων, πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά σε τόσο δε ύψος κάθε φορά 
ώστε στο τµήµα της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε στρώσεις 
του υλικού πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. 

(β) Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από 
υφιστάµενη οδό 

Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρωµα πρέπει αµέσως µετά 
την τοποθέτηση του αγωγού η τάφρος να επαναπληρωθεί και να συµπυκνωθεί το υλικό 
πλήρωσης. Η οριστική ανακατασκευή του οδοστρώµατος πρέπει να γίνει αµέσως. Η σύνδεση 
µε το υφιστάµενο οδόστρωµα πρέπει να γίνει µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, και να είναι 
οµαλή και ανθεκτική. 

Χαλαρά τµήµατα οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται επιµελώς µε 
νέα κοπή και µε τη χρήση µηχανήµατος κοπής οδοστρωµάτων. Η αποκατάσταση του 
οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα µε το 
συνεχόµενο οδόστρωµα. 

Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως 
πρέπει ευθύς µετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, αυτή να καλυφθεί µε 
προσωρινή επικάλυψη ασφαλτοµίγµατος. Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής 
επικάλυψης πρέπει αυτές να αποκατασταθούν αµέσως. 

125.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

125.4.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά "ζώνης αγωγών και οχετών" 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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• Η διαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου 

• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου του κατάλληλου κοκκώδους 
υλικού 

• Η διάστρωση κατά στρώσεις και η συµπύκνωση στον κατάλληλο βαθµό του εν 
λόγω υλικού 

• Η χρήση όλου του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού 

• Η διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων αντιστηρίξεων (οριζοντίων και 
κατακόρυφων) 

• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, 
οχετών κτλ., σε περίπτωση τοποθέτησης τους κάτω από υφιστάµενο οδόστρωµα. 

• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, 
οχετών κτλ. όπως και της προστατευτικής επένδυσης τους από νερά, διαβρώσεις κτλ. 

• Η λήψη όλων των µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια 
των εργασιών. 

125.4.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη "ζώνη αγωγών και 
οχετών" 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, 
του κατάλληλου εδαφικού υλικού (V1 ή V2 ή/και V3), µε ικανότητα συµπύκνωσης, από 
προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια 

• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω 
από υφιστάµενη οδό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 

• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στην παρ. 125.4.1 

• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών 
κατά τη διάρκεια των εργασιών 

125.4.3 Επανεπιχώσεις µεταβατικών επιχωµάτων µε κοκκώδη υλικά  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 125.4.1  

Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από 
υφιστάµενη οδό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 

125.4.4 Επανεπιχώσεις, κάτω από πεζοδρόµια, µε κοκκώδη υλικά  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 125.4.1  

• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω 
από υφιστάµενη οδό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 

• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη 
διάρκεια των εργασιών. 

125.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

125.5.1 Επιµέτρηση 

(α) Γενικά 

Τυχόν επί πλέον όγκος υλικού που τοποθετήθηκε, πέραν εκείνου που προκύπτει σύµφωνα µε 
τα πιο κάτω οριζόµενα, λόγω εκσκαφής της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθµένα 
τάφρου ή κλίσεις πρανών κτλ., σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη, 
δεν επιµετράται προς πληρωµή. 

(β) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά "ζώνης αγωγών και οχετών" 
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Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά "ζώνης αγωγών και οχετών" θα επιµετρώνται 
σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις Γραµµές Θεωρητικής Εκσκαφής (ΓΘΕ) του 
πυθµένα και των παρειών σκάµµατος, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 122.5 της παρούσας 
και µε άνω επιφάνεια το οριζόντιο επίπεδο, µέχρι το οποίο φθάνει η ζώνη του αγωγού, µετά 
την αφαίρεση των όγκων του αγωγού και του σκυροδέµατος έδρασης αυτού, όπου έχει 
κατασκευαστεί, βάσει της εγκεκριµένης µελέτης. 

Για παράλληλη τοποθέτηση οχετών ή αγωγών, ο προσδιορισµός της άνω επιφάνειας του 
υλικού της ζώνης αγωγού γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη σε ύψος 0,30 m πάνω 
από την νοητή εφαπτόµενη γραµµή που ενώνει τις κορυφές δύο συνεχόµενων αγωγών ή 
οχετών. 

(γ) Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη "ζώνη οχετών και αγωγών" 

Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη "ζώνη οχετών και αγωγών" 
θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις παρειές της θεωρητικής εκσκαφής του 
σκάµµατος, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 122.5 της παρούσας, τον πυθµένα που 
ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της ζώνης αγωγού και µε άνω επιφάνεια την άνω στάθµη της 
τάφρου, όπως αυτή είναι διαµορφωµένη κατά τον χρόνο της επίχωσης, αφαιρουµένου όµως 
του πάχους του πιθανώς αναγκαίου οδοστρώµατος ή στρώσης φυτικών κτλ. 

(δ) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά "µεταβατικών επιχωµάτων" 

Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά "µεταβατικών επιχωµάτων" θα επιµετρώνται σε 
κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται µεταξύ: 

- Των ΓΘΕ πυθµένα, παρειών και άνω επιφάνειας, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στην παρ. 122.5 του παρόντος 

- Μιας γραµµής αγόµενης από την άνω επιφάνεια του µεταβατικού 
επιχώµατος και πλάτους 0,50 m στην στέψη του οχετού και εν συνεχεία ένα πρανές κλίσης µε 
λόγο βάσης (β) προς ύψος (υ) β:υ = 1:1 µέχρι το πρανές αυτό να τµήσει την προσκείµενη 
ΓΘΕ 

- Της γραµµής της εξωτερικής παρειάς του οχετού ή φρεατίου 

Από τον παραπάνω όγκο θα αφαιρείται ο όγκος τυχόν επικαλυπτόµενων αγωγών ή οχετών 
και το τυχόν σκυρόδεµα έδρασης αυτών. 

(ε) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια 

Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια θα επιµετρώνται σε 
κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και υπό την παρουσία εκπροσώπου αυτής. 

125.5.2 Πληρωµή 

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες 
κατηγορίες υλικών επανεπίχωσης. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" 
του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 
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160. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

161. ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 

161.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

161.1.1 Πεδίο Εφαρµογής  

α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατασκευές: 

- αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους άοπλους πρεσσαριστούς 
τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων 

- αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους πρεσσαριστούς 
τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων 

- αγωγοί οµβρίων από οπλισµένους δονητικούς ή φυγοκεντρικούς 
τσιµεντοσωλήνες τύπου «κώδωνα» µε παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου 

- στραγγιστήρια από διάτρητους προκατασκευασµένους άοπλους 
τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων. 

β. Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η προµήθεια, 
µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση, σύνδεση, καθώς και οι έλεγχοι για τη 
διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών και η δοκιµή στεγανότητας υπογείων αγωγών 
αποχέτευσης από τσιµεντοσωλήνες. 

161.1.2 Ορισµοί 
Πρόχυτοι τσιµεντοσωλήνες είναι οι προκατασκευασµένοι άοπλοι ή οπλισµένοι πλήρεις ή 
διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αγωγών οµβρίων, όπως 
επίσης και για την κατασκευή στραγγιστηρίων (µε διάτρητους τσιµεντοσωλήνες). 

161.2 Υλικά 

161.2.1 Γενικά 

(1) Για το ως άνω αντικείµενο, έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Τ-110 (ΦΕΚ 
203 Β/67), στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) '97, στην προδιαγραφή 
Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 Β/84), καθώς επίσης και στα υπόλοιπα άρθρα της 
παρούσας ΓΤΣΥ, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις 
αναφέρονται κατωτέρω. 

(2) Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των τσιµεντοσωλήνων θα 
πρέπει να είναι καθαρό τσιµέντο Portland χωρίς θηραϊκή γη ή άλλες προσµίξεις και να 
πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του ΚΤΣ '97 και της παραγράφου 341.2.2 του άρθρου 
«Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας. 

(3) Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του 
ΚΤΣ '97. 

(4) Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούµενες, ανάλογα µε τις διαστάσεις 
των τσιµεντοσωλήνων, κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις και σε κάθε περίπτωση το µέγεθος 
των κόκκων τους να µην υπερβαίνει τα 20 mm. 

(5) Για την ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το 
ποσοστό υγρασίας των αδρανών υλικών. 

(6) Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε η 
συναρµογή των τµηµάτων των σωλήνων να είναι τέλεια και οι σωλήνες να έχουν 
συνεχή και λεία εσωτερική επιφάνεια. Οι αρµοί πρέπει να είναι διαµορφωµένοι 
κατάλληλα, ώστε να επιτρέπουν τη σωστή προσαρµογή των τµηµάτων των σωλήνων. 

(7) ∆εν επιτρέπεται η χρήση ρηγµατωµένων ή φθαρµένων σωλήνων. 

161.2.2 Προκατασκευασµένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες 

α. Σκυρόδεµα 
Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους 
αντοχής (Σ-220) είτε εξαιρετικής αντοχής (Σ-250), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. 
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β. ∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 
Τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Τ-110, συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και 
ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική 
µελέτη του έργου. 

161.2.3 Προκατασκευασµένοι Ωπλισµένοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες 
α. Σιδηρούς Οπλισµός 
Ο σιδηρούς οπλισµός των τσιµεντοσωλήνων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ 
’97 και του σχετικού άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας 
ΓΤΣΥ και να είναι κατηγορίας S 400 ή S 500 (St III ή St IV). Η τοποθέτηση του 
οπλισµού εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 4.3.1.1.6.1.3 της 
ΠΤΠ Τ-110. 
β. ∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 
Τα προβλεπόµενα στους ακόλουθους πίνακες της ΠΤΠ Τ-110 αποτελούν τα ελάχιστα 
επιτρεπόµενα όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών 
απαιτήσεων στην τεχνική µελέτη του έργου. Οι σειρές τσιµεντοσωλήνων που 
διατίθενται στο εµπόριο, είναι οι ακόλουθες: 
Σειρά 75 (ως σειρά 75 νοείται η σειρά µε φορτίο θραύσης κατά την αντιδιαµετρική θλίψη 
µε τη µέθοδο των «τριών ακµών» ίσο µε 75 Ν/m ανά mm διαµέτρου σωλήνα), οπότε 
έχει εφαρµογή ο πίνακας II της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 
Σειρά 100, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας II της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ 
Τ-110. 
Σειρά 150, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ 
Τ-110. 
Σκυροδέµατος Σ-420, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας IV της παραγράφου 
4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 

161.2.4 Ωπλισµένοι ∆ονητικοί ή Φυγοκεντρικοί Τσιµεντοσωλήνες 

α. Γενικά 
Ισχύει η προδιαγραφή Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 Β/4-4-84). 

β. Σιδηρούς Οπλισµός 

i. Η ποσότητα του κυκλικού οπλισµού δίδεται από τους πίνακες 6 ή 7 της 
προδιαγραφής Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4-4-84 (ΦΕΚ 253 Β/84) ανάλογα µε τη 
διάµετρο και την κατηγορία του σωλήνα. Ο οπλισµός αυτός είναι ο ελάχιστος 
που πρέπει να τοποθετείται σε κάθε σωλήνα σε µονό ή διπλό κλωβό και είναι 
υποχρεωτικός για όλους τους τύπους των οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων. 

ii. Οι τσιµεντοσωλήνες που περιέχουν λιγότερο του προβλεπόµενου 
ελάχιστου οπλισµού θα απορρίπτονται ως εκτός προδιαγραφών. 

iii. Κάθε γραµµή περιφερειακού οπλισµού πρέπει να συνενώνεται και να 
στηρίζεται σε διαµήκεις ράβδους ανάλογης διατοµής που να επεκτείνονται σε 
όλο το µήκος του σωλήνα ώστε να δηµιουργείται ένας συµπαγής και άκαµπτος 
κλωβός, ο οποίος κατά την σκυροδέτηση, µε τη βοήθεια αποστατών, παραµένει 
σε σταθερή θέση εντός του σωλήνα και µε επαρκή επικάλυψη. 

iv. Ο διαµήκης οπλισµός πρέπει να είναι της αυτής κατηγορίας µε τον 
περιφερειακό, αναλόγου διατοµής και η απόσταση µεταξύ των ράβδων δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 30 cm. 

v. Η ελάχιστη επικάλυψη µε σκυρόδεµα του σιδηρού οπλισµού (περιφερειακού 
και διαµήκους) πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 mm. 

vi. Ο εξωτερικός ή ο µονός κλωβός, διευρυµένος στο κάτω άκρο, πρέπει 
να επεκτείνεται έως τη «µούφα» (καµπάνα), την οποία να καλύπτει πλήρως και 
µε πρόσθετο περιφερειακό οπλισµό (ενίσχυση αρσενικού και καµπάνας). 

vii. Η ενίσχυση των άκρων των σπονδύλων είναι απαραίτητη διότι τα 
άκρα καταπονούνται ιδιαίτερα τόσο κατά την τοποθέτηση όσο κυρίως κατά τη 
λειτουργία του αγωγού (λόγω δυναµικών καταπονήσεων). 

γ. ∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 

i. Εσωτερική διάµετρος 
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- Η ονοµαστική διάµετρος των τσιµεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική 
τους διάµετρο και δίδεται από τους πίνακες 6 ή 7 της προδιαγραφής του 
ΦΕΚ 253 Β/84. 

- Οι τσιµεντοσωλήνες δεν πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις στην 
ονοµαστική τους διάµετρο πέραν των ορίων του σχετικού πίνακα της 
προαναφερόµενης προδιαγραφής. 

ii. Πάχος τοιχωµάτων 
Τα πάχη των τοιχωµάτων για κάθε ονοµαστική διάµετρο δίνονται στον πίνακα 7 
της προδιαγραφής του ΦΕΚ 253 Β/84. Επιτρέπεται απόκλιση από τις τιµές των 
Πινάκων κατά ± 5% ή 5 mm. 

iii. Μήκος σωλήνων 

- Το µήκος των οπλισµένων τσιµεντοσωλήνων τύπου «κώδωνα» (καµπάνα) 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 m εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου 
αυτός ο τύπος σωλήνα µπορεί να κατασκευαστεί σε µικρότερα των 2,0 m 
µήκη (ειδικά τεµάχια). 

- Οι σωλήνες δεν πρέπει να υπολείπονται σε µήκος του ονοµαστικού 
περισσότερο από 10 mm - 13 mm για οποιοδήποτε µήκος σωλήνα. 

161.2.5 ∆ιάτρητοι Τσιµεντοσωλήνες 

α. Σκυρόδεµα 
Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε συνήθους 
αντοχής είτε υψηλής αντοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 
4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

β. ∆ιαστασιολόγηση, Μορφή και Αντοχή 
Τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Τ-110, συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια και 
ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων στην τεχνική 
µελέτη του έργου. 

γ. Οπές 
Ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

161.3 Εκτέλεση Εργασιών 

161.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση  

α. Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των 
τσιµεντοσωλήνων και εξαρτηµάτων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο 
ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του ορύγµατος 
όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφευχθούν 
κρούσεις που είναι δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. Θα τηρούνται 
σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, τοποθέτησης των σωλήνων στα µεταφορικά µέσα κτλ. 

β. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σωλήνες επάνω στο µεταφορικό µέσο και 
θα λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών. 

γ. Η φορτοεκφόρτωση των τσιµεντοσωλήνων θα γίνεται µε µεγάλη προσοχή και µε τη 
χρήση κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση 
δεν θα ρίπτονται ή θα σύρονται στο έδαφος. Σωλήνες και ειδικά τεµάχια που έχουν 
υποστεί κτυπήµατα κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης ή µεταφοράς, θα 
ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο µε τη βοήθεια σφύρας για να 
διαπιστωθεί το συµπαγές και η ακεραιότητα του υλικού. Μεγάλη επίσης προσοχή 
πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκφορτώσεις για την αποφυγή φθορών στις ακµές των 
σωλήνων. 

δ. Σηµειώνεται ότι οι ελαστικοί δακτύλιοι που τοποθετούνται στους τσιµεντοσωλήνες 
τύπου «κώδωνα», θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία και σε σκιερό 
µέρος, να προστατεύονται από τυχόν παγωνιά και να εφαρµόζονται στους σωλήνες 
αµέσως πριν τη συναρµολόγηση των σπονδύλων. 
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161.3.2 Έδραση και Εγκιβωτισµός 

α. Η έδραση των σωλήνων θα γίνεται σε όλο το µήκος τους και πάνω σε υπόστρωµα από 
κατάλληλο υλικό (π.χ. άοπλο σκυρόδεµα C12/15 ή θραυστό αµµοχάλικο), σύµφωνα µε 
τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
ελαστικότητα και η οµοιοµορφία της έδρασης. ∆ιαφορετικός τρόπος έδρασης των 
τσιµεντοσωλήνων είναι δυνατόν να ορισθεί από την Υπηρεσία, σε συγκεκριµένες 
περιοχές του έργου όπου υπάρχει λόγος, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εφαρµόσει τις σχετικές εντολές. 

β. Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων που έχουν καµπάνα θα διαµορφωθούν κατάλληλες 
αναµονές (φωλιές) στο υπόστρωµα, ώστε το σώµα του σωλήνα να εδράζεται πλήρως 
στο υπόστρωµα. 

γ. Ο κορµός του σωλήνα θα εγκιβωτίζεται µε το υλικό εγκιβωτισµού, σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα στο άρθρο «Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών 
Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων» της παρούσας ΓΤΣΥ και τα σχέδια της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, αλλά οι συνδέσεις θα µένουν ακάλυπτες για 
επιθεώρηση κατά τη δοκιµή στεγανότητας. 

161.3.3 Τοποθέτηση 

α. Τα άκρα και το εσωτερικό των τσιµεντοσωλήνων θα διατηρούνται καθαρά από χώµατα, 
πέτρες, ξένα σώµατα και νερά. Κατά τη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη 
νύκτα το στόµιο του τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα. 

β. Η καταβίβαση των τσιµεντοσωλήνων εντός της τάφρου γίνεται προσεκτικά και χωρίς 
κτυπήµατα, µε τη βοήθεια ανυψωτικού µηχανήµατος. Η υψοµετρική τοποθέτηση των 
σωλήνων θα γίνεται µε κατάλληλη διαµόρφωση του υποστρώµατος ενώ δεν 
επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου 
απαγορεύεται απολύτως. 

γ. Οι τσιµεντοσωλήνες, υποχρεωτικά, τοποθετούνται υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόκλιση από 
τις θεωρητικές γραµµές και κλίσεις 5 mm ανά µέτρο µήκους αγωγού και µε 
επιτρεπόµενη µέγιστη απόλυτη απόκλιση 4 mm για κάθε αυτοτελές µήκος αγωγού 
µεταξύ φρεατίων. Τµήµατα αγωγού µε οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά την έννοια της 
ροής κλίση δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 

δ. Η τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από τα κατάντη του αγωγού, 
δηλ. από το σηµείο εκροής ή από το πιο χαµηλό άκρο του αγωγού και µε την 
«αρσενική» εγκοπή του προς το κατώτερο σηµείο εκροής. 

161.3.4 Τοµή 

α. Κατά την πορεία τοποθέτησης των τσιµεντοσωλήνων, είναι πιθανό να υπάρξει η 
ανάγκη κοπής των σωλήνων σε µήκη µικρότερα του ονοµαστικού µήκους τους, είτε 
γιατί αυτό επιβάλλεται από την απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων είτε για να 
περικοπούν τα άκρα σωλήνων που έχουν υποστεί σηµαντικές βλάβες κατά τη 
µεταφορά τους κτλ. 

β. Η κοπή των σωλήνων µπορεί κατ’ αρχήν να γίνει µε πριόνι για σωλήνες µικρής 
διαµέτρου, επιβάλλεται όµως να γίνει µε ειδικό κοπτικό µηχάνηµα για σωλήνες µεγάλης 
διαµέτρου και πάντοτε σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του επιβλέποντα της 
Υπηρεσίας. 

γ. Στη συνέχεια η επεξεργασία των άκρων του σωλήνα που κόπηκε πρέπει να γίνει 
απαραίτητα µε ειδική µηχανή ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες άψογης σύνδεσης 
µεταξύ των σωλήνων. 

161.3.5 Σύνδεση 

α. Για τη σύνδεση των τσιµεντοσωλήνων τύπου «κώδωνα», το «αρσενικό» άκρο του νέου 
προς σύνδεση σωλήνα πρέπει να εισχωρήσει στο άκρο µε διαµόρφωση «καµπάνα» 
του ήδη τοποθετηµένου σωλήνα. Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας τοποθετείται 
στην άκρη του τορνευµένου άκρου (αρσενικού) του προς σύνδεση σωλήνα. Για την 
εφαρµογή των σωλήνων συνήθως χρησιµοποιούνται λοστός ή/και ειδικό σύστηµα 
µοχλών. Η σύνδεση των σωλήνων θεωρείται αποδεκτή όταν µετά την εφαρµογή των 
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δύο σωλήνων ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας έχει εισέλθει σε βάθος τουλάχιστον 
3 cm, µετρούµενο από τα χείλη της καµπάνας. Η σφράγιση των αρµών γίνεται είτε µε 
ισχυρό τσιµεντοκονίαµα είτε µε ειδικό ελαστοµερές υλικό, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

β. Πριν από την εργασία σύνδεσης των σωλήνων, τόσο ο ελαστικός δακτύλιος 
στεγανότητας όσο και τα άκρα των προς σύνδεση σωλήνων πρέπει να έχουν 
καθαρισθεί επιµελώς. Επίσης η σύνδεση των ακραίων σωλήνων τµήµατος αγωγού µε 
τα αντίστοιχα φρεάτια, θα γίνεται µε κάθε επιµέλεια, η δε στεγανότητα µεταξύ των 
σωλήνων και των τοιχωµάτων του φρεατίου θα εξασφαλίζεται µε τη χρησιµοποίηση 
κατάλληλου τσιµεντοκονιάµατος, του Αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς ιδιαίτερης 
αποζηµίωσης για τις εργασίες αυτές. 

γ. Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας πριν την τοποθέτησή τους θα ελέγχονται (σε 
αναγνωρισµένο εργαστήριο) σύµφωνα µε τα ASTM C-361M και ASTM C-443 ή τα BS 
903 και BS 2494. 

161.3.6 Σφράγισµα Αρµών 

α. Η σύνθεση του τσιµεντοκονιάµατος σφράγισης των αρµών σύνδεσης των 
τσιµεντοσωλήνων µε τα φρεάτια ή/και των τσιµεντοσωλήνων µεταξύ τους (σε 
περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθεί προς τούτο ελαστοµερές υλικό) θα είναι σύµφωνα 
µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων Τσιµεντοκονιαµάτων». 

β. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ελαστοµερές υλικό για τη σφράγιση των αρµών 
σύνδεσης των τσιµεντοσωλήνων µεταξύ τους, το υλικό αυτό τοποθετείται µε σπάτουλα 
ή µε ειδικό «πιστόλι», σε αρµούς µε ελάχιστο πλάτος 1,0 cm και βάθος 2,0 cm - 5,0 cm, 
αφού προηγουµένως καθαριστεί και επαλειφθεί ο αρµός µε ειδική προεπάλειψη 
(αστάρι) και µετά την τοποθέτηση κορδονιού από πολυαιθυλένιο. 

γ. Το ελαστοµερές υλικό σφράγισης των αρµών πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις (ο έλεγχος των ακόλουθων ιδιοτήτων του σφραγιστικού υλικού πρέπει να 
διεξάγεται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο): 

- Τάση σε έκταση 150% και σκληρότητα τέτοια που όταν ο αγωγός δέχεται 
υδροστατική πίεση έως 300 KPa να µην αποκολλάται από την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος (έλεγχος κατά DIN 52455). 

- Ικανότητα επαναφοράς τουλάχιστον 85%, για έκταση των δοκιµίων 100% επί 24 
ώρες (έλεγχος κατά DIN 52458). 

- Θιξοτροπική ικανότητα (έλεγχος κατά DIN 52454). 

161.3.7 ∆οκιµή Στεγανότητας Αγωγών 

(1) Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιµή στεγανότητας του 
δικτύου. Σαν µήκος δοκιµής λαµβάνεται το µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τµήµα 
αγωγού ή σε µικρότερα µήκη των 6 έως 7 σπονδύλων δειγµατοληπτικά. 

(2) Πριν τη δοκιµή, τα δύο άκρα του αγωγού φράσσονται µε κατάλληλα πώµατα (π.χ. 
µεταλλικές φλάντζες) και οι σωλήνες επιχώνονται µερικώς µε αµµοχάλικο ή (στην 
περίπτωση εγκιβωτισµού των σωλήνων µε σκυρόδεµα) αγκυρώνονται προσωρινά. 
Κατόπιν παροχετεύεται νερό εντός του αγωγού. 

(3) H πλήρωση µε νερό γίνεται µε αργό ρυθµό ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. 
Το νερό εισέρχεται από το χαµηλότερο σηµείο του υπό δοκιµή τµήµατος του αγωγού µε 
ειδικό εξάρτηµα. Η εξαέρωση γίνεται στο υψηλότερο άκρο του αγωγού. 

(4) Όταν πληρωθεί ο αγωγός µε νερό και επιτευχθεί η πλήρης εξαέρωσή του, αυξάνεται 
προοδευτικά η πίεση στις 0,2 atm (2 m ύψος στήλης ύδατος πάνω από το ανάντη 
εξωράχιο στο υψηλότερο άκρο του αγωγού). Ο αγωγός παρακολουθείται ενώ 
παραµένει υπό σταθερή υδροστατική πίεση επί τουλάχιστον 24 ώρες, εν ανάγκη µε την 
προσθήκη νερού. 

(5) Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για τη διατήρηση της υδροστατικής πίεσης 
σταθερής, µετριέται και θεωρείται σαν διαρροή του τµήµατος του αγωγού όπου 
διεξάγεται ο έλεγχος. Η διαρροή αυτή, για κάθε ελεγχόµενο τµήµα µεταξύ δύο 
φρεατίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λίτρα ανά ώρα και ανά χιλιόµετρο αγωγού 
για κάθε ένα µέτρο της ονοµαστικής διαµέτρου του σωλήνα. 
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(6) Εάν οι διαπιστούµενες διαρροές κατά τη διάρκεια της δοκιµής υπερβούν την 
προαναφερόµενη επιτρεπόµενη τιµή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει 
και να επισκευάσει όλα τα ελαττώµατα, στα οποία οφείλονται οι διαρροές και στη 
συνέχεια η δοκιµή επαναλαµβάνεται από την αρχή. 

(7) Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιµές, 
διορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή 
συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά τη δοκιµή. 

(8) Όλες οι δαπάνες για τη δοκιµή των αγωγών σύµφωνα µε τα προηγούµενα, 
συµπεριλαµβανόµενης και της προµήθειας των απαραίτητων για τη δοκιµή οργάνων, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

(9) Μετά το τέλος κάθε δοκιµής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον 
επιβλέποντα της Υπηρεσίας και από τον Ανάδοχο. Κανένα τµήµα αγωγού δεν 
θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν έχει διεξαχθεί επ’ αυτού η δοκιµή στεγανότητας. 
Επίσης απαγορεύεται η επίχωση ορύγµατος, στο οποίο υπάρχει αγωγός που δεν έχει 
δοκιµαστεί κατά την παρούσα παράγραφο. 

161.3.8 Λήψη ∆οκιµίων 

α. Η χρήση των τσιµεντοσωλήνων στο έργο επιτρέπεται µόνο µετά τη διεξαγωγή του 
αντίστοιχου ποιοτικού ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται µε λήψη σχετικών 
δοκιµίων σε ποσοστό 2% για κάθε ξεχωριστή διάµετρο τσιµεντοσωλήνων και κατ' 
ελάχιστον 5 τεµάχια ανά διάµετρο, τα οποία ελέγχονται στις εγκαταστάσεις 
αναγνωρισµένων εργαστηρίων µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου. 

β. Τα δοκίµια αυτά λαµβάνονται από το εργοτάξιο κατασκευής τσιµεντοσωλήνων του 
Αναδόχου ή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τους σωλήνες από 
εργοστάσιο παραγωγής τσιµεντοσωλήνων, από τους προσκοµισθέντες 
τσιµεντοσωλήνες στο εργοτάξιο κατά τυχαίο τρόπο, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. Τα δοκίµια αυτά διατίθενται από τον 
Ανάδοχο για πραγµατοποίηση δοκιµών, χωρίς την απαίτηση επιπλέον πληρωµής του. 

161.3.9 Τελικός Καθαρισµός και Επιθεώρηση 
Πριν την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία, το όλο σύστηµα των αγωγών, 
συµπεριλαµβανοµένων των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί επιµελώς µε έκπλυση και µε τη 
χρήση βούρτσας, σφαίρας ή άλλου κατάλληλου οργάνου δια µέσου των αγωγών ή µε 
οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή µέθοδο, ούτως ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και 
ελεύθεροι από εµπόδια. Επίσης, πριν την παραλαβή του έργου θα διεξάγεται επιθεώρηση 
των αγωγών από την Υπηρεσία. 

161.4 Έλεγχοι 

161.4.1 Γενικά 

α. Εργαστηριακός Έλεγχος 

iv. Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος, η µέθοδος 
κατασκευής των έτοιµων (άοπλων ή/και οπλισµένων) τσιµεντοσωλήνων 
υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία. 

v. Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τους 
τσιµεντοσωλήνες πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο όλων 
των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των τσιµεντοσωλήνων σε όλες τις φάσεις 
παραγωγής τους. 

vi. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των 
σωλήνων (αντοχή σε θραύση, υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) 
καθώς και της ποιότητας του σκυροδέµατος, είναι υποχρεωτικοί διότι 
προσδιορίζουν το ελάχιστο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν αυτοί για 
να θεωρηθούν κατάλληλοι. 

vii. Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παραγγελία πρέπει 
να διεξάγονται µε ευθύνη του προµηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του 
Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος 
της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής είναι 
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υποχρεωµένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία 
θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια της συγκεκριµένης 
παραγγελίας έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις απαιτούµενες δοκιµές. 

viii. Για κάθε δοκιµαζόµενη ποσότητα σωλήνων συντάσσεται 
πρωτόκολλο παραλαβής υλικού και υπογράφεται από όλους τους 
ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο καταγράφονται λεπτοµερώς οι τιµές των 
δοκιµών σε φορτία ρωγµής και θραύσης, η συµπεριφορά των σπονδύλων σε 
δοκιµή υδατοστεγανότητας καθώς και το πάχος του κελύφους και η ποσότητα 
των ράβδων (κυκλικών και διαµήκων) του σιδηρού οπλισµού. 

ix. Το προς δοκιµή δείγµα σωλήνων θα λαµβάνεται από την Υπηρεσία 
τυχαία και θα αποτελείται από υγιείς και πλήρεις σωλήνες που δεν έχουν 
απορριφθεί για άλλους λόγους. 

x. Αν οι δοκιµές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε 
περιπτώσεις αµφιβολιών, διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των σωλήνων και σε 
άλλα εργαστήρια (κρατικά, πανεπιστηµιακά κτλ.). 

xi. Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα σωλήνων πρέπει όλα τα δοκίµια που 
θα υποβληθούν σε δοκιµές να πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που 
πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής, η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο δοκίµια 
που λαµβάνονται από την ίδια παρτίδα σωλήνων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα 
ελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή. 

xii. Στην ΠΤΠ Τ-110 και στην προδιαγραφή του ΦΕΚ 253 Β/84 
προσδιορίζεται ο αριθµός των δοκιµίων ανά ποσότητα σωλήνων, καθώς και οι 
προϋποθέσεις επαναδοκιµής αυτών εφ’ όσον απαιτηθεί. 

β. Μακροσκοπικός Έλεγχος 
Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο των σωλήνων στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο 
εργοτάξιο κατά την παραλαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής: 

xiii. Κατά την κρούση του κελύφους του σωλήνα µε σφυρί πρέπει να 
παράγεται ήχος µεταλλικός (κωδωνισµός). 

xiv. Κατά τη θραύση τµήµατος του σωλήνα τα αδρανή πρέπει να 
θραύονται και να µην αποσπώνται. 

xv. Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συµπαγείς, χωρίς 
ελαττώµατα, ρωγµές, φυσαλίδες σε βάθος και αποκολληµένα τµήµατα, άλλως 
απορρίπτονται. 

xvi. Σπόνδυλοι που έχουν φθαρµένα άκρα σε βαθµό που να επηρεάζουν 
τη σωστή σύνδεσή τους, είναι ακατάλληλοι. 

xvii. Κατά τη θραύση του σωλήνα µε τη µέθοδο των τριών ακµών 
µετρώνται το πάχος του κελύφους και ο αριθµός των σιδηρών ράβδων και 
πρέπει απαραίτητα να συµφωνούν µε τις τιµές των προδιαγραφών, άλλως οι 
σωλήνες απορρίπτονται. 

xviii. Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού 
είναι επαρκές. Σωλήνες µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

γ. Έλεγχος Ευθυγραµµίας και Κλίσης 
Η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα 
ελέγχεται εσωτερικά µεν µε φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε µε τεταµένο νήµα παράλληλο 
µε τη θεωρητική γραµµή του πυθµένα και υποστηριζόµενο ανά µέγιστα διαστήµατα 8 
m. Ειδικότερα, για αγωγούς µε µικρή κατά µήκος κλίση (ίση ή µικρότερη του 5%) και 
µεγάλη διάµετρο αγωγού (D > 60 cm) ο έλεγχος της κλίσης του πυθµένα του 
τοποθετηµένου αγωγού θα γίνεται µε χωροστάθµιση. Με χωροστάθµιση επίσης θα 
γίνονται οι έλεγχοι σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιµο ο επιβλέπων της Υπηρεσίας, 
του Αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς πρόσθετης αποζηµίωσης. 

161.4.2 Προκατασκευασµένοι Άοπλοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες 

• Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων 
τσιµεντοσωλήνων που φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη, σύµφωνα µε τη µέθοδο των 
«τριών ακµών». Τα δοκίµια θα πρέπει να παρουσιάζουν τις αντοχές που προβλέπονται 
στις αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων, ανάλογα µε την κατηγορία του 
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χρησιµοποιούµενου σκυροδέµατος (πίνακας Ι για σκυροδέµατα κατηγορίας Σ-220 ή 
πίνακας II για σκυροδέµατα κατηγορίας Σ-250 της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ 
Τ-110). 

• Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα 
γίνονται επίσης δοκιµές θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. Οι δοκιµές αυτές δεν αποτελούν πάντως 
κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων. 

• Οι τσιµεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύµφωνα µε την παράγραφο 
4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110 (δοκιµές ή επαναδοκιµές) κατά την προδιαγραφή ASTM C-
14. 

• Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων (αντοχή σε εξωτερικό φορτίο) θα 
ισχύουν δευτερευόντως και τα κριτήρια υδροαπορροφητικότητας, υδροπερατότητας 
(υδατοστεγανότητας) και υδροστατικών δοκιµών, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ-110. 

• Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής ως προς τις επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
διαστάσεων κατά τον πίνακας III της παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

161.4.3 Προκατασκευασµένοι Ωπλισµένοι Πρεσσαριστοί Τσιµεντοσωλήνες 

• Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων αποτελεί η δοκιµή αντοχής σε θραύση έτοιµων 
τσιµεντοσωλήνων που φορτίζονται σε αντιδιαµετρική θλίψη, σύµφωνα µε τη µέθοδο των 
«τριών ακµών». Τα δοκίµια θα πρέπει να εµφανίζουν τις αντοχές που προβλέπονται στις 
αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων (πίνακες Ι, II, III και IV της παραγράφου 
4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110). 

• Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, θα 
γίνονται επίσης δοκιµές θλίψης του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
παράγραφο 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. Οι δοκιµές αυτές δεν αποτελούν πάντως 
κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων. 

• Οι τσιµεντοσωλήνες κρίνονται αποδεκτοί ή απορριπτέοι σύµφωνα µε την παράγραφο 
4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110 (δοκιµές και επαναδοκιµές) κατά την προδιαγραφή ΑSTM 
C-76 πλην της δοκιµής υδροπερατότητας που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το DΙΝ 4035. 

• Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων που είναι η αντοχή σε εξωτερικό 
φορτίο, θα ισχύουν δευτερευόντως και τα κριτήρια υδροαπορροφητικότητας και 
υδροπερατότητας κατά την ΠΤΠ Τ-110. 

• Ισχύουν επίσης και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις διαστάσεων της 
παραγράφου 4.3.1.1.6.1.2.2 της ΠΤΠ Τ-110. 

161.4.4 ∆ιάτρητοι Τσιµεντοσωλήνες 
Ισχύουν τα καθοριζόµενα για τους άοπλους τσιµεντοσωλήνες, µε προσαρµογή αυτών στους 
πίνακες Ι, II και III της παραγράφου 4.4.2.1.10.5.1 της ΠΤΠ Τ-110. 

161.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τους τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης περιλαµβάνονται 
οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για 
την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται 
ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 

• Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και τοποθέτηση των 
τσιµεντοσωλήνων µέσα στην υπάρχουσα τάφρο και σε οποιοδήποτε βάθος. 

• Συνδέσεις, τυχόν τοµές των σωλήνων, σφράγισµα των αρµών τους µε ισχυρή 
τσιµεντοκονία ή ελαστοµερές υλικό, καθώς και τελικός καθαρισµός των αγωγών. 

• Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για 
τη διασφάλιση των προδιαγραφών. 

• ∆ιεξαγωγή ελέγχων ευθυγραµµίας και κλίσεων, καθώς και δοκιµών στεγανότητας των 
αγωγών. 

• Αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων 
κατασκευαστικών δυσκολιών. 



 

 63 

• Ειδικά για διάτρητους τσιµεντοσωλήνες στις δαπάνες των εργασιών περιλαµβάνεται και η 
διάνοιξη των απαιτούµενων οπών. 

161.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

α. Οι εργασίες εγκατάστασης πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων θα επιµετρώνται σε µέτρα 
αξονικού µήκους (m) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία και διάµετρο αγωγού που 
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις 
διάφορες κατηγορίες και διαµέτρους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

γ. Κατά την επιµέτρηση του αξονικού µήκους των αγωγών, θα αφαιρούνται τα µήκη των 
εσωτερικών διαστάσεων των παρεµβαλλόµενων φρεατίων. 

δ. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στην κατασκευή του 
υποστρώµατος έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων ή στην κατασκευή 
περιβλήµατος από σκυρόδεµα, θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται 
στα άρθρα 122 – Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων ή 341 – Άοπλα και 
οπλισµένα σκυροδέµατα, αντίστοιχα, της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας 
που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

 

163. ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 

163.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

163.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις εργασίες για την προµήθεια, 
κατασκευή και πλήρη ενσωµάτωση στο έργο των κάθε είδους προκατασκευασµένων ή 
έγχυτων επί τόπου φρεατίων (επίσκεψης, συµβολής, πτώσης, υδροσυλλογής κτλ.) του 
δικτύου αποχέτευσης οµβρίων. 

163.1.2 Ορισµοί - Γενικά 

(10) Τα τυπικά φρεάτια δικτύου αποχέτευσης οµβρίων διακρίνονται γενικά σε: 

- φρεάτια επίσκεψης ή/και συµβολής σωληνωτών ή ορθογωνίων αγωγών, στα 
οποία διαµορφώνεται η αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή κλίσης, αλλαγή διαµέτρων 
ή/και συµβολές αγωγών 

- φρεάτια πτώσης, στα οποία συµβάλουν αγωγοί µε διαφορετικές υψοµετρικές 
στάθµες 

- φρεάτια υδροσυλλογής, στα οποία συλλέγονται τα όµβρια ύδατα για να 
οδηγηθούν στους αγωγούς οµβρίων. 

(11) Τα φρεάτια κατά γενικό κανόνα είναι επισκέψιµα και αναλόγως της φύσης της 
επιφάνειας, στην οποία τοποθετούνται, το βάθος του αγωγού, το σκοπό που επιτελούν 
και τυχόν άλλους παράγοντες, διακρίνονται σε διάφορους τύπους φρεατίων, οι οποίοι 
αναφέρονται και περιγράφονται λεπτοµερώς στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. 

163.2 Υλικά 

163.2.1 Γενικά 
Όλα τα µέρη των παντός τύπου φρεατίων (προκατασκευασµένα ή έγχυτα επί τόπου) θα 
κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µειωµένης υδατοπερατότητας κατά τον 
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) ‘97, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 350 
kg/m³ και οπλισµό τουλάχιστον S400, κατά τα λοιπά σύµφωνα το άρθρο «Άοπλα και 
Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας. 
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163.2.2 Προκατασκευασµένα Φρεάτια 
Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των σπονδύλων των προκατασκευασµένων φρεατίων έχουν 
ως εξής: 

• Μέγιστη υδατοαπορροφητικότητα: 8% 

• Αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση τουλάχιστον: 1 atm 

• Ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων: 150 mm 

163.2.3 Φρεάτια Έγχυτα επί Τόπου 
Για την κατασκευή όλων των έγχυτων επί τόπου φρεατίων επιβάλλεται η χρήση στεγανωτικού 
µάζας. 

163.2.4 Στόµια Εισροής 
Ως στόµια εισροής χρησιµοποιούνται είτε χυτοσιδηρές εσχάρες καταστρώµατος, µε ράβδους 
εγκάρσιες (κάθετες ή λοξές) προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται 
δυστυχήµατα από τη διέλευση ποδηλάτων κτλ., είτε πλευρικά στόµια διανοιγόµενα κατά 
µήκος του κρασπέδου. Οι διαστάσεις και ο τύπος των χυτοσιδήρων εσχαρών θα είναι 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να πιστοποιήσει στην Υπηρεσία ότι οι εν λόγω εσχάρες είναι επαρκούς αντοχής για 
κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072 (βλ. άρθρο «Χυτοσιδηρά 
Τεµάχια» της παρούσας ΓΤΣΥ). 

163.3 Εκτέλεση Εργασιών 

163.3.1 Γενικά 

(12) Στις οριζοντιογραφίες και µηκοτοµές της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης αναγράφονται 
επακριβώς τόσο οι θέσεις όσο και ο τύπος των φρεατίων. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εφαρµόσει τους τύπους που προβλέπονται από την εγκεκριµένη 
τεχνική µελέτη, τόσο ως προς τη µορφή, το σχήµα, τις διαστάσεις και τον εξοπλισµό 
τους όσο και ως προς την ποιότητα, ποσότητα και διάταξη του σιδηρού οπλισµού, τη 
σύνθεση των σκυροδεµάτων, τσιµεντοκονιών κτλ. 

(13) Είναι πιθανόν κατά την κατασκευή των έργων να δηµιουργηθεί η ανάγκη 
µικροτροποποιήσεων των φρεατίων (µικροβελτιώσεις στη µορφή ή αλλαγή στην 
οριζοντιογραφική θέση) που επιβάλλονται από τις τοπικές συνθήκες ή από κάποιους 
αστάθµητους παράγοντες. Οι µικροτροποποιήσεις αυτές, είτε υποδεικνύονται από τον 
Ανάδοχο για έγκριση είτε επιβάλλονται από την Υπηρεσία, θα εφαρµόζονται χωρίς ο 
Ανάδοχος να δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης. 

(14) Όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα τοποθετούνται στα φρεάτια αναµονές για 
µελλοντικές διασυνδέσεις. Οι αγωγοί αναµονής πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 50 cm 
του εξωτερικού των τοιχωµάτων του φρεατίου και να φράσσονται υδατοστεγανώς. 

(15) Για την κατασκευή των έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα χρησιµοποιείται εξωτερικός 
ξυλότυπος και τα τοιχώµατα δεν θα σκυροδετούνται σε επαφή µε τις παρειές της 
εκσκαφής. Για τον λόγο αυτό οι εξωτερικές διαστάσεις της εκσκαφής προβλέπεται κατά 
0,50 m µεγαλύτερη από την κάτοψη του φρεατίου. 

(16) Το σκυρόδεµα και ο σιδηρούς οπλισµός που χρησιµοποιείται για την κατασκευή των 
παντός τύπου φρεατίων, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ΚΤΣ ’97 και του σχετικού 
άρθρου «Άοπλα και Ωπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

163.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση  

(17) Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των 
στοιχείων των προκατασκευασµένων φρεατίων από το εργοστάσιο κατασκευής µέχρι 
το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τα χείλη του 
ορύγµατος όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να 
αποφευχθούν κρούσεις που είναι δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. 
Θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο 
φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των σπονδύλων στα µεταφορικά µέσα 
κτλ. 

(18) Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σπονδύλους επάνω στο µεταφορικό µέσο 
και θα λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή τυχόν φθορών. 
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(19) Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνεται µε προσοχή και µε 
τη χρήση κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση 
δεν θα ρίπτονται ή θα σύρονται στο έδαφος. Σπόνδυλοι που έχουν υποστεί κτυπήµατα 
κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης ή µεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από την 
ενσωµάτωσή τους στο έργο µε τη βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συµπαγές και 
η ακεραιότητα του υλικού. 

163.3.3 Φρεάτια Επίσκεψης, Συµβολής, Πτώσης κτλ. 

(20) Όλα τα µέρη των φρεατίων επίσκεψης, συµβολής, πτώσης κτλ. θα είναι 
προκατασκευασµένα και θα παράγονται από ειδική εγκατάσταση προκατασκευής (είτε 
του Αναδόχου είτε σε εργοστάσιο προκατασκευής), µε χρήση ειδικών τύπων, οι οποίοι 
θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της κατασκευής. 

(21) Τα προκατασκευασµένα φρεάτια, µετά την κατασκευή τους, θα αριθµούνται το καθένα 
χωριστά, θα επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Υπηρεσία, η 
οποία θα γίνεται επί τόπου του έργου και στη συνέχεια τα φρεάτια θα προσκοµίζονται 
στην τελική θέση τοποθέτησης. 

(22) Τα φρεάτια θα αποτελούνται από κυλινδρικούς δακτυλίους, εσωτερικής διαµέτρου 
σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης και ανάλογα µε τον τύπο του 
φρεατίου (συνήθως 1200 mm ή 1600 mm) και διαφόρων υψών (από 0,50 m έως 1,00 
m έκαστος), τοποθετηµένοι ο ένας επάνω στον άλλον και από έναν κολουροκωνικό 
τελευταίο τµήµα (ύψους 1,00 m), ώστε να επιτυγχάνεται το εκάστοτε τελικό ύψος 
φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

(23) Οι σπόνδυλοι θα φέρουν έτοιµες τις οπές σύνδεσης για την επικοινωνία µε τους 
αγωγούς στις προβλεπόµενες θέσεις, καθώς και τις οπές τοποθέτησης των 
χυτοσιδήρων βαθµίδων, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Η 
διάνοιξη των οπών στους σπονδύλους για την τοποθέτηση των αγωγών θα γίνεται στο 
εργοστάσιο κατά τη διάρκεια κατασκευής των σπονδύλων και για το λόγο αυτό ο 
Ανάδοχος, δίνοντας την παραγγελία του, πρέπει να µεριµνήσει να παραγγείλει και τα 
κυλινδρικά τεµάχια µε τα ανοίγµατα που απαιτούνται για την κατασκευή όλων των 
φρεατίων του έργου. 

(24) Η τοποθέτηση των σπονδύλων για την κατασκευή του φρεατίου θα γίνεται µε τη 
βοήθεια των ειδικών υποδοχών των σπονδύλων. Οι συνδέσεις των σπονδύλων πρέπει 
να στεγανοποιούνται επιµελώς µε τσιµεντοκονία πάχους 2 cm, σύµφωνα µε το άρθρο 
«Επιχρίσµατα Συνήθων Τσιµεντοκονιαµάτων», ή µε ειδικό µείγµα ασφαλτικής µαστίχης 
ή µε άλλο κατάλληλο στεγανωτικό υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, ώστε να 
επιτυγχάνεται η στεγανοποίηση των αρµών. 

(25) Ο λαιµός των φρεατίων, δηλ. το άνω στόµιο του κολουροκωνικού σπονδύλου, θα έχει 
διάµετρο 0,60 m και θα προκατασκευάζεται µαζί µε την πλάκα επικάλυψης του 
φρεατίου, επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400. 

(26) Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, µε κυκλική κάτοψη, αρίστης 
ποιότητας, του τύπου και των διαστάσεων που δίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης 
τεχνικής µελέτης, θα εδράζονται πάνω σε χυτοσιδηρά πλαίσια και θα εφαρµόζουν 
ακριβώς στο λαιµό του φρεατίου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει στην 
Υπηρεσία, ότι τα καλύµµατα είναι επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο 
κλάσης SLW 60 κατά DΙΝ 1072. 

(27) Σε όλα τα φρεάτια µε βάθος µεγαλύτερο από 1,25 m θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές 
βαθµίδες. Οι βαθµίδες, των οποίων το µήκους και η καθ' ύψος µεταξύ τους απόσταση 
θα είναι βάσει των σχεδίων της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, θα αγκυρώνονται 
επιµελώς στις προανοιγµένες οπές, οι οποίες στην συνέχεια θα στεγανοποιούνται µε 
ισχυρή τσιµεντοκονία. 

(28) Η διαµόρφωση της συµβολής στα φρεάτια για να επιτευχθούν οι προβλεπόµενες ροές, 
η πλήρης αποκατάσταση των τοµών των αγωγών µε τα φρεάτια, καθώς και η επίτευξη 
της στεγανότητάς τους θα γίνεται µε σχολαστική επιµέλεια. Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή 
θα συνεπάγεται την ανακατασκευή όλου του τµήµατος όπου παρουσιάστηκε διαρροή ή 
κακοτεχνία. 

(29) Οι λαιµοί των φρεατίων επιβάλλεται να προσαρµόζονται µε επιµέλεια στο κύριο σώµα 
του φρεατίου και ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούµενο ύψος κατασκευής τους, 
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ανάλογα µε το προβλεπόµενο από την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη ερυθρό υψόµετρο 
της οδού ή µε άλλες οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία. 

(30) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση, 
µεταφορά και τοποθέτηση των σπονδύλων των φρεατίων στην οριστική θέση τους, 
όπως αυτή φαίνεται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Εάν κατά τις εν 
λόγω εργασίες συµβεί ρηγµάτωση ή θραύση κάποιου ή κάποιων από τους 
σπονδύλους, τότε αυτοί θα αποµακρύνονται από το έργο και θα αντικαθίστανται µε 
νέους υγιούς κατασκευής ενώ οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

(31) Ο πυθµένας των προκατασκευασµένων φρεατίων, κατασκευασµένος από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα 
πλευρικά τοιχώµατα, πρέπει να θεµελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από 
θραυστό αµµοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι 
απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
έδραση των φρεατίων και να αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Το ίδιο υλικό θα 
χρησιµοποιηθεί και για την πλήρωση του ορύγµατος των φρεατίων, µέχρι του ύψους 
που αρχίζει η οδοστρωσία, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 

163.3.4 Φρεάτια Υδροσυλλογής 

(32) Όλα τα µέρη των φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευάζονται από χυτό επί τόπου του 
έργου οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα φρεάτια αυτά είναι επισκέψιµα και τοποθετούνται κατά 
κανόνα παράλληλα προς το ρείθρο της οδού. 

(33) Τα στόµια εισροής της εσχάρας θα έχουν µονοκλινή κατά πλάτος διαµόρφωση ενώ η 
κάτω ακµή τους θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το ρείθρο. Στην περίπτωση που, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, προβλέπεται και πλευρικό στόµιο, αυτό 
διανοίγεται ανάµεσα στο πλαίσιο της εσχάρας και το κράσπεδο. Πάντως, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να κατασκευάσει τα φρεάτια υδροσυλλογής µε βάση τη µορφή, το σχήµα 
και τις διαστάσεις, καθώς και την ποιότητα και τη διάταξη των χυτοσιδηρών 
εξαρτηµάτων, όπως αυτά καθορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή 
µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(34) Οι επιφάνειες έδρασης του πλαισίου και της εσχάρας πρέπει να έχουν διαµορφωθεί 
έτσι ώστε να αποκλείεται το κροτάλισµα ή η µετακίνηση των εσχαρών όταν διέρχονται 
από πάνω τους οχήµατα. 

(35) Όπου υπάρχουν ισχυρές κλίσεις ή µεγάλες ποσότητες νερού, θα τοποθετούνται 
περισσότερα αποχετευτικά στόµια στη σειρά ή σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους, 
σύµφωνα πάντα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης ή µε βάση τις σχετικές 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ισχυρών κλίσεων της προς αποχέτευση 
επιφάνειας και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα νερά σκορπίζουν σε όλο το πλάτος της 
επιφάνειας (ή της οδού) και δεν συγκεντρώνονται στα ρείθρα, είναι δυνατόν, κατόπιν 
σχετικών οδηγιών της Υπηρεσίας, να διαταχθούν εσχάρες υδροσυλλογής κάθετα προς 
την κατεύθυνση απορροής της επιφάνειας (ή τον άξονα της οδού). 

(36) Για να περιορίζεται κατά το δυνατόν η ανάγκη του συχνού καθαρισµού των φρεατίων 
υδροσυλλογής, το ελάχιστο βάθος του χώρου εναπόθεσης των φερτών υλών που 
πρέπει να διαµορφώνεται στον πυθµένα κάθε φρεατίου είναι 0,30 m. 

(37) Ο πυθµένας των φρεατίων υδροσυλλογής, κατασκευασµένος από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα 
πλευρικά τοιχώµατα, πρέπει να θεµελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από 
θραυστό αµµοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο 150 και πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι 
απόλυτα οριζοντιωµένη και καλά συµπυκνωµένη, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
έδραση των φρεατίων και να αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις. Όλες οι 
επιφάνειες του πυθµένα θα επιχρίονται επιµελώς µε τσιµεντοκονία πάχους 2 cm, 
σύµφωνα µε το άρθρο «Επιχρίσµατα Συνήθων Τσιµεντοκονιαµάτων». 

(38) Η κατασκευή των πλευρικών τοιχωµάτων, επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χυτό επί 
τόπου, δεν πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από 24 ώρες µετά τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος του πυθµένα. Για τη σκυροδέτηση των πλευρικών τοιχωµάτων των 
έγχυτων επί τόπου φρεατίων θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά και εξωτερικός 
ξυλότυπος. 
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163.4 Έλεγχοι 

163.4.1 Εργαστηριακός Έλεγχος 

(39) Η ποιότητα των επιµέρους υλικών και του σκυροδέµατος, η µέθοδος κατασκευής των 
προκατασκευασµένων και έγχυτων επί τόπου φρεατίων υπόκεινται σε έλεγχο και 
έγκριση από την Υπηρεσία. 

(40) Τα εργοστάσια παραγωγής, από τα οποία ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα 
προκατασκευασµένα φρεάτια πρέπει να διαθέτουν πλήρες εργαστήριο για τον έλεγχο 
όλων των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των φρεατίων σε όλες τις φάσεις παραγωγής 
τους. 

(41) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των φυσικών χαρακτηριστικών των προκατασκευασµένων 
στοιχείων (αντοχή σε θραύση, υδατοστεγανότητα, υδατοαπορροφητικότητα) καθώς και 
της ποιότητας του σκυροδέµατος, είναι υποχρεωτικοί διότι προσδιορίζουν το ελάχιστο 
των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν αυτοί για να θεωρηθούν κατάλληλοι. 

(42) Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο για κάθε συγκεκριµένη παραγγελία πρέπει να διεξάγονται µε 
ευθύνη του προµηθευτή, παρουσία εκπροσώπου του Ανάδοχου και της Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στη διεξαγωγή των 
δοκιµών, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στην Υπηρεσία 
βεβαίωση, σύµφωνα µε την οποία θα πιστοποιείται ότι όλα τα προκατασκευασµένα 
στοιχεία της συγκεκριµένης παραγγελίας έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις 
απαιτούµενες δοκιµές. 

(43) Για κάθε δοκιµαζόµενη ποσότητα φρεατίων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής 
υλικού και υπογράφεται από όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο πρωτόκολλο 
καταγράφονται λεπτοµερώς οι τιµές των δοκιµών σε φορτία ρωγµής και θραύσης, η 
συµπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιµή υδατοστεγανότητας καθώς και το πάχος του 
κελύφους και η ποσότητα των ράβδων (κυκλικών και διαµήκων) του σιδηρού οπλισµού. 

(44) Το προς δοκιµή δείγµα προκατασκευασµένων στοιχείων θα λαµβάνεται από την 
Υπηρεσία τυχαία και θα αποτελείται από υγιείς και πλήρεις σπονδύλους που δεν έχουν 
απορριφθεί για άλλους λόγους. 

(45) Αν οι δοκιµές γίνουν σε εργαστήριο του εργοστασίου, η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις 
αµφιβολιών, διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των προκατασκευασµένων στοιχείων και σε 
άλλα εργαστήρια (κρατικά, πανεπιστηµιακά κτλ.). 

(46) Για να γίνει δεκτή µια παρτίδα φρεατίων πρέπει όλα τα δοκίµια που θα υποβληθούν σε 
δοκιµές να πληρούν τις προδιαγραφές. Για κάθε δοκίµιο που πιθανόν βρεθεί εκτός 
προδιαγραφής, η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο δοκίµια που λαµβάνονται από την 
ίδια παρτίδα φρεατίων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα ελεγχόµενα δοκίµια πρέπει να 
πληρούν την προδιαγραφή. 

163.4.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος 
Κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο των προκατασκευασµένων φρεατίων στο εργοστάσιο 
παραγωγής ή στο εργοτάξιο κατά την παραλαβή τους πρέπει να ελέγχονται τα εξής: 

(47) Κατά την κρούση του κελύφους του σπονδύλου µε σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος 
µεταλλικός (κωδωνισµός). 

(48) Κατά τη θραύση τµήµατος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται και να µην 
αποσπώνται. 

(49) Οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι πλήρεις και συµπαγείς, χωρίς ελαττώµατα, ρωγµές, 
φυσαλίδες σε βάθος και αποκολληµένα τµήµατα, άλλως απορρίπτονται. 

(50) Σπόνδυλοι που έχουν φθαρµένα άκρα σε βαθµό που να επηρεάζουν την σωστή 
σύνδεσή τους, είναι ακατάλληλοι. 

(51) Επίσης ελέγχεται εάν το πάχος επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού είναι επαρκές. 
Προκατασκευασµένα στοιχεία µε εµφανή οπλισµό δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

163.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τα φρεάτια δικτύου αποχέτευσης οµβρίων 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη 
και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα 
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περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για: 

• Τυχόν απαιτούµενες εκσκαφές επί πλέον των εκσκαφών της τάφρου του αγωγού. 

• Τυχόν απαιτούµενο υλικό εξυγίανσης του πυθµένα του ορύγµατος κατασκευής / 
εγκατάστασης των φρεατίων. 

• Στρώση έδρασης του πυθµένα των φρεατίων από θραυστό υλικό κατά ΠΤΠ Ο 150, 
πάχους 0,10 m, καθώς και το υλικό πλήρωσης (επίσης κατά ΠΤΠ Ο 150), µέχρι του 
ύψους που αρχίζει η οδοστρωσία, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

• Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και 
συναρµολόγηση των σπονδύλων και άλλων τµηµάτων των προκατασκευασµένων 
φρεατίων µέσα στο όρυγµα και σε οποιοδήποτε βάθος. 

• Κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα του πυθµένα, των τοιχωµάτων, της οροφής και 
του λαιµού των έγχυτων επί τόπου του έργου φρεατίων µαζί µε τον σιδηρό οπλισµό και 
τον απαιτούµενο ξυλότυπο, πάντοτε σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής 
µελέτης. 

• Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για 
τη διασφάλιση των προδιαγραφών. 

• Αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων 
κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό, το οποίο 
απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη κατασκευή των φρεατίων. 

163.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

• Οι εργασίες κατασκευής φρεατίων δικτύου οµβρίων θα επιµετρώνται σε τεµάχια (τεµ) 
πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο και κατηγορία (βάθους) φρεατίου που εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους 
διάφορους τύπους φρεατίων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

164. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

164.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η κατασκευή χυτοσιδηρών 
καλυµµάτων φρεατίων, καθώς και χυτοσιδηρών εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής των 
δικτύων αποχέτευσης οµβρίων και γενικά απλών χυτοσιδηρών τεµαχίων, όπως βαθµίδων 
φρεατίων. 

164.2 Υλικά 

(52) Όλα τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

(53) Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι µηχανικές 
του ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου 
ISO 1083, σε δοκίµια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασµένους 
από το ίδιο µέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα και συγκεκριµένα: 

- Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό:  400 Ν/mm2 

- Ελάχιστη επιµήκυνση:   15% 

- Όρια σκληρότητας:    130 - 180 κατά Brinell 

(54) Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή από τη θραύση του θα είναι 
χρώµατος φαιού και υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και οµοιόµορφης. Η χύτευσή του θα 
έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα 
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ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός, ανθεκτικός και εύκολα 
κατεργάσιµος µε λίµα ή κόπτη, καθώς και να διατρήεται εύκολα. 

(55) Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά 
DIN 1000. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της µη συµµορφούµενης χύτευσης 
θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 

(56) Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα: 

- Για το βάρος: +8%. 

- Για το πάχος: +8% έως -5% (µε µέγιστο όµως περιθώριο:+2,5 mm 
έως –1,5 mm) 

(57) Η φέρουσα ικανότητα των καλυµµάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, 
ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησής τους, δηλ. µε βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και 
πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ’ ελάχιστο: 

Πίνακας 164.2-1 : Κατηγορίες καλυµµάτων και εσχαρών φρεατίων ανάλογα 
µε τη θέση τοποθέτησης 

# Κατηγορία Θέση τοποθέτησης 

Φέρουσα ικανότητα 
[tn] 

1 2 3 4 

1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και 
ποδηλάτων µόνο 

1,5 

2 B Πεζόδροµοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, 
χώροι στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων 

12,5 

3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδροµίου 
που δεν εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m 
µέσα στο οδόστρωµα ή περισσότερο από 0,2 
m µέσα στο πεζοδρόµιο 

25 

4 D Καταστρώµατα οδών (συµπεριλαµβανοµένων 
των πεζοδροµίων) και χώροι στάθµευσης 
όλων των τύπων οχηµάτων 

40 

5 E Περιοχές όπου ασκούνται µεγάλα φορτία ανά 
τροχό, π.χ. λιµάνια, εµπορευµατικοί σταθµοί, 
βιοµηχανικές περιοχές κτλ. 

60 

6 F Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα µεγάλα 
φορτία ανά τροχό, π.χ. διάδροµοι 
αεροδροµίων κτλ. 

90 

164.3 Εκτέλεση Εργασιών 

164.3.1 Παρακολούθηση της Κατασκευής 

(58) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, µέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή 
των χυτοσιδηρών τεµαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην 
κατασκευή. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την 
παρακολούθηση αυτή. 

(59) Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες 
πριν από κάθε τµηµατική χύτευση για να µπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την 
κατασκευή και να λάβει δοκίµια. Το δικαίωµα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες 
υποχρεώσεις του. 

164.3.2 Σήµανση 
Όλα τα καλύµµατα, οι εσχάρες και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση σε µέρος 
που να φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση τους, µε τα εξής 
στοιχεία: 

• το πρότυπο ΕΝ 124 

• την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40) 

• το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή 
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• το έτος και το µήνα χύτευσης 

• το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 

• το όνοµα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση 

164.3.3 Έδραση Καλυµµάτων και Εσχαρών 
Η επιφάνεια έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα είναι 
απόλυτα επίπεδη, ώστε να εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή χωρίς να 
ταλαντεύεται το κάλυµµα ή η εσχάρα. Έλεγχος σωστής έδρασης των εσχαρών και των 
καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα διεξάγεται για κάθε τεµάχιο χωριστά. Κάθε 
ελαττωµατικό τεµάχιο ως προς την έδρασή του θα απορρίπτεται και το κόστος του θα 
λογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 

164.3.4 Παραλαβή των Υλικών 

(60) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας των χυτοσιδηρών 
τεµαχίων από επιτροπή αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε 
πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της προµήθειας που 
παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια: 

xix. Κατά την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα εξετάζονται τα 
αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών στα δοκίµια της αντίστοιχης 
χύτευσης και στη συνέχεια τα είδη που παραδίνονται θα εξετάζονται 
µακροσκοπικά. 

xx. Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η 
προµήθεια και το νωρίτερο δύο (2) µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι 
ώστε να είναι δυνατόν, µέσα στο διάστηµα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη 
κρυφών ελαττωµάτων. 

(61) Σε περίπτωση απόρριψης µιας ποσότητας ειδών της προµήθειας λόγω ύπαρξης 
ελαττωµάτων, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά τεµάχια µέσα σε 
ένα (1) µήνα. Αν η αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσµία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει 
η ίδια τον αντίστοιχο αριθµό τεµαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους σε βάρος 
του Αναδόχου. 

164.4 Έλεγχοι 

164.4.1 Αριθµός ∆οκιµίων 

(62) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χυτοσιδήρου θα ελέγχονται µε δοκιµές. Σε κάθε 
χύτευση και για κάθε είδος δοκιµής θα λαµβάνονται δοκίµια ως κατωτέρω: 

Πίνακας 164.4-1 : Απαιτούµενος αριθµός δοκιµίων 

# Παρτίδα Αριθµός ∆οκιµίων 

1 2 3 

1 1 – 100 3 

2 101 – 200 4 

3 201 – 400 5 

4 401 – 800 7 

5 801 - 1500 10 

(63) Σε κάθε χύτευση, ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων για κάθε είδος δοκιµής δεν πρέπει 
να είναι µικρότερος (µεγαλύτερος) από την ελάχιστη (µέγιστη) τιµή που κάθε φορά 
ορίζεται. Επιπλέον, κάθε µία δοκιµή δεν πρέπει να δίνει τιµή µικρότερη του 90% της 
ελάχιστης τιµής ή τιµή µεγαλύτερη του 110% της µέγιστης τιµής που έχει οριστεί 
αντίστοιχα. 

164.4.2 Μηχανικές ∆οκιµές Παραλαβής 

(64) Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα γίνονται σε κατάλληλο εργαστήριο 
δοκιµές κάµψης, κρούσης και σκληρότητας κατά Brinell. 

(65) Για τη δοκιµή κάµψης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίµια µε διάµετρο 25 
mm και µήκος 600 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή δοκιµής 
κάµψης, µεταξύ εδράνων που απέχουν µεταξύ τους 500 mm. Το δοκίµιο θα πρέπει να 
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αντέχει, χωρίς να θραύεται, ολικό φορτίο 320 kg, εφαρµοζόµενο στο µέσο του 
ανοίγµατος των εδράνων. Η υπόψη καταπόνηση αντιστοιχεί σε τάση 26 kg/mm². Το 
βέλος, τη στιγµή της θραύσης του δοκιµίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. 

(66) Για τη δοκιµή κρούσης θα χρησιµοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισµατικά δοκίµια, 
πλευράς 40 mm και µήκους 200 mm. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή 
κρούσης µε κριό, επάνω σε έδρανα που απέχουν µεταξύ τους 160 mm. Το δοκίµιο 
πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται, την κρούση κριού βάρους 12 kg που πέφτει 
ελεύθερο από ύψος 40 cm επάνω στο δοκίµιο και ακριβώς στη µέση του ανοίγµατος 
µεταξύ των εδράνων. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τοµέα 
επίκεντρης γωνίας 90º και ακτίνας 50 mm. Ο άξονας του κυλινδρικού τοµέα θα είναι 
οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του δοκιµίου. 

164.4.3 Επανάληψη ∆οκιµής 

(67) Εάν ένα δοκίµιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιµής τότε η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δύο 
άλλα δοκίµια. Αν το ένα από τα δύο δοκίµια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. 

(68) Τα αποτελέσµατα των δοκιµών δεν λαµβάνονται υπόψη, σε περίπτωση ανεπαρκών 
αποτελεσµάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλά 
οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 

- Εσφαλµένη τοποθέτηση του δοκιµίου ή ελαττωµατική λειτουργία της µηχανής 
δοκιµής. 

- Ελαττωµατική χύτευση ή ελαττωµατική τόρνευση του δοκιµίου. 

- Θραύση του δοκιµίου εφελκυσµού πέραν από το όριο µέτρησης. 

- Ελαττώµατα χύτευσης στο δοκίµιο, εµφανή µετά τη θραύση. 

(69) Σε τέτοιες περιπτώσεις λαµβάνεται νέο δοκίµιο, επαναλαµβάνονται οι αντίστοιχες 
δοκιµές και τα νέα αποτελέσµατά τους αντικαθιστούν εκείνα του ελαττωµατικού 
δοκιµίου. 

164.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµές µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση του Αναδόχου για 
την, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, το παρόν άρθρο και τα 
υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται 
στο παρόν, η χρήση µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εφοδίων και µικροϋλικών σύνδεσης 
και τοποθέτησης των χυτοσιδηρών αντικειµένων, η αξία των υλικών καθώς και των διαφόρων 
εργαστηριακών δοκιµών. 

164.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Οι εργασίες κατασκευής χυτοσιδηρών τεµαχίων θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χυτοσιδηρού τεµαχίου (καλύµµατα, εσχάρες, βαθµίδες) που 
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα 
είδη χυτοσιδηρών τεµαχίων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση 
για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

241.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

(70) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες 
για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατείες, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια, 
περιβάλλοντες χώροι κτιρίων, έργα διαµόρφωσης τοπίου κτλ. 

(71) Τα συνηθέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση δαπέδων 
εξωτερικών χώρων είναι τα ακόλουθα: 

- Τσιµεντόπλακες µε λείες ή ανάγλυφες επιφάνειες σε διάφορους χρωµατισµούς 

- Βοτσαλόπλακες (δηλ. τσιµεντόπλακες, στην άνω επιφάνεια των οποίων είναι 
επικολληµένα βότσαλα διαφόρων µεγεθών και χρωµάτων) 

- Τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα σε διάφορα σχήµατα και χρώµατα 

- Κεραµικά πλακίδια, πλίνθοι και κυβόλιθοι 

- Φυσικές πλάκες κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος 

- Φυσικοί κυβόλιθοι. 

241.2 Υλικά 

241.2.1 Τσιµεντόπλακες 

(1) Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 cm x 40 cm) πλάκες πεζοδροµίου από 
σκυρόδεµα σε λευκό χρώµα ή για τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε ανάγλυφη επιφάνεια µε 
αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και χρώµατα ή µε επικολληµένα βότσαλα (βοτσαλόπλακες). 
Εκτός των προαναφερθέντων διαστάσεων προκατασκευασµένες πλάκες διατίθενται και σε 
άλλες διαστάσεις, όπως 30 cm x 30 cm και 50 cm x 50 cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 
2,5 cm έως 5 cm. 

(2) Οι προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα που προορίζονται για 
πλακόστρωση πεζοδροµίων και γενικά επιφανειών όπου δεν προβλέπεται κυκλοφορία 
οχηµάτων, θα πρέπει να είναι κατά DIN 485. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των 
πλακών µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, 
φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. 

241.2.2 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεµα 

(3) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα 
σε διάφορα σχήµατα και διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), καθώς και µεγάλη ποικιλία 
χρωµάτων. Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, 
αποτελούν κατάλληλο υλικό επίστρωσης δαπέδων όπου κυκλοφορούν οχήµατα, ακόµη και 
βαρέα (π.χ. σταθµοί λεωφορείων). Στο εµπόριο διατίθενται τεχνητοί κυβόλιθοι διαφόρων 
προδιαγραφών που ανταποκρίνονται σε διάφορες ανάγκες όσον αφορά στην αντοχή τους σε 
θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας τους κτλ. 

(4) Οι κυριότεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι οι εξής: 

- Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήµατος: 

Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές µε εναλλασσόµενους αρµούς ή σε µορφή "ψαροκόκαλου". 

- Κυβόλιθοι κάτοψης µη κανονικού (π.χ. καµπύλου) σχήµατος: 

Το σχήµα της κάτοψής τους είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να 
προσαρµόζεται το ένα στοιχείο µε το άλλο. 

(5) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα που προορίζονται για την επίστρωση 
επιφανειών όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 
18501 ή εναλλακτικά κατά ASTM C939-01. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των 
κυβόλιθων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, 
φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. 

241.2.3 Κεραµικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι 

(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χηµικές επιδράσεις, 
παγετό κτλ., χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένα στοιχεία από κεραµικό υλικό (klinker). 
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Και στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία από κεραµικό υλικό διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία 
χρωµάτων και διαστάσεων. 

(2) Τα στοιχεία από κεραµικό υλικό που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών 
όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18503. 
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των στοιχείων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα, 
ολισθηρότητα, καθώς και στην αντοχή σε παγετό και χηµικές επιδράσεις. 

241.2.4 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι 

(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό 
επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων µε παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιµοποιούνται 
φυσικές πλάκες και φυσικοί κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος (από µάρµαρο, 
σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.). 

(2) Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών 
όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και 
DIN EN 1342 για φυσικές πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 

241.3 Εκτέλεση Εργασιών 

241.3.1 Γενικά 

(1) Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήµα, χρώµα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα 
χρησιµοποιηθούν στην επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών 
(ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη, σε µορφή "ψαροκόκαλου" κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε 
συνδυασµό µε στοιχεία των ιδίων ή άλλων χαρακτηριστικών, θα πρέπει να συµφωνούν µε τα 
καθοριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των 
ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(2) Γενικά ακολουθούνται οι εξής δύο µέθοδοι τοποθέτησης των υλικών επίστρωσης 
εξωτερικών χώρων: 

241.3.2 "Κολυµβητή" Τοποθέτηση 

(1) Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών 
που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή 
φυσικούς λίθους κτλ.). 

(2) Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα τοποθετούνται τα στοιχεία µε την παρεµβολή 
στρώσης ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε 
περιπτώσεις µε ειδικές απαιτήσεις πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν 
αντί του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος να χρησιµοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα 
πλακιδίων. 

(3) Η πλάκα δαπέδου κατασκευάζεται από σκυρόδεµα (τουλάχιστον C12/15) και 
εδράζεται οµοιόµορφα επί συµπυκνωµένης στρώσης θραυστού υλικού (συνήθως της ΠΤΠ Ο 
150). Όταν πρόκειται για επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και 
κυκλοφορία οχηµάτων, επιβάλλεται η όπλιση της πλάκας, κατά κανόνα µε δοµικό πλέγµα. Οι 
βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ' αρχήν µε κατάλληλη 
υψοµετρική διαµόρφωση της πλάκας δαπέδου. 

(4) Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για 
την επιστρωµένη επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, 
διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλάκας δαπέδου: 

- πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) 
θραυστού υλικού 

- πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 

- ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας. 

(5) Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, κατ' 
αρχήν ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. 
Σε περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(6) Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, 
πρέπει να είναι αρκετά συνεκτικό µε µικρή περιεκτικότητα σε νερό (µε κατά µάζα λόγο 
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συνολικού νερού προς τσιµέντο το πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του τσιµεντοκονιάµατος σε 
τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 kg ανά m³ ξηράς άµµου. 

(7) Το συγκολλητικό τσιµεντοκονίαµα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους 
από 2 cm έως 2,5 cm κατά µέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό 
πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επίστρωσης επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους 
της στρώσης του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος. Η διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος 
θα προηγείται της τοποθέτησης των στοιχείων το πολύ κατά 2 - 3 σειρές, ώστε να 
διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να µειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λόγω 
ξήρανσης του τσιµεντοκονιάµατος. 

(8) Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος µε 
ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί 
µε τη βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι. 

(9) Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε 
περίπτωση διαµόρφωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 mm - 
20 mm, ενώ σε περίπτωση διαµόρφωσης καµπυλόγραµµων σειρών, οι αρµοί µπορεί να είναι 
µεταβλητού πλάτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επίστρωση µε κεραµικά πλακίδια και 
πλίνθους), το πλάτος των αρµών µπορεί να είναι µικρότερο (της τάξης των 3 mm - 8 mm). 

(10) Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος, είτε οι αρµοί 
πληρώνονται µε παχύρρευστο τσιµεντοκονίαµα ή η επιφάνεια της επίστρωσης διαστρώνεται 
µε λεπτόκκοκη τσιµεντοκονία, η οποία εισχωρεί µέσα στους αρµούς και στη συνέχεια, αφού 
αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης διαβρέχεται µε νερό. Αν το υλικό της 
αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία  

(11) Τέλος, µετά τη σκλήρυνση των τσιµεντοκονιαµάτων, η επιστρωµένη επιφάνεια 
ξεπλένεται από τα υπολείµµατα των υλικών µε τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό 
πίεση. 

241.3.3 Τοποθέτηση "Εν Ξηρώ" 

(1) Και η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των 
υλικών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από 
σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.). 

(2) Αρχικά διαµορφώνεται µια στρώση έδρασης, η οποία µπορεί να είναι είτε από 
οπλισµένο ή άοπλο (ανάλογα µε τις συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεµα κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στην περίπτωση της "κολυµβητής" τοποθέτησης, ή από 
συµπυκνωµένο θραυστό αµµοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης 
επιφάνειας υλοποιούνται κατ' αρχήν µε κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της στρώσης 
έδρασης. 

(3) Πριν τη διάστρωση της άµµου, στην περίµετρο της προς επίστρωση επιφάνειας 
διαµορφώνεται ένα στερεό εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ή από 
ειδικά τεµάχια τεχνητών ή φυσικών κυβόλιθων. 

(4) Στη συνέχεια, επί της κατά τα ανωτέρω διαµορφωµένης στρώσης έδρασης 
διαστρώνεται χαλαζιακή άµµος µέσης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, η οποία µετά τη 
συµπύκνωσή της µε µηχανικό τρόπο πρέπει να έχει οµοιόµορφο πάχος 5 cm περίπου. 

(5) Για να εξασφαλιστεί ένα οµοιόµορφο πάχος στη στρώση της άµµου, η διάστρωση και 
συµπύκνωσή της διεξάγεται κατά λωρίδες. Ούτως τοποθετούνται κατά µήκος επί της 
στρώσης έδρασης παράλληλες µεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5 cm) και 
µεταξύ των οδηγών δοκίδων διαστρώνεται η άµµος και συµπυκνώνεται στο επιθυµητό πάχος. 
Μετά τη διάστρωση και συµπύκνωση ενός αριθµού διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι 
δοκίδες και το κενό που αποµένει, συµπληρώνεται µε άµµο. 

(6) Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη 
της επίστρωσης επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άµµου. 

(7) Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για 
την επιστρωµένη επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, 
διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προαναφερόµενης στρώσης έδρασης: 

- πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) 
θραυστού αµµοχάλικου 

- πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 
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- ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας. 

(8) Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, κατ' 
αρχήν ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. 
Σε περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(9) Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση του στοιχείου 
και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας 
εφοδιασµένης µε αλφάδι. 

(10) Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρµογή τους επί της στρώσης άµµου (σε απλή 
παράθεση ή σε διακοσµητικούς συνδυασµούς) αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση 
διαµόρφωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5 mm - 10 mm. Σε 
περιπτώσεις πλήρωσης των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα, το πλάτος των αρµών µπορεί να 
είναι µεγαλύτερο (µέχρι 20 mm). 

(11) Οι αρµοί πληρώνονται µε λεπτόκκοκη άµµο ως εξής: Πάνω στην επιφάνεια της 
επίστρωσης, διαστρώνεται ή άµµος, η οποία, µε επιπλέον δόνηση που ασκείται στα 
τοποθετηµένα στοιχεία µε τη βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των αρµών. Αν το 
υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία µέχρι 
πλήρους πλήρωσης των αρµών. 

(12) Τέλος, µετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια καθαρίζεται από την 
περίσσεια της άµµου και τυχόν υπολείµµατα των υλικών. 

241.4 Έλεγχοι 

(1) Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος 
άρθρου, καθώς και οι έλεγχοι, οι οποίοι µνηµονεύονται στα πρότυπα που αναφέρονται στην 
ανωτέρω παράγραφο περί προδιαγραφών υλικών, δηλ. DIN 485, DIN 18501 ή εναλλακτικά 
ASTM C939-01, DIN 18503, DIN EN 1341 και DIN EN 1342. 

(2) Ειδικότερα για τη διασφάλιση των απαιτούµενων φυσικών χαρακτηριστικών των 
πλακών πεζοδροµίου και των φυσικών λίθων, θα εκτελούνται επιπλέον και οι έλεγχοι κατά 
τα πρότυπα που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες: 

Πίνακας 241.4-1 : Πρότυπα για τον προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών πλακών 
πεζοδροµίων 

# 

Προσδιορισµός φυσικού 
χαρακτηριστικού Πρότυπο 

1 2 3 

1 Φθοράς ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 

2 Αντοχής σε κάµψη ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 

3 Υδατοαπορρόφησης ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 

Πίνακας 241.4-2 : Πρότυπα για τον έλεγχο/προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών 
φυσικών λίθων 

# 

Έλεγχος/Προσδιορισµός φυσικού 
χαρακτηριστικού Πρότυπο 

1 2 3 

1 Αντοχής σε θλίψη ΕΛΟΤ 750 

2 Αντοχής σε εφελκυσµό από θλίψη ΕΛΟΤ 749 

3 Υδατοαπορρόφησης ΕΛΟΤ 747 

4 Πυκνότητας ΕΛΟΤ 748 

5 Αντοχής σε τριβή κατά Boehme DIN 52108 

(3) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης 
δυνατότητα επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής των στοιχείων επίστρωσης, 
µε σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των 
υλικών σε δείγµατα που θα λαµβάνονται, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα πρότυπα. 
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(4) Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα, όσον αφορά στις ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της οµάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα 
εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια σηµαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον 
έλεγχο. 

(5) Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν θα γίνονται δεκτά για αποστολή 
στο εργοτάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή 
των τοποθετηµένων στοιχείων επί τόπου του έργου. 

(6) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο 
του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και 
δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγµατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται 
στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, διενεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο 
της έγκρισής της. 

Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, 
είναι δυνατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των 
προϊόντων, σε αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή 
την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προµηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και 
να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά από το έργο. 

241.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

(1) Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη 
και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα 
περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 

- Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωµάτωση 
στο έργο των υλικών επίστρωσης (πλακών και κυβόλιθων από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους 
κτλ.) που απαιτούνται. 

- Κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιµεντοκονιάµατος και της άµµου, επί 
των οποίων εφαρµόζονται τα στοιχεία επίστρωσης. 

- Πλήρωση των αρµών και αρµολόγηση αυτών µε τις µεθόδους και τα υλικά που 
περιγράφονται στο παρόν. 

- Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων 
ποιότητας για τη διασφάλιση των προδιαγραφών. 

- Αντιµετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη 
εργασία, υλικό και µικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη 
κατασκευή των επιστρώσεων. 

(2) Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για: 

- την κατασκευή της στρώσης (στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό (άρθρα 
521, 522, 523) και της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα (άρθρο 341), 

- τη διαµόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται 
η κατασκευή του δαπέδου (άρθρο 121), 

- την κατασκευή του περιµετρικού στερεού εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο 
επί τόπου σκυρόδεµα (άρθρο 341), 

οι οποίες δεν πληρώνονται ξεχωριστά, αλλά θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές µονάδας του 
παρόντος άρθρου. 

241.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 

624 Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων θα επιµετρώνται σε 
τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο υλικού έδρασης (θραυστό υλικό ή 
και πλάκα από σκυρόδεµα), υλικού επίστρωσης (πλάκες ή κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή 
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φυσικοί λίθοι κτλ.), σχέδιο διάταξης των στοιχείων επίστρωσης (απλή παράθεση ή 
διακοσµητικοί συνδυασµοί) και µέθοδο τοποθέτησης αυτών ("κολυµβητή" ή "εν ξηρώ") που 
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 

625 Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους 
διάφορους τύπους υλικών επίστρωσης, τα σχέδια διάταξης των στοιχείων επίστρωσης και τις 
µεθόδους τοποθέτησης αυτών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση 
για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

 

242. ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΡΕΙΘΡΑ 

242.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης εργασίες για 
την κατασκευή επιφανειακών έργων αποχέτευσης οµβρίων, οι συνηθέστερα εφαρµοζόµενοι 
τύποι των οποίων είναι οι ακόλουθοι: 

Ρείθρα: Είναι αγωγοί περιορισµένης σχετικά παροχετευτικής ικανότητας, οι οποίοι κατά 
κανόνα τοποθετούνται κατά µήκος µιας οδού, στην κεντρική νησίδα ή στα ερείσµατα και 
συλλέγουν τα επιφανειακά ύδατα που συρρέουν σ' αυτά και τα οδηγούν κατά κανόνα σε 
κάποιο φρεάτιο υδροσυλλογής. Τα ρείθρα διακρίνονται σε ανοικτά (π.χ. τριγωνικά ή κοίλα 
ρείθρα) και σε κλειστά (π.χ. κιβωτιόµορφα ρείθρα). 

Κρασπεδόρειθρα: Είναι ρείθρα τριγωνικής διατοµής, τα οποία εφαρµόζονται κατά κανόνα σε 
οδούς αστικών περιοχών. Το κρασπεδόρειθρο διαµορφώνεται από ένα ανυπέρβατο 
κράσπεδο µε κατακόρυφη ή επικλινή εξωτερική παρειά και από ένα στερεό εγκιβωτισµού των 
υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών της οδού, το οποίο αποτελεί και τµήµα του 
οδοστρώµατος. Στα κρασπεδόρειθρα καταλήγουν η απορροή των οµβρίων υδάτων επί της 
επιφάνειας των οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων, καθώς αυτών των δωµάτων των 
κτιρίων των αστικών περιοχών, τα οποία µέσω των υδρορροών καταλήγουν στο επίπεδο της 
οδού. 

242.2 Υλικά 

242.2.1 Ρείθρα 

• Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, τα ρείθρα ανοικτού 
τύπου θα κατασκευάζονται από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον 
C16/20. Το σκυρόδεµα θα είναι χαµηλής υδατοπερατότητας και υψηλής αντίστασης σε 
παγετό κατά DΙΝ 1045. 

• Στην περίπτωση των κλειστών ρείθρων και συγκεκριµένα για τα προκατασκευασµένα 
κιβωτιόµορφα ρείθρα, ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 
"Προκατ. Κιβωτιόµορφα Ρείθρα µετά των Εσχαρών και των Φρεατίων τους" της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

• Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. µε ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις) κατασκευάζονται 
λιθόστρωτα ρείθρα από αργούς λίθους, οι οποίοι τοποθετούνται επί ισχυρού 
τσιµεντοκονιάµατος, περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου m³ ξηράς άµµου, το οποίο 
διαστρώνεται επί στρώσης σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15. Οι χρησιµοποιούµενοι λίθοι 
πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγµένοι ρωγµών, να έχουν ύψος τουλάχιστον 12 cm, 
να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες και να πληρούν το πρότυπο DIN 
EN 1342. 

242.2.2 Κρασπεδόρειθρα 

(1) Τα ρείθρα θα κατασκευάζονται από µια στρώση σκυροδέµατος πλάτους 0,15 cm - 
0,50 cm, αναλόγως των τοπικών συνθηκών, από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον 
C16/20, η οποία από τη µια πλευρά θα είναι σε επαφή µε το κράσπεδο κατά µήκος αυτού και 
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από την άλλη σε επαφή µε τα υλικά της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών. Τόσο το ρείθρο 
όσο και το κράσπεδο θα εδράζονται πάνω σε µια στρώση εξοµάλυνσης από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15. 

(2) Το κράσπεδο µπορεί να είναι είτε από προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος 
κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 (κατά DIN 483), είτε από φυσικούς λίθους. ∆εν επιτρέπεται η 
κατασκευή κρασπέδου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα. 

(3) Στην περίπτωση κατασκευής κρασπέδου από φυσικούς λίθους, οι χρησιµοποιούµενοι 
λίθοι πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγµένοι ρωγµών, ανθεκτικοί στις καιρικές και 
κυκλοφοριακές συνθήκες και να πληρούν το πρότυπο DIN 482. 

(4) Η οπίσθια παρειά του κρασπέδου στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους του επί ενός 
στερεού τραπεζοειδούς διατοµής από έγχυτο επί τόπου άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15. 

(5) Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλείται το κράσπεδο επί της 
προαναφερόµενης στρώσης έδρασης, είναι περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου m³ ξηράς 
άµµου. 

(6) Η όψη (εµφανής παρειά) των πρόχυτων κρασπέδων θα είναι επικλινής, δηλ. θα φέρει 
απότµηση του πλήρους πάχους του τεµαχίου. 

(7) Ειδικά στα σηµεία πρόσβασης σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και στις 
διαβάσεις "ατόµων µε ειδικές ανάγκες", χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια είτε πρόχυτων 
κρασπέδων είτε κρασπέδων από φυσικούς λίθους. 

242.3 Εκτέλεση Εργασιών 

242.3.1 Ρείθρα 

(1) Γενικά η κλίση που εφαρµόζεται στον πυθµένα των ανοικτών ρείθρων είναι ίση µε την 
κατά µήκος κλίση του προσκείµενου άκρου της προς αποχέτευση επιφάνειας (οδοστρώµατος, 
πεζόδροµου κτλ.). Ενώ για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής ροής εντός του ρείθρου µε 
πυθµένα από σκυρόδεµα, η κατά µήκος κλίση πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,5%, στην 
περίπτωση ρείθρου µε λιθόστρωτο πυθµένα η κατά µήκος κλίση πρέπει να είναι τουλάχιστον 
1%. 

(2) Ρείθρα, τα οποία χρησιµεύουν για την επιφανειακή απαγωγή υδάτων επί επιφανειών 
που δέχονται κυκλοφορία οχηµάτων (οδοστρώµατα, πεζόδροµοι κτλ.), για λόγους ασφαλούς 
διάβασης των οχηµάτων, διαµορφώνονται µε µέγιστο πλάτος 1,00 m και βάθος 0,03 m - 0,05 
m. 

(3) Η άνω επιφάνεια του ρείθρου στο σηµείο που εφάπτεται µε την επιφάνεια κύλισης, 
κατασκευάζεται πάντοτε στην ίδια στάθµη µε αυτήν. 

(4) Η διατοµή των ρείθρων ανοικτού τύπου διαµορφώνεται από πλάκα σκυροδέµατος 
ελάχιστου πάχους 0,20 m µε επίπεδο πυθµένα, η οποία εδράζεται επί συµπυκνωµένου 
αµµοχάλικου της ΠΤΠ Ο 150 πάχους 0,10 m κατ' ελάχιστον. Τα ρείθρα που δέχονται φορτία 
από κυκλοφορία οχηµάτων, κατασκευάζονται υποχρεωτικά από οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα 
σκυρόδεµα. Ανά 6 m περίπου, διαµορφώνονται εγκάρσιοι αρµοί διαστολής της πλάκας 
σκυροδέµατος πάχους 6 mm, οι οποίοι σφραγίζονται µε ασφαλτική µαστίχη ή άλλο 
ελαστοµερές υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. 

(5) Για την τοποθέτηση των αργών λίθων στα λιθόστρωτα ρείθρα, ακολουθούνται οι 
αρχές τις µεθόδου "κολυµβητής" τοποθέτησης που περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο 
του άρθρου "Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις" της παρούσας ΓΤΣΥ, µε τη διαφορά ότι για την 
πλήρωση των αρµών χρησιµοποιείται υποχρεωτικά ισχυρό τσιµεντοκονίαµα, περιεκτικότητας 
650 kg τσιµέντου m³ ξηράς άµµου. 

• Στην περίπτωση των κλειστών ρείθρων και συγκεκριµένα για τα προκατασκευασµένα 
κιβωτιόµορφα ρείθρα, ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 
"Προκατ. Κιβωτιόµορφα Ρείθρα µετά των Εσχαρών και των Φρεατίων τους" της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

242.3.2 Κρασπεδόρειθρα 

(1) Η άνω επιφάνεια του ρείθρου στο σηµείο που εφάπτεται µε την επιφάνεια κύλισης, 
κατασκευάζεται στην ίδια στάθµη µε αυτήν και µε εγκάρσια κλίση προς το κράσπεδο ίση ή 
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µεγαλύτερη από την κλίση της επιφάνειας κύλισης, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται ρείθρο 
τριγωνικής διατοµής. 

(2) Τόσο το κράσπεδο όσο και το ρείθρο θεµελιώνεται επί στρώσης εξοµάλυνσης από 
άοπλο σκυρόδεµα ελάχιστου πάχους 0,05 m, η οποία διαστρώνεται επί συµπυκνωµένου 
υλικού της ΠΤΠ Ο 150 πάχους 0,10 m κατ' ελάχιστον. 

(3) Τα στερεό τραπεζοειδούς διατοµής που στηρίζει την οπίσθια παρειά του κρασπέδου 
κατά τα 2/3 του ύψους του και καθ' όλο το µήκος του, διαµορφώνεται µε βάση 0,15 m και 
στέψη 0,08 m κατ' ελάχιστον. Το ύψος του κρασπέδου πάνω από τη στάθµη του ρείθρου, για 
λόγους παροχετευτικότητας οµβρίων και αντιπληµµυρικής προστασίας, διαµορφώνεται κατ' 
ελάχιστον 0,15 m. 

(4) Τόσο τα πρόχυτα κράσπεδα όσο και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους 
συγκολλούνται επί της προαναφερόµενης στρώσης εξοµάλυνσης µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα 
ελάχιστου πάχους 0,02 m, ενώ η αρµολόγηση γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα του ιδίου τύπου. 

(5) Τα κράσπεδα θα τοποθετούνται µε τη µέγιστη δυνατή οριζοντιογραφική και 
υψοµετρική ακρίβεια επί της οριογραµµής του οδοστρώµατος, βάσει των στοιχείων της 
εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Σε ευθυγραµµίες, η άνω επιφάνεια και η όψη του κρασπέδου 
θα είναι απαλλαγµένες από κάθε είδους άσκοπες θλάσεις, βυθίσεις, κυρτώσεις και γενικά 
ανωµαλίες. 

(6) Οι καµπύλες των κρασπέδων µπορούν να διαµορφώνονται, τοποθετώντας 
ευθύγραµµα τεµάχια µικρότερου µήκους από τις τυπικές διαστάσεις των πρόχυτων ή από 
φυσικούς λίθους κρασπέδων. Το µήκος των τεµαχίων που θα χρησιµοποιούνται σε 
"καµπύλα" κράσπεδα θα είναι τέτοιο ώστε η προκύπτουσα τεθλασµένη σε κανένα σηµείο της 
να µην αποκλίνει της θεωρητικής καµπύλης περισσότερο από 0,03 m. 

(7) Η διαµόρφωση του κρασπεδόρειθρου και του πεζοδροµίου στα σηµεία που 
προβλέπεται διάβαση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), πρέπει να πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις των "Οδηγιών Σχεδιασµού για την Αυτόνοµη ∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑΜΕΑ" του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

242.4 Έλεγχοι 

(1) Γενικά εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του 
παρόντος άρθρου. 

(2) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης 
δυνατότητα επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής κρασπέδων, µε σκοπό την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής 
θα διεξαχθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα 
λαµβάνονται, σύµφωνα µε τις συναφείς διατάξεις του DΙΝ 483 και DIN 482, αντιστοίχως για 
πρόχυτα κράσπεδα και κράσπεδα από φυσικούς λίθους. 

(3) Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα, όσον αφορά στις ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της οµάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα 
εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια σηµαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον 
έλεγχο. 

(4) Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν γίνονται δεκτά για αποστολή 
στο εργοτάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή 
των εγκατεστηµένων κρασπέδων επί τόπου του έργου. 

(5) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο 
του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και 
δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγµατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται 
στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, διενεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο 
της έγκρισής της.  

Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, 
είναι δυνατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των 
προϊόντων, σε αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή 
την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να προµηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και 
να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά από το έργο. 

(6) Ειδικότερα, η οµαλότητα της άνω επιφάνειας των κρασπέδων και των ρείθρων 
ελέγχεται µε τη χρήση 3-µετρης ευθύγραµµης βάσης, κατά την τοποθέτηση της οποίας επί 
των υπόψη επιφανειών δεν πρέπει να προκύπτουν αποκλίσεις µεγαλύτερες από 3 mm, 
εξαιρουµένων των περιοχών που βρίσκονται επί κατακόρυφης καµπύλης. 

242.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

242.5.1 Ρείθρα 

626 Οι δαπάνες για την κατασκευή της υποκείµενης στρώσης έδρασης από 
συµπυκνωµένο αµµοχάλικο καθώς και των αρµών, περιλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή 
µονάδας του Τιµολογίου για την κατασκευή των ρείθρων από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα. 

627 Ειδικά για τα κιβωτιόµορφα ρείθρα κλειστού τύπου, ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου "Προκατ. Κιβωτιόµορφα Ρείθρα µετά των Εσχαρών και 
των Φρεατίων τους" της παρούσας ΓΤΣΥ. 

628 Για τα λιθόστρωτα ρείθρα ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του 
άρθρου "Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις" της παρούσας ΓΤΣΥ, ενώ στην αντίστοιχη τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται και η πλήρωση των αρµών µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. 

242.5.2 Κρασπεδόρειθρα 

629 Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή κρασπεδόρειθρου, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης 
τεχνικής µελέτης, τις προδιαγραφές του παρόντος άρθρου και τους όρους των λοιπών 
συµβατικών τευχών. 

630 Οι δαπάνες που αφορούν στην κατασκευή του ρείθρου, της υποκείµενης στρώσης 
εξοµάλυνσης από σκυρόδεµα και της στρώσης από συµπυκνωµένο αµµοχάλικο, 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την κατασκευή του 
κρασπεδόρειθρου. 

242.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

242.6.1 Ρείθρα 

631 Οι εργασίες κατασκευής ρείθρων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) 
πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο ρείθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

632 Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους 
διάφορους τύπους ρείθρων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση 
για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

633 Ειδικά για τα κιβωτιόµορφα ρείθρα κλειστού τύπου, ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου "Προκατ. Κιβωτιόµορφα Ρείθρα µετά των Εσχαρών και 
των Φρεατίων τους" της παρούσας ΓΤΣΥ. 

242.6.2 Κρασπεδόρειθρα 

634 Οι εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) 
πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο κρασπέδου (πρόχυτο ή από φυσικούς λίθους) που 
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 

635 Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 
επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους 
διάφορους τύπους κρασπεδόρειθρων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" 
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του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 



 

 

340. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

341. ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

341.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

341.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις κατασκευές υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έργου 
από άοπλο,  οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές ορίζονται στον 
ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΣ '97). Αντίστοιχα, οι χάλυβες οπλισµού 
σκυροδέµατος ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (εφεξής 
ΚΤΧ '00) 

341.1.2 Ορισµοί 

α. Οι σχετικοί ορισµοί αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του ΚΤΣ '97 και στο άρθρο 1.6 του ΚΤΧ 
'00. 

β. Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα: 

- Σκυρόδεµα επί τόπου είναι το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του 
θέση. 

- Πρόχυτο σκυρόδεµα: Μεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε 
εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεµα 
σκληρυνθεί. 

- Νωπό σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα κατεργάσιµο. 

- Σκληρυµένο σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν είναι πια 
κατεργάσιµο. 

- Απόδοση αναµικτήρα: ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί 
να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό όγκο του 
αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του µίγµατος). 

- Τσιµέντο είναι το υλικό µε τις συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την 
σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση νερού, µέσω χηµικής 
αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης. 

- Ξυλότυπος ή ικρίωµα είναι ο σκελετός της κατασκευής, που δίνει στο σκυρόδεµα τη µορφή του, 
παρέχει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και  εµφάνιση των επιφανειών και στηρίζει το 
φορέα µέχρι αυτός να µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία µελετήθηκε. 

- Σιδηρούς οπλισµός είναι ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στη µάζα του σκυροδέµατος για 
την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 

- την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού 

- τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού 

- τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις θερµοκρασιακές µεταβολές και την 
συστολή κατά την πήξη  

- την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων και κυρίως την µείωση του κινδύνου 
ψαθυρής θραύσης του δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα.   

γ. Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στις 
προδιαγραφές της µελέτης. 

- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος "αγοραστής", εννοείται, στα πλαίσια του παρόντος τεύχους 
καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών, ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων του, εκτός 
των παραγράφων 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του ΚΤΣ '97. 

- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος "προµηθευτής", εννοείται στα πλαίσια του παρόντος τεύχους 
καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς γίνεται αναφορά σε τρίτον 
(εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κτλ.). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι 
του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε 
τους όρους της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι στον 
ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, χωρίς απαιτήσεις αποζηµίωσης, εκτός αν στον ΚΤΣ '97 ή στην κείµενη νοµοθεσία, 
µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ρητώς προβλέπεται διαφορετικά. 



 

 

- Οµοίως εννοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ' 97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή 
"εκείνος που ζητά" (τη Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος κτλ.), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. 

341.2 Υλικά 

341.2.1 Σκυρόδεµα 

α. Για το αντικείµενο του παρόντος Τεύχους έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ '97 µε τις 
βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

β. Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές ΣΚ στις οποίες 
παραπέµπει ο ΚΤΣ '97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των 
αντίστοιχων προδιαγραφών ΑSΤΜ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η 
αντιστοιχία των µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό στάδιο 
µεταπήδησης από τις προδιαγραφές ΑSΤΜ, AASHTO, DΙΝ, BS και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες προδιαγραφές 
ΣΚ.  

γ. Τα πρότυπα (σχέδια) ΣΚ συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 341.2-1: Αντιστοιχία µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών / Πρότυπα ΣΚ 

# 
Αριθµός 
προτύπου ΣΚ 

Αντίστοιχο άλλο 
πρότυπο Θέµα 

1 2 3 4 

1 ΣΚ301-84 ASTM C 127 
Προσδιορισµός ειδικού βάρους και 
απορροφητικότητας χονδρόκοκκων αδρανών 

2 ΣΚ302-84 ASTM C 128 
Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού βάρους 
λεπτόκοκκων αδρανών 

3 ΣΚ303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος 

4 ΣΚ304-84 ΕΛΟΤ 722 
Έλεγχος    αντοχής    σε    θλίψη    προτύπων    
δοκιµίων σκυροδέµατος 

5 ΣΚ305-84 ASTM C 117 

Προσδιορισµός  υλικού  λεπτότερου   από  75  mm 
σε αδρανή υλικά (προσδιορισµός µε υγρό 
κοσκίνισµα) 

6 ΣΚ306-84 ASTM C 142 
Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων 
κόκκων στα αδρανή 

7 ΣΚ307-84 
ASTM C 233 και C 
260 

Ειδική  προδιαγραφή  για  αερακτικά  πρόσθετα  για  
το σκυρόδεµα 

8 ΣΚ308-84 ASTM C 494 
Ειδική προδιαγραφή για χηµικά πρόσθετα του 
σκυροδέµατος 

9 ΣΚ309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης 

1
0 ΣΚ310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE 

1
1 ΣΚ311-84 ASTM C 231 

Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη 
µέθοδο πίεσης 

1
2 ΣΚ312-84 ASTM C 280 

Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των 
αδρανών µε τα αλκάλια τσιµέντου (µέθοδος ράβδου 
κονιάµατος) 

1
3 ΣΚ313-84 ASTM C 403 

Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων 
σκυροδέµατος µε αντίσταση στη διείσδυση 

1
4 ΣΚ314-84 

ASTM C 156 και C 
309 

Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που 
δηµιουργούν µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος 

1
5 ΣΚ315-84 ASTM C 40 

Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για 
σκυρόδεµα 

1
6 ΣΚ316-84 ASTM C 642 

Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας 
απορρόφησης και κενών στο σκληρυµένο σκυρόδεµα 

1 ΣΚ317-84 ASTM C 627 Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα 



 

 

# 
Αριθµός 
προτύπου ΣΚ 

Αντίστοιχο άλλο 
πρότυπο Θέµα 

1 2 3 4 

7 αλκάλια του τσιµέντου (χηµική µέθοδος) 

1
8 ΣΚ318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης 

1
9 ΣΚ320-84 ASTM C 1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών 

2
0 ΣΚ321-84 ASTM C 88 

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών 
υλικών µε τη χρησιµοποίηση θειικού νατρίου ή 
θειικού µαγνησίου 

2
1 ΣΚ322-84 ASTM C 29 

Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα 
αδρανή υλικά 

2
2 ΣΚ323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος 

2
3 ΣΚ326-84 ASTM C 123 

Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των αδρανών σε 
κόκκους µικρού ειδικού βάρους 

2
4 ΣΚ328-84 ΕΛΟΤ 345 

Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο 
σκυρόδεµα 

2
5 ΣΚ331-84 

ASTM C 309 και C 
156 Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος 

2
6 ΣΚ332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών 

2
7 ΣΚ333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 

2
8 ΣΚ334-84 ASTM C 215 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 

2
9 ΣΚ335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος 

3
0 ΣΚ336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης 

3
1 ΣΚ337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος 

3
2 ΣΚ338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα 

3
3 ΣΚ341-84 ASTM C 496 

Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων 
σκυροδέµατος 

3
4 ΣΚ342-84 ASTM C 597 

Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπερήχων στο 
σκυρόδεµα 

3
5 ΣΚ343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα 

3
6 ΣΚ345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) 

3
7 ΣΚ346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναµο άµµου 

3
8 ΣΚ350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HCl 

3
9 ΣΚ363-84 ASTM C 87 

Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή 
αµµοκονιαµάτων µε λεπτά αδρανή 

4
0  ΕΛΟΤ 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος 



 

 

# 
Αριθµός 
προτύπου ΣΚ 

Αντίστοιχο άλλο 
πρότυπο Θέµα 

1 2 3 4 

4
1  ΕΛΟΤ 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη 

Τα ακόλουθα Σχέδια προτύπων του ΕΛΟΤ περιέχονται στο παράρτηµα του ΚΤΣ '97. 

Πίνακας 341.2-2 

# 
Αριθµός 
προτύπου ΕΛΟΤ Θέµα 

1 2 3 

2 ΕΛΟΤ 344 
Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος από 
θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή µε τη συµβατική αντοχή 

3 ΕΛΟΤ 345 Το νερό ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος 

4 ΕΛΟΤ 346 Το έτοιµο σκυρόδεµα 

5 ΕΛΟΤ 408 Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα 

6 ΕΛΟΤ 515 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή 

7 ΕΛΟΤ 517 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή 

δ. Η παράγραφος 4.3.4.8 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

"Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από λατοµείο παραγωγής, τότε µεταξύ 
του Αναδόχου και του λατοµείου συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που πρόκειται να προσκοµιστούν. 
Οι ανοχές δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα µεγαλύτερα κόσκινα των 0,4 ή Νο 4 και τις 6 
εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες 
µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4.3.2.6. Η Υπηρεσία θα 
ενηµερώνεται για τη συµφωνία µεταξύ Αναδόχου και λατοµείου παραγωγής, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, γιατί αυτός είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία." 

ε. Η παράγραφος 4.3.4.10 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

"Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο), ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει στην Υπηρεσία, ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατοµείο τα 
αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία δικαιούται να 
απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προµήθεια αδρανών από το συγκεκριµένο λατοµείο." 

στ. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.2.16 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

"Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατοµείου 
εναπόκειται στην Υπηρεσία." 

ζ. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος µετά την παράγραφο 4.3.2.19: 

"Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, σύµφωνα 
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες σειρές 
πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΕ (π.χ. σειρά κόσκινων ΙSΟ 
κτλ.). Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων πρέπει είναι τέτοιος, ώστε να περιγράφονται µε 
ανάλογη προς τις αποδεκτές σειρές κόσκινων ακρίβεια, οι καµπύλες κοκκοµετρικής ανάλυσης των 
διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11 α και β, 
4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των 
νέων κόσκινων, σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Για τα κόσκινα αυτά πρέπει 
να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολισµούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.2.1." 

η. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.4.5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

"Σε κάθε περίπτωση όµως θα διεξάγονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι καταλληλότητας των 
χρησιµοποιουµένων αδρανών: 

- έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου: µια δοκιµή ανά 300 m
3 έτοιµης κατασκευής 

σκυροδέµατος 

- έλεγχος υγείας των πετρωµάτων: τρεις δοκιµές ανά πηγή αδρανών". 

θ. Μετά την παράγραφο 4.4.4 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: 



 

 

- "Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και ενδεχοµένως του πάγου), λαµβάνεται υπόψη η 
επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που αφαιρείται από την 
ποσότητα του νερού ανάµιξης, η οποία έχει καθορισθεί από τη Μελέτη Σύνθεσης." 

- "Η ποσότητα του νερού ανάµιξης που προστίθεται στο µίγµα µετράται µε ειδική αυτόµατη συσκευή 
µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος." 

ι. Μετά την παράγραφο 4.5.9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

- "Τα πρόσµικτα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να 
διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες 
θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση τους πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του 
κατασκευαστή." 

341.2.2 Τσιµέντο 

α. Το τσιµέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 

- Ελληνικός Κανονισµός τσιµέντων Π∆ 244/80 µόνο όσον αφορά στο Τσιµέντο "τύπου IV-Πόρτλαντ 
ανθεκτικό στα θειικά (SR)" 

β. Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα κατωτέρω. 

γ. Τα προϊόντα τσιµέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιµέντου που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα µε την αιτιολογηµένη 
πρόταση του Αναδόχου, η οποία αφορά τις Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων. 

δ. Σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που µπορεί να έχει σαν συνέπεια την 
προσβολή του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση τσιµέντου τύπου IV. Σε αυτή 
την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση αυτή πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη για την προµήθεια επί τόπου τσιµέντου 
τύπου IV.  

ε. Τονίζεται ότι η χρήση τσιµέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσµίας περάτωσης 
του έργου. 

στ. Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα υπερβαίνει 
τους 60°C, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική  έγκριση από την Υπηρεσία. 

341.2.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 

α. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ' 97, µε τις συµπληρώσεις και/ή τροποποιήσεις που 
αναφέρονται κατωτέρω. 

β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης 
της Υπηρεσίας. Tο σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικριωµάτων 
και ξυλοτύπων εγκρίνονται επίσης από την Υπηρεσία. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από την πλήρη και απόλυτη ευθύνη (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και σύµφωνη µε τα 
συµβατικά τεύχη κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 

γ. Τα υλικά των ικριωµάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωµάτων   
για   κατασκευαστικά   έργα   (ξυλεία   πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ικριώµατα 
κτλ). 

δ. Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος µε τελείωµα Β, Γ, ∆ ή Ε 

- Χρησιµοποιείται κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFΟRM µε πλαστική επίστρωση στη µια τουλάχιστον 
πλευρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, µε ακµές σε άριστη κατάσταση. Οι 
λαµαρίνες αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1,6 mm. 

- Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία είναι κατάλληλες πριστές σανίδες, χωρίς φθορές, πλανισµένες στην 
πλευρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος τους κατά µήκος των διαµηκών αρµών, µε ακµές σε άριστη 
κατάσταση. 

ε. Ξυλότυποι µη Εµφανούς Σκυροδέµατος 

- Αφορούν σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Α. 

- Χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή άλλο υλικό 
κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή παραµορφώσεις. 

στ. Ο χάλυβας θα είναι σύµφωνος προς το ΑSΤΜ Α36 ή καλύτερος.  



 

 

ζ. Οι ήλοι, οι σφήνες και οι γάντζοι θα συµφωνούν µε τα ισχύοντα γερµανικά πρότυπα, ή µε άλλα 
πρότυπα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία 

η. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα συµφωνούν µε την ΑSΤΜ Α307 (Grade Α) για εξαγωνικές κεφαλές 
και περικόχλια, ή σύµφωνα µε το πρότυπο ΑΑSΗΤΟ Μ 164 (ΑSΤΜ Α 325) για κοχλίες υψηλής αντοχής. 

θ. Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων 

Είναι χηµικές ουσίες που αντιδρούν χηµικά µε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέµατος και παράγουν είδος 
σαπουνιού αδιάλυτου στο νερό, το οποίο εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµατος που εφάπτεται 
στον ξυλότυπο. Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν την 
τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους εξαρτάται από το ικανοποιητικό αποτέλεσµα της 
πρώτης χρήσης τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων. 

341.2.4 Σιδηρούς Οπλισµός 

α. Ο σιδηρούς οπλισµός πρέπει να πληροί τα προβλεπόµενα στον  ΚΤΧ '00, µε τις συµπληρώσεις του 
παρόντος. 

β. Όλος ο σιδηρούς οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται 
πάνω σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται από την άµεση επαφή του µε το έδαφος µε άλλο τρόπο, 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 

γ. Ο Ανάδοχος χορηγεί στην Υπηρεσία 1 επικυρωµένο αντίγραφο όλων των εκθέσεων ελέγχων που 
έγιναν στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις παρούσες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. Το επικυρωµένο αντίγραφο των εκθέσεων υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν την 
αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο. 

341.3 Εκτέλεση Εργασιών 

341.3.1 Σκυρόδεµα 

Για το σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ '97 µε τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και 
συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

341.3.1.1  Σύνθεση  

α. Η παράγραφος 5.2.1.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

"O Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τις απαιτούµενες Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων που 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει, βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κτλ, σύµφωνα µε την παρούσα 
προδιαγραφή και τους Όρους της Σύµβασης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι αναλογίες σύνθεσης, 
µετά την έγκριση τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα 
εφαρµοστούν στο έργο." 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2.3.1 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

"Η Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος γίνεται µε δαπάνες, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Για την εν λόγω 
µελέτη χρησιµοποιούνται τα υλικά (αδρανή, τσιµέντο, πρόσθετα και πιθανώς το νερό) που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν στο έργο." 

γ. Η παράγραφος 5.2.3.2 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

"Αν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να 
επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία 
µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο." 

δ. Η παράγραφος 5.2.3.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

"Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 η Μελέτη Σύνθεσης θα περιλαµβάνει και την 
καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 MPa (30 kg/cm

2
) 

εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fa."  

ε. Μετά την 5.2.3.4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

"Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης, µε τα οποία έγινε η Μελέτη Σύνθεσης, είναι ο Ανάδοχος, 
εκτός αν έχει οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης, το οποίο πρέπει να 
τηρηθεί κατά τη Μελέτη Σύνθεσης." 

341.3.1.2  Ανάµιξη  

α. Μετά την παράγραφο 6.9 του ΚΤΣ '97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 



 

 

"Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής. Η χειρονακτική 
ανάµιξη δεν ε πιτρέπεται. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει η παράγραφος 
12.1.2.3." 

β. Στη θέση ανάµιξης πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για 
κάθε κατηγορία σκυροδέµατος. Οι οδηγίες αυτές θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

- την κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος 

- τον τύπο, την κατηγορία αντοχής, την ποσότητα του τσιµέντου και την περιεκτικότητα του σε kg/m
3
 

παραγόµενου σκυροδέµατος 

- στοιχεία των αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)  

- την κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο µέτρο εργασιµότητας, σύµφωνα µε τη Μελέτη 
Σύνθεσης). 

- το είδος και την ποσότητα των πρόσθετων του σκυροδέµατος  

- το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) 

- το βάρος ή όγκο του νερού ανά m
3
 παραγόµενου σκυροδέµατος. 

γ. Οι αναµικτήρες του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζουν τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή 
των υλικών στο νωπό σκυρόδεµα. Θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς 
ποσότητας, όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Η µέτρηση των 
στροφών του τύµπανου του αναµικτήρα θα γίνεται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος αριθµός 
στροφών για κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός 
στροφών. Η ταχύτητα περιστροφής του τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή που 
προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα. Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα είναι 
πλήρως αυτοµατοποιηµένος και θα γίνεται από πρόσωπα πεπειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή 
σκυροδέµατος.  

δ. ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας 
περιστροφής: 

- αναµικτήρες κατακόρυφου άξονα 

- αναµικτήρες οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι) 

- αναµικτήρες κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι) 

Εξάλλου από πλευράς κινητήριας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε: 

- αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης 

- αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα 

Σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρήση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ σε 
σηµαντικά έργα απαιτείται η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα.  

ε. Οι αναµικτήρες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και να ελέγχονται 
κατά τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές από την Υπηρεσία. Τα φθαρµένα τµήµατα πρέπει να 
αντικαθίστανται άµεσα. 

στ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση αναµικτήρων, των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης παρουσιάζουν φθορά πάνω 
από 10% σε σχέση µε την αρχική τους διατοµή. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρήση του µηχανήµατος, αν 
προηγουµένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα, στερεοποιηµένα κονιάµατα ή τσιµέντα εντός 
του τύµπανου και των µερών του. 

ζ. ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα 
φορτώνεται ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του 
αναµικτήρα για τη σωστή ανάµιξη και λειτουργία. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότητας του 
µίγµατος, όταν οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. 

η. Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή χωρίς 
πρόσθετο τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση το σκυρόδεµα απορρίπτεται και η 
σχετική ευθύνη και έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

θ. Εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος 

- Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα έχει 
συσκευή ζύγισης, που θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης µε βαθµονοµηµένη 
κλίµακα σε kg και θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης (από µηδέν µέχρι του 
µέγιστου φορτίου) ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν φορτίο ή κατάλληλη 
ένδειξη για το προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο µικρότερο ή 
µεγαλύτερο του προκαθορισµένου. 



 

 

- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό 
εξοπλισµό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. 
Τουλάχιστον κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διεξάγεται βαθµονόµηση των ζυγών 
του παρασκευαστηρίου µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 

- Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, 
γίνονται από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να 
εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών. 

- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που επιτρέπει, ανάλογα µε την 
περιεκτικότητα σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του µίγµατος, αλλά και 
έµµεσα του αντίστοιχου βάρους του απαιτούµενου επί πλέον νερού στο µίγµα. 

- Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να µπορούν να 
ρυθµίζονται η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη των 
αδρανών και όπου είναι εφικτό, καλή ανάµιξη του τσιµέντου µε τα αδρανή. Η ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται µε 
τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης. 

- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, που καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον 
αναµικτήρα. Ο καταγραφικός µηχανισµός παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή του βάρους του τσιµέντου, του 
νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς καθώς και του χρόνου ανάµιξης σε διαγραµµισµένη ταινία ανά 
διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 5 min. 

- Η ταινία που χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, στηρίζεται καθ' όλο το πλάτος της σε σταθερή και 
λεία βάση, ώστε να είναι δυνατές χειρονακτικές σηµειώσεις, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό 
τµήµα της ταινίας πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι µικρότερη από 30 min. Κάθε ταινία θα είναι 
διαγραµµισµένη και τυπωµένη, ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι ποσότητες και ο χρόνος πρέπει 
να διαβάζονται απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού παραδίδονται 
στην Υπηρεσία. 

- Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου θα έχουν 
καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος. 

- Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή κατ' όγκο. Ο µηχανισµός παροχής νερού στους αναµικτήρες 
δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης της 
δεξαµενής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν να κλείσουν 
πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα παραγωγής θα είναι επαρκώς 
µονωµένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού σε περιόδους θερµού ή ψυχρού καιρού. 

- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού και των 
άλλων πρόσµικτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισµένος µε την 
λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε η ανάµιξη των πρόσµικτων 
να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης προσαρµογής για την µεταβολή της ποσότητας των 
πρόσµικτων. 

- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων 
σκυροδέµατος. 

341.3.1.3  Μεταφορά  

Στο τέλος της παραγράφου 7.3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

α. "Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους." 

β. "Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το 
σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να εµποδίζουν 
την απόµιξη." 

341.3.1.4  Παραλαβή Εργοστασιακού Σκυροδέµατος 

Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν τα ακόλουθα: 

Κατά την παραλαβή και πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος, το εργοστάσιο παραγωγής θα παραδίδει 
στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε προσκοµιζόµενη παρτίδα σκυροδέµατος στο εργοτάξιο. Το δελτίο 
αποστολής θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• όνοµα εργοστασίου παραγωγής 

• χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής 

• ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού 



 

 

• το όνοµα του Αναδόχου (ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας) 

• το έργο (όνοµα και κωδικό) και την τοποθεσία του 

• την ποσότητα σκυροδέµατος σε m3 

• το χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα 

• τη χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή) 

• την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m3 παραγωγής 

• την κάθιση του σκυροδέµατος (ή µέτρο εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα 
συµβατικά τεύχη) 

• τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί 

• το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ), για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα 

• την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 

• το µέγιστο κόκκο αδρανών 

• τη χρήση και τον τρόπο προσθήκης προσθέτων 

• την ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 

• την ώρα ολοκλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος. 

341.3.1.5  Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση 

Πριν από κάθε σκυροδέτηση προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ' ελάχιστον στα 
ακόλουθα: 

α. τη στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων  

β. τη συµµόρφωση τους µε τη µελέτη, τη συµφωνία των διαστάσεων τους µε τα κατασκευαστικά σχέδια 
καθώς και την σωστή τοποθέτηση τους  

γ. την οµοιόµορφη επάλειψη των ξυλοτύπων µε τα υλικά αποκόλλησης.  

δ. τη στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.  

ε. την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης  

στ. την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης 

ζ. τη θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), τη στερέωση τους, την ποιότητα των 
συνδέσεων τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, ελέγχεται η 
καταλληλότητα του προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί.) 

η. την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες 

θ. την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωση τους 

ι. τη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλοτύπου 

ια. τη διαθεσιµότητα και κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διάστρωση και τη 
συµπύκνωση του σκυροδέµατος 

ιβ. τη διαθεσιµότητα των υλικών και του εξοπλισµού για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του 
σκυροδέµατος. 

ιγ. Επίσης πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός 
λειτουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος, εκτός του απαιτούµενου, εξοπλισµός, ώστε οι εργασίες 
σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν, ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης.  

341.3.1.6  ∆ιάστρωση 

α. Το εργοταξιακό σκυρόδεµα διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξη του, ώστε να µην 
ελαττώνεται η εργασιµότητα του και να µην αλλάζει η σύνθεση του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του 
τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος δεν πρέπει 
να υπερβαίνει την 1h το χειµώνα και τα 45 min το καλοκαίρι. 

β. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου σε επαφή µε 
τα (υγρά) αδρανή στον αναµικτήρα και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου 
έναρξης πήξης του τσιµέντου. 

γ. Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοση του στο εργοτάξιο. 

δ. Πριν από την διάστρωση γίνεται επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από ξένα σώµατα (πριονίδια, 
µικρά κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κτλ). Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης κάθε 



 

 

τµήµατος του έργου, τα ήδη σκυροδετηµένα τµήµατα επιθεωρούνται και ενηµερώνεται η Υπηρεσία για 
οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την 
περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η 
επιζήµια κατάσταση και να την υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία. 

ε. Η διάστρωση επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισµού από την 
Υπηρεσία, όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων και 
εγκαταστάσεων πάσης φύσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κατά τη 
σκυροδέτηση παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που παρακολουθούν τις 
υποστηρίξεις των ξυλοτύπων. 

στ. Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία ενηµερώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε 
σκυροδέτηση. 

ζ. Η διάστρωση υπό βροχή δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν 
υπάρχει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή. 

η. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα απαγόρευσης της σκυροδέτησης όταν οι καιρικές συνθήκες γενικά 
(υπερβολική ζέστη, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κτλ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική 
σκυροδέτηση και πήξη του σκυροδέµατος. 

θ. Η διάστρωση γίνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η 
διάστρωση έχει συνεχή και οµοιόµορφο ρυθµό, µέχρι το προς σκυροδέτηση τµήµα του έργου να 
ολοκληρωθεί και το σκυρόδεµα να παραµένει νωπό και µε το προκαθορισµένο εργάσιµο. 

ι. Η διάστρωση γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που εξαρτάται από την 
αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών 
εργασίας, ο ρυθµός της σκυροδέτησης πρέπει να είναι αρκετά ταχύς και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµένει ορατός κατασκευαστικός 
αρµός µεταξύ τους. 

ια. Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή απαγορεύεται 
επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 

ιβ. Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους (διάστρωση κάτω από το 
νερό, µε πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κτλ) γίνεται µε βάση ειδικές µελέτες που θα εγκρίνονται 
από την Υπηρεσία. 

341.3.1.7  Συµπύκνωση 

Η συµπύκνωση µε δόνηση γίνεται υπό την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και  ακολουθεί τους εξής 
κανόνες: 

• Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές επιφανείας, 
όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας (καταστρώµατα, δοκοί, πλάκες γεφυρών και κτιρίων κτλ.). 

• ∆ονητές πάνω στους ξυλοτύπους χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή 
εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κτλ). Ο τύπος των 
δονητών πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία και να είναι τέτοιος ώστε να µπορούν να 
µεταδώσουν στο σκυρόδεµα επαρκή δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλµών/min, όταν βρίσκονται 
σε φόρτωση. Θα µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των 
στρώσεων του σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος 
που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Κατά την οριζόντια διεύθυνση οι δονητές τοποθετούνται σε 
αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του ΚΤΣ '97. 

• Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών, ώστε να είναι δυνατή η 
συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του δονητή στους ξυλοτύπους. 

• Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η σωστή συµπύκνωση σε κάθε θέση 
της κατασκευής (γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κτλ). 

• Η δόνηση εφαρµόζεται σε πρόσφατα διαστρωµένο σκυρόδεµα. Η κίνηση των εσωτερικών δονητών 
θα είναι βραδεία και η θέση τους κατά το δυνατόν κατακόρυφη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές ή 
δύσκολα προσπελάσιµες διατοµές). Η δόνηση πρέπει να έχει επαρκή διάρκεια και έκταση, ώστε να 
επιτυγχάνεται τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει όµως να έχει µεγαλύτερη διάρκεια από την 
απαιτούµενη, γιατί προκαλεί απόµιξη του σκυροδέµατος. 

• Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά 
αδρανή στη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την 
διαµόρφωση οµαλής επιφάνειας. 



 

 

• Η δόνηση συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά 
στους ξυλοτύπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κτλ), ώστε να 
προκύπτουν οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα. 

• Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα, υπό 
τους περιορισµούς της παραγράφου 9.5 του ΚΤΣ '97. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές 
πλαστικής συστολής, τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλισµού. 

• Στο σηµείο διάστρωσης θα υπάρχουν διαθέσιµοι και πρόσθετοι εκτός των απαιτούµενων δονητές, οι 
οποίοι θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κτλ. 

341.3.1.8  Συντήρηση 

Οι ακόλουθες µέθοδοι είναι κατάλληλες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης υγρασίας κατά τη συντήρηση 
του σκυροδέµατος. Η επιλογή της µεθόδου γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Οποιαδήποτε άλλη 
µέθοδος, εκτός από τις ακόλουθες, πριν εφαρµοστεί στο έργο, πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα  

- Τα προκατασκευασµένα στοιχεία τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού.  

- Στην περίπτωση δαπέδων ή πλακών οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα 
δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κτλ) και ολόκληρη η επιφάνεια πληµµυρίζεται µε νερό. Το 
ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει ακάλυπτο (συνήθως 1 cm -
2 cm). 

β. ∆ιαβροχή 

Η διαβροχή είναι συνεχής και γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε εκείνους 
που χρησιµοποιούνται για πότισµα. 

γ. Επικάλυψη 

- Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα, έτσι ώστε να 
επιβραδύνουν την εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος. 

- Οι λινάτσες διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου, οι οποίοι απλώνονται 
πάνω σε αυτές. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα και, από µικρές τρύπες που ανοίγονται 
στις παράπλευρες επιφάνειες τους, τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή η ποσότητα του 
νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και αποφεύγονται προβλήµατα αποχέτευσης. Η µέθοδος αυτή έχει 
αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και 
διαποτίζει το σκυρόδεµα. 

δ. Επάλειψη 

- Οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος ψεκάζονται µε κατάλληλο υγρό, το οποίο σχηµατίζει 
µια µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωµατισµένο, ώστε να 
ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του νερού, για όσο χρονικό 
διάστηµα η µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη. 

- Για τον ψεκασµό χρησιµοποιούνται µη χειροκίνητοι µηχανικοί ψεκαστήρες (power operated 
atomising spray equipment). Ο ψεκασµός γίνεται µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επιφάνειας του 
σκυροδέµατος και αµέσως πριν χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας αλλά, πάντως, πριν να λάβει 
χώρα συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση. 

- Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι τον ψεκασµό µε το χηµικό, η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Ο ψεκασµός δεν γίνεται σε λιµνάζοντα 
νερά. Οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη, επιδιορθώνεται προτού περάσουν 7 µέρες από τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος. 

- Ο ρυθµός ψεκασµού είναι συνήθως 1 lt ανά 4-5 m
2
 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής του 

χηµικού καθορίζει διαφορετικά. Υπερχειλίσεις, τοπικές υποχωρήσεις, περιοχές ανοµοιόµορφου πάχους, 
αναβαθµοί, ή διακοπές στην ψεκασµένη επιφάνεια αποτελούν στοιχεία µη ικανοποιητικού ψεκασµού. Σε όλη 
τη διάρκεια του ψεκασµού, το υγρό, που ενδεχοµένως περιέχει και χρωστικές ουσίες πρέπει να είναι 
αναµιγµένο επιµελώς και οι χρωστικές ουσίες να είναι διασκορπισµένες οµοιόµορφα σε ολόκληρο τον 
ψεκαστήρα. Το υγρό πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσιµο (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία πάνω από 
25°C και δεν πρέπει να αραιώνεται, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την παρασκευή του. 
Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, 
µέτρα ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος. 

- Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφάνειας µε ασφαλτικά ή 
άλλης φύσης υλικά (στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κτλ), γίνεται αποδεκτή η χρήση υλικού 
συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης και εφόσον συνοδεύεται 



 

 

από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση περί συµβατότητας από το εργοστάσιο παρασκευής του. Επισηµαίνεται 
ότι, στις θέσεις των αρµών εργασίας, η συντήρηση γίνεται µε υγρασία και η χρήση µεµβράνης δεν 
επιτρέπεται. 

341.3.1.9  Θερµική Επεξεργασία 

α. Η σκλήρυνση του σκυροδέµατος επιταχύνεται µε θερµική επεξεργασία, γιατί η ανύψωση της 
θερµοκρασίας κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα όρια, αυξάνει την αντοχή της µικρής 
ηλικίας. Η θερµική επεξεργασία µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος (λόγος 
αντοχής σε εφελκυσµό προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραµόρφωσης, ανθεκτικότητα κτλ) και η τελική 
αντοχή να είναι µικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεµα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική 
θερµοκρασία. Καθοριστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης επιβολής της 
θερµότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θερµοκρασίας, η µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας, η διάρκεια 
θέρµανσης και η ταχύτητα ψύξης. Η επιτυχία της θερµικής επεξεργασίας εξαρτάται από τον τύπο του 
τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν να δοθούν γενικοί κανόνες. 

β. Πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα ακολουθηθεί σε δοκιµαστικά 
µίγµατα.  

γ. Θερµική επεξεργασία γίνεται µόνο όταν προβλέπεται από την µελέτη χωρίς να αντίκειται στα 
συµβατικά τεύχη και αφού προηγουµένως συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία µελέτη της 
µεθόδου (οργάνωση, εξοπλισµός κτλ), σύµφωνη προς τη µελέτη του έργου και τους ισχύοντες κανονισµούς ή 
/ και τη διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις επιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου τόσο στην 
αλληλουχία των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (σε περίπτωση σπονδυλωτής κατασκευής µε επί τόπου 
σκυροδετήσεις κτλ), όσο και στις φάσεις προέντασης / τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος πρέπει να 
συµπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόµενη απόρριψη της προτεινόµενης µεθόδου από 
την Υπηρεσία." 

341.3.1.10  Ειδικές Περιπτώσεις Σκυροδεµάτων και ∆ιαστρώσεων 

α. Αντλητό σκυρόδεµα 

- Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, ελέγχεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, 
µε δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος στο έργο, τη θέση του σκυροδετούµενου 
στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό κτλ, ανεξάρτητα από το 
αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος. 

- Η χρήση φυσικών (στρογγυλεµένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση. 

- Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών είναι πολύ σηµαντική για την αντλησιµότητα του 
σκυροδέµατος. Ως εκ τούτου κατά την άφιξη των αδρανών στο εργοτάξιο, πρέπει αυτά να ελέγχονται 
σχολαστικά µε πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (π.χ. µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα), ώστε να 
εξασφαλισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών µε την αντίστοιχη της Μελέτης 
Σύνθεσης. 

- Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10 cm -12 cm.  

β. Στο τέλος της παραγράφου 12.1.1.3 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 

"Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητα του ως "προµηθευτής" είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την Υπηρεσία 
την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο τη χρήση σκυροδέµατος από το 
συγκεκριµένο εργοστάσιο." 

γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει υπ' όψιν τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (τήρηση 
χρονοδιαγράµµατος κτλ.) των κατασκευών ειδικών σκυροδεµάτων. 

341.3.1.11  Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 

α. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του ΚΤΣ '97: 

"Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα στους 
λοιπούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν το παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα ισχύει 
κάθε φορά η διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, της 
λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής" 

β. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ '97: 

  "Αρµοί εργασίας διαµορφώνονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι 
αρµοί αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται στενότεροι, γιατί στην περιοχή τους η αντοχή εφελκυσµού και 
διάτµησης είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος µειωµένη. Ακόµα υπάρχει 



 

 

κίνδυνος, στις θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστασία του 
οπλισµού σε διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας κατασκευάζονται, όσο είναι δυνατό, σε θέσεις που 
το σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που απαιτείται αρµός για άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να 
διαµορφώνονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού στις περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό. 
∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα 
σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας." 

γ. Στο τέλος της παράγραφο 14.3.1 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 

"Το ίδιο επιτυγχάνεται και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη 
επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να απογυµνωθούν τα χονδρόκοκκα 
αδρανή µε µέσο βάθος 5 mm. Κατά τη διαδικασία αυτή προφυλάσσονται από ενδεχόµενες βλάβες οι 
παρακείµενες στον αρµό επιφάνειες σκυροδέµατος (π.χ. αποκοπή της ακµής των όψεων του αρµού και 
ρηγµάτωση του σκυροδέµατος κτλ)" 

δ. Μετά το τέλος της παραγράφου 14.3.5 του ΚΤΣ '97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

- "Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους αρµούς 
εργασίας που προέρχονται π.χ. από καιρικές επιρροές" Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική 
λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε τη χρήση 
εποξειδικής ρητίνης, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισης της. Η προκύπτουσα δαπάνη 
συγκόλλησης βαρύνει τον Ανάδοχο. 

- Για τη διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στα 
εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 

ε. Γενικώς, ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών: 

- Οι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται όπως κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων 
εφαρµογής ή / και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  Η δαπάνη των τυχόν πρόσθετων απαιτούµενων αρµών 
επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών υποβάλλονται 
για έγκριση στην Υπηρεσία και διατάσσονται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω 
συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί συγκέντρωσης ρωγµών ή / και 
διαχωριστικοί αρµοί, πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη. Στην περίπτωση αυτή, τα υλικά συµπλήρωσης, 
σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

- Η σκυροδέτηση µεταξύ κατασκευαστικών αρµών είναι συνεχής. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί 
διαφορετικά, ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν θα πρέπει 
να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία λεπτοµερές 
χρονοδιάγραµµα της σκυροδέτησης όλων των τµηµάτων του έργου, και συµπεριλαµβάνει σε αυτό τον χρόνο 
σκυροδέτησης όλων των γειτονικών τµηµάτων των διαφόρων κατασκευών. 

- Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων κάθε τµήµατος σκυροδέτησης πρέπει να είναι 
οριζόντια, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα σκυροδέτησης 
που καλουπώνεται πρέπει να στηρίζεται επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση των ράβδων κατά τη 
διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις 
προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλληλων αποστατών. Οι ξυλότυποι 
που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζονται από πλεονάζον 
σκυρόδεµα πριν σκυροδετηθεί το επόµενο τµήµα. 

- Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι ελαστικές απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνονται 
στους κατασκευαστικούς αρµούς, κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων εφαρµογής ή / και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

στ. Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων. 

- Η κάθιση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται στο άνω τµήµα (ύψους 0.50 m) της στρώσης, 
του οποίου η άνω επιφάνεια αποτελεί κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να µην είναι 
µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη Μελέτη Σύνθεσης χωρίς την πρόσθετη κάθιση 
(των ανοχών). 

- Η άνω στρώση σκυροδέµατος συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε κοντινές 
µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα όσο 
απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική ποσότητα 
κονιάµατος στην επιφάνεια, αλλά ούτε να παραµείνουν οι µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων 
αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην άνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που είναι κοντά στην 
εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να διαµορφώνεται ελαφρά µε κατάλληλο 
εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος η ακµή της να ανταποκρίνεται στην επιθυµητή ευθεία και 



 

 

υψοµετρική θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου σκυροδέµατος είναι δυνατόν να παρουσιάζει πολυάριθµες 
ανωµαλίες µε πλάτος όχι µικρότερο από 5 mm και όχι µεγαλύτερο από 30 mm. 

- Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί επαρκώς ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο 
σκυρόδεµα. Η ρίψη σκυροδέµατος από ύψος µεγαλύτερο των 0,50 m δεν επιτρέπεται. 

- Στην συνέχεια το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ τους 
θέσεις χωρίς να ακουµπά µε το υποκείµενο σκληρυµένο σκυρόδεµα. 

ζ. Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται στις θέσεις που προβλέπουν τα εγκεκριµένα 
σχέδια και περιλαµβάνουν τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια. 

- Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να σκυροδετηθεί ολόκληρη χωρίς διακοπή µία 
οριζόντια στρώση, ολοκληρώνεται µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι 
ώστε, όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι υπερκείµενες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες. 

- Αν η σκυροδέτηση µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών διακοπεί, χωρίς αυτό 
να προβλέπεται, το εκτεθειµένο µέτωπο καλύπτεται µε µία στρώση τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε να δηµιουργεί 
καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση επαναληφθεί, η στρώση 
τσιµεντοκονίας αποµακρύνεται (µε συρµατόβουρτσα, αµµοβολή κτλ). 

- Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών αποφεύγεται η δηµιουργία σφηνοειδών 
απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις αυτές χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι ξυλότυποι (block 
out forms), ώστε αποδίδεται ελάχιστο πάχος νέου σκυροδέµατος 0,15 m. 

341.3.2 Προκατασκευασµένα στοιχεία  

341.3.2.1  Παραλαβή  

Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασµένα στοιχεία κατασκευάζονται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή από 
ειδικό υπεργολάβο / εργοστάσιο για λογαριασµό του, θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, το οποίο 
πιστοποιεί ότι η κατασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγγελίας και περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

• Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής 

• Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία. 

341.3.2.2  Κατασκευή 

α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηµεροµηνία έναρξης της 
κατασκευής και της έγχυσης για κάθε τύπο µέλους και να παραδίδει σε αυτήν άµεσα τα αποτελέσµατα των 
δοκιµίων ηλικίας 3, 7 και 28 ηµερών. 

β. Για όλα τα προεντεταµένα µέλη ο Ανάδοχος στέλνει στην Υπηρεσία εντός 7 ηµερών µετά την 
προένταση, ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τη δύναµη και την επιµήκυνση των τενόντων µετά την 
αγκύρωσή τους, την αντοχή και την ηλικία των δοκιµίων σύµφωνα µε το άρθρο "Προεντεταµένα 
Σκυροδέµατα" και την ελάχιστη ηλικία του σκυροδέµατος την ώρα που εφαρµόστηκε η προένταση στο µέλος. 

γ. Το µήκος, οι διαστάσεις της διατοµής και η ευθύτητα όλων των προεντεταµένων µελών από 
προκατασκευασµένο σκυρόδεµα θα µετρώνται σε 28±2 µέρες µετά τη χύτευση (σκυροδέτηση). Εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά οι επιτρεπόµενες ανοχές θα είναι οι ακόλουθες: 

Πίνακας 341.3-1 Ανοχές µηκών  

# Μήκος (m) Απόκλιση (mm) 

1 2 3 

1 Ως 3 ± 3 

2 3-5 ± 5 

3 4,5-6 ± 8 

4 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m ± 3 

Πίνακας 341.3-2 Ανοχές διατοµών  

# ∆ιατοµή (κάθε διεύθυνση, mm) Απόκλιση (mm) 

1 2 3 

1 Ως 500 ± 2 

2 500-750 ± 3 

3 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 250 mm ± 2 



 

 

Πίνακας 341.3-3 Αποκλίσεις από την ευθεία  

# Μήκος (m) Βέλος (mm) 

1 2 3 

1 Ως 3 ± 3 

2 3-6 ± 5 

3 6-12 ± 8 

4 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m ± 3 

δ. Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιµών, δεν θα στέλνονται τα σχετικά προκατασκευασµένα 
στοιχεία στο εργοτάξιο, µέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των δοκιµών. 

ε. Όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία σηµειώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα για να φαίνεται η ένδειξη του 
µέλους όπως περιγράφεται στα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής, η γραµµή παραγωγής στην οποία 
κατασκευάστηκαν, η ηµεροµηνία χύτευσης και εάν είναι συµµετρικής διατοµής, ο σωστός τους 
προσανατολισµός στο Έργο. Οι ενδείξεις δεν πρέπει να είναι εµφανείς όταν το µέλος βρίσκεται στην µόνιµη 
θέση του. 

στ. Κάθε προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδετείται σε µία ολοκληρωµένη φάση. Το σκυρόδεµα θα 
δονείται και οι άνω επιφάνειες θα οµαλοποιούνται µε ειδικό πήχη ή πλάκα διάστρωσης σκυροδέµατος, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια ολοκληρώνεται κανονικά. Οι όψεις των προκατασκευασµένων στοιχείων 
που συνδέονται κατόπιν µε άλλες προκατασκευασµένες µονάδες ή που έρχονται σε επαφή µε επί τόπου 
σκυρόδεµα, υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιµασία σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και την 
διεθνή πρακτική ανάλογα µε την τεχνολογία που έχει προτείνει ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να αντίκειται 
στους συµβατικούς όρους. 

ζ. Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και 
τοποθέτηση των προκατασκευασµένων στοιχείων υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Οι µονάδες 
ανυψώνονται σε όρθια θέση, µε θέσεις ανάρτησης που υποδεικνύονται από τα εγκεκριµένα σχέδια 
εφαρµογής ή / και από την Υπηρεσία, µεταφέρονται και τοποθετούνται στη θέση τους µε προσοχή χωρίς 
προσκρούσεις. 

η. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους µέχρι να αποκτήσει 
το σκυρόδεµα την απαιτούµενη οριακή αντοχή σε θλίψη (όχι µικρότερη από το διπλάσιο των τάσεων που 
παρουσιάζεται κατά την ανύψωση και αποθήκευση). Αν κριθεί αναγκαίο κατασκευάζονται πρόσθετα δοκίµια 
σκυροδέµατος και υποβάλλονται σε δοκιµές πριν από την ανύψωση των µονάδων. 

θ. Τα αποθηκευµένα προκατασκευασµένα στοιχεία στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι τάσεις που εµφανίζονται είναι πάντα µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις 
σχεδιασµού. Η αποθήκευση γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα προκατασκευασµένα στοιχεία να 
χρησιµοποιούνται κατά ηλικία. Η συσσώρευση εγκλωβισµένου νερού και επιβλαβών σωµάτων στα 
προκατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να αποφεύγεται, ενώ πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή 
της σκουριάς και της εξάνθησης του σκυροδέµατος. 

ι. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν αποµακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους µέχρι να 
περάσουν 21 ηµέρες από την ηµέρα σκυροδέτησης τους και µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα µια ελάχιστη 
αντοχή ίση µε το 95% της απαιτούµενης αντοχής των 28 ηµερών. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν 
χρησιµοποιούνται στο έργο µέχρι τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των δοκιµίων των 28 ηµερών και την 
επιθεώρηση τους από την Υπηρεσία. 

ια. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν πρέπει να µετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια 
της τοποθέτησης του επί τόπου σκυροδέµατος. 

341.3.3 Τσιµέντο 

341.3.3.1  Μεταφορά και Παραλαβή 

α. Το τσιµέντο παραδίδεται στο εργοτάξιο σε σάκους ή χύδην. Στην περίπτωση που το τσιµέντο 
παραδίδεται σε σάκους, αυτοί πρέπει να είναι χάρτινοι, ανθεκτικοί, καλής κατασκευής, σφραγισµένοι στο 
εργοστάσιο και σε καλή κατάσταση (δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα φέρουν φθορές. Το περιεχόµενο υλικό 
όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύδην, αρκεί ο 
Ανάδοχος να εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και - αν προβλέπονται από τα Συµβατικά Τεύχη - 
συσκευές ζύγισης και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού 
και που επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση των προσκοµιζόµενων φορτίων κατά τη χρονική στιγµή της 
παραλαβής και αποθήκευσης τους από τον Ανάδοχο µέχρι τη χρήση τους. 

β. Όλες οι αποστολές τσιµέντου συνοδεύονται από τα παρακάτω δελτία αποστολής: 



 

 

- βεβαίωση ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών 

- τύπο του τσιµέντου 

- τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής  

- ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα. 

γ. Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν καθαρούς και 
υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία του 
τσιµέντου από την υγρασία. 

δ. Κατά την µεταφορά του τσιµέντου σε σάκους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του από 
την υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά, αποµακρύνεται 
αµέσως από το Εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου. 

ε. Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία.  

341.3.3.2  Αποθήκευση 

Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο αποθηκεύεται σε στεγανό χώρο, επαρκώς 
αεριζόµενο και εντελώς προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες.  

α. Το χύδην τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε 
κανονικά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 4 µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την Υπηρεσία. 

β. Τσιµέντο που προσκοµίζεται σε σάκους φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το δάπεδο των 
αποθηκών θα φέρει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά 50 cm πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε 
υδατοστεγή µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους απευθείας επί του εδάφους δεν επιτρέπεται. 
Εφόσον απαιτείται, το τσιµέντο καλύπτεται µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση 
αποθήκευσης θα είναι υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Τσιµέντο διαφορετικού 
τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης θα είναι εύκολα προσπελάσιµες για επιθεώρηση και αναγνώριση και πρέπει να είναι 
εγκεκριµένες από την Υπηρεσία. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο σηµείο 
παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση 
των έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.  

γ. Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδοχος 
χρησιµοποιεί το τσιµέντο κατά χρονολογική σειρά παράδοσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου σε σάκους θα 
αποθηκεύεται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Για µικρές περιόδους αποθήκευσης, 
όχι µεγαλύτερες των 30 ηµερών το τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύψους µεγαλύτερου 
των 15 σάκων και σε για µεγαλύτερες περιόδους σε στοίβες ύψους όχι πάνω από 7 σάκους. 

δ. Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των 40 ηµερών ή τσιµέντο 
αµφίβολης ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία και τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών είναι ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει 
υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 

ε. Αν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο 
κατεστραµµένο ή χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση, 
καθώς και τσιµέντο αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως απορρίπτεται και αποµακρύνεται αµέσως από το 
εργοτάξιο. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 

στ. Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των 15 ηµερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιµοποιείται στην 
κατασκευή. 

341.3.4 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 

341.3.4.1  Γενικές ∆ιατάξεις 

α. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική 
µελέτη των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν προβόλω, των 
ολισθαινόντων φορέα σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων). 

β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται, έτσι ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις επιβαλλόµενες 
δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται κυρίως από την 
κυκλοφορία του προσωπικού, από τη στερέωση των οπλισµών, από τη διάστρωση και συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος (ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέµατος), από το βάρος 
των εδραζόµενων επ' αυτών κατασκευών, από τη µεταβίβαση φορτίων κατά την προένταση, από την 
ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές και τις καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώµατος και των ξυλοτύπων 
έχει µεγάλη σηµασία, καθ΄ ότι τα περισσότερα προβλήµατα της τελικής κατασκευής οφείλονται σε ανεπάρκεια 



 

 

των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή των τύπων και των ικριωµάτων να 
συµφωνεί µε τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 
έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού. 

γ. Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων αιτιολογούνται µε βάση τις µεθόδους υπολογισµού των 
χρησιµοποιούµενων υλικών. Για τη µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων ισχύει η παράγραφος 3.3 του DΙΝ 
1045 και το DΙΝ 4420. Είναι δυνατή η χρήση άλλων συναφών κανονισµών µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 

δ. Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει ακολουθούν τις ανοχές κατασκευής και 
να µην επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται από την 
µελέτη εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς. 

ε. Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων είναι δυνατόν να γίνει στην περίπτωση απλών 
κατασκευών και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως από 
κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι εµπειρικοί κανόνες αναφέρονται 
κυρίως στα ακόλουθα σηµεία: 

- σωστή στήριξη σε κατάλληλο έδαφος 

- συνδέσεις που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων 

- κατάλληλη διάταξη αντιανεµίων συνδέσµων 

στ. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και 
ικριωµάτων από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει σε κάθε περίπτωση ο µόνος υπεύθυνος για τους 
ξυλοτύπους και τα ικριώµατα.  

ζ. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο και την 
ταχύτητα διάστρωσης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και υποστυλώµατα υψηλότερα των 3 m, η ταχύτητα 
διάστρωσης πρέπει να προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλοτύπου και αντιστρόφως), µε τον τρόπο 
δόνησης (π.χ. σε περίπτωση χρήσης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρίξεις (ελαστική στήριξη 
ξυλοτύπων)), µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί παραµορφώσεις και µεταβίβαση 
φορτίων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποµένη θερµική επεξεργασία του σκυροδέµατος. 

η. Η  µελέτη  των  ξυλοτύπων συντάσσεται  από διπλωµατούχο  Πολιτικό  Μηχανικό.   Στην περίπτωση 
που δεν περιλαµβάνεται µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τη µελέτη αυτή συντάσσει υπεύθυνος 
Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου. Στη µελέτη αυτή θα λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρχοντες 
κανονισµοί ασφάλειας των εργαζοµένων στις κατασκευές. 

θ. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν απαιτήσεις 
για τον ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι: 

- εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 

- σκυροδέτηση µε ενέσεις 

- σκυροδέτηση µέσα σε νερό 

ι. Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) 
προκαλούν µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στη 
µελέτη και κατασκευή των ξυλοτύπων. 

ια. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη διάστρωση 
και δόνηση του σκυροδέµατος και πρέπει να συγκρατούνται στέρεα στη σωστή τους θέση. Οι ξυλότυποι θα 
είναι επαρκώς στεγανοί, έτσι ώστε να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το σκυρόδεµα. 

ιβ. Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να το 
επηρεάζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν πρέπει να 
επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση κηλίδων (π.χ. ίχνη σκουριάς ή διείσδυση νερού). 

ιγ. Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποξηλώνεται χωρίς να 
προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. Επίσης πρέπει να ελαχιστοποιείται η απώλεια υλικού κατά την 
σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρµών εξασφαλίζεται µε την σωστή απευθείας επαφή των άκρων των 
στοιχείων του ξυλοτύπου, τα οποία έχουν διαµορφωθεί ειδικά. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται 
αρµοκάλυπτρα. 

341.3.4.2  Ικριώµατα 

α. Τα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την παραλαβή 
των οριζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έργα έχουν ελαχίστη πλευρά 
διατοµής 7 cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρήση υποστυλωµάτων αποτελουµένων από δύο 
κατ' επέκταση συνδεόµενα τεµάχια. 



 

 

β. Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, αυτή θα γίνεται 
µε χρήση πασσάλων ή µε άλλη µέθοδο ικανή να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία και εγκεκριµένη από 
την Υπηρεσία,. 

γ. Στη µελέτη των ικριωµάτων υποβάλλονται σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς 
υπολογισµούς υπογραµµένες από µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό. 

341.3.4.3  Ξυλότυποι Εµφανούς Σκυροδέµατος 

Οι ξυλότυποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε τελείωµα επιφάνειας υψηλής ποιότητας (τύπου 
Β, Γ, ∆ ή Ε) και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να διαµορφώνεται οµοιόµορφη και σταθερής εµφάνισης 
επιφάνεια σκυροδέµατος. ∆εν επιτρέπονται µεταλλικά µπαλώµατα στους ξυλοτύπους αυτών των επιφανειών. 
Το πέτσωµα ή η επένδυση των ξυλοτύπων τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλα τα οριζόντια ίχνη του 
ξυλοτύπου να είναι συνεχή σε όλη την επιφάνεια. Για τη συµπλήρωση κάθε στοιχείου του φέροντος 
οργανισµού χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή και χρωµατική απόχρωση της 
επιφάνειας του σκυροδέµατος.  

341.3.4.4  Θυσιαζόµενοι Ξυλότυποι 

α. Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρήση αφαιρουµένων ξυλοτύπων, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται 
θυσιαζόµενοι ξυλότυποι (που δεν ανακτώνται). Αποτελούνται από υλικά ικανής αντοχής και στερεότητας, 
ώστε να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά τη διάστρωση και τη σκλήρυνση του 
σκυροδέµατος και να µην έχουν επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και καθ' όλη τη ζωή της 
κατασκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων 
αποτελούνται από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες ύαλου ή και άλλα 
υλικά εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

β. Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του θυσιαζόµενου ξυλοτύπου σε διάρκεια, αν αυτός αποτελεί 
λειτουργικό στοιχείο. Αν αποτελεί µη λειτουργικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι 
επιβλαβές. Οι εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) είναι δυνατόν να 
διαµορφώνονται µε µόνιµα στοιχεία ή σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάζουν την 
συµπεριφορά του φορέα. 

341.3.4.5  Τοιχώµατα Ξυλοτύπων 

α. Κατασκευάζονται από καλά συναρµολογηµένα, αρκετά άκαµπτα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, ώστε 
να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή σκυροδέµατα, 
οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών. 

β. Οι συναρµογές µεταξύ των φύλλων θα είναι τέλειες, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις 
παραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού. 

γ. Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα 
υπερβαίνουν τα 3 mm ή το 1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων 
υποστηριγµάτων. 

341.3.4.6  Εξαρτήµατα  

α. Σύνδεσµοι ξυλοτύπων 

- Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 mm από την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. Το αφαιρούµενο τµήµα του συνδέσµου αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε από άλλο 
υλικό µε κωνική επιφάνεια και θα αφήνει καθαρή, καλοσχηµατισµένη, χωρίς σπασµένες αιχµές, οπή µέσα στο 
σκυρόδεµα,. 

- Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων καθορίζονται έτσι,  ώστε να εξασφαλίζεται η 
παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και από τις εργασίες 
δόνησης. 

- ∆εν επιτρέπεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή η χρήση συνδέσµων που θραύονται κατά 
την αφαίρεση τους. 

- Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική.  

β. Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων 

Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων σφραγίζονται µε πλαστικές 
κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα βρίσκεται σε εσοχή από την 
περιβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 mm. Η χρήση εκτεθειµένων οπών 
συνδέσµων και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κτλ), εφόσον προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια 
καθορίζονται κατά περίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη. Όταν δεν 



 

 

προδιαγράφεται η διαµόρφωση εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή. 

γ. Φιλέτα γωνιών ή αυλακών (σκοτιών) 

Χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκοτιών) στα 
µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών ή / και τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 

341.3.4.7  Κατασκευή και Τοποθέτηση  

α. Πριν την τοποθέτηση των ξυλοτύπων διεξάγεται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθµες), 
ώστε να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια. 

β. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, ώστε το 
τελικό σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις θέσεις και 
τα υψόµετρα µέσα στα όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων. 

γ. Οι αρµοί των ξυλοτύπων ευθυγραµµίζονται και στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών διατηρείται 
στο ελάχιστο δυνατόν. 

δ. Οι ξυλότυποι προσαρµόζονται όσο δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες σκυροδέµατος. 
Η επαφή πρέπει να είναι εντελώς στεγανή. 

ε. Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κτλ κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων, 
ανεξάρτητα από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και στα ικριώµατα χωρίς πρόσθετη 
αµοιβή, γιατί οι φθορές κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 

στ. Στις γωνίες τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της 
Υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος, χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή. 

ζ. Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς. 

η. Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια 
λεπτοµερειών. Στις περιπτώσεις µη ύπαρξης τέτοιων σχεδίων, η τοποθέτηση των συνδέσµων ξυλοτύπων 
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου. 

θ. Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι οποίες 
διακόπτονται στην περίπτωση που, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης σε αυτούς. Στα σηµεία αυτά 
εκτελούνται επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

ι. Οι ξυλότυποι επαναχρησιµοποιούνται µόνο µετά από επιθεώρηση και έγκριση της Υπηρεσίας. 

ια. Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από ειδικευµένο προσωπικό 
και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των 
συνδέσµων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή µεταβίβαση 
των δυνάµεων και η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια. 

ιβ. Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων καθαρίζονται επιµελώς πριν τη σκυροδέτηση. Πρέπει να 
προβλέπονται οπές καθαρισµού κυρίως στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις των 
προβόλων και στον πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους. 

ιγ. Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης των 
ξυλοτύπων, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώσεις. Το 
σκυρόδεµα πρέπει να  διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή του 
υλικού και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του. Στην Υπηρεσία υποβάλλονται οπωσδήποτε οι 
οδηγίες χρήσης και άλλες λεπτοµέρειες του κατασκευαστή του υλικού. 

ιδ. Η κατασκευή των ξυλοτύπων είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση τους να γίνεται χωρίς χτύπηµα των 
επιφανειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα. 

ιε. Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζόµενη καµπυλότητα, ώστε µετά την 
αφαίρεση τους να αποδίδονται οι επιφάνειες ακριβώς όπως υποδεικνύει η µελέτη. 

341.3.4.8  Ανοχές 

Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν τις κατασκευές των στοιχείων 
σκυροδέµατος µε τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες ανοχές από τις διαστάσεις των σχεδίων: 

α. Θεµελιώσεις: 

- διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος -12 mm  ως +50mm 

- στάθµη κορυφής ±12 mm 



 

 

- εκκεντρότητα  ±30 mm 

β. Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων 

- Στη στέψη της θεµελίωσης ±8 mm 

- Στη στέψη του βάθρου ±12 mm 

γ. Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επιφανειών των 
τοιχωµάτων βάθρων, του βάθρου µεταξύ στέψης θεµελίωσης και   στέψης βάθρου αποκλειοµένων 
ενδιαµέσων παραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 mm από τη στέψη των θεµελίων µέχρι 
τη στέψη) 

δ. Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων: 

- Στέψη του βάθρου ±8 mm 

- Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων ±8 mm 

ε. Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος 

- Πάχη τοιχωµάτων βάθρων -8 mm ως +12 mm 

- Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 mm ως +20 mm 

- Πάχη δοκών - 8 mm ως +12 mm 

- Πλάκες καταστρώµατος -3 mm ως + 5 mm 

- Συνολικό ύψος φορέα  - 5 mm έως + 8 mm 

- Συνολικό πλάτος καταστρώµατος ±20 mm 

στ. ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα ±12 mm 

ζ. Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών διατοµών 
καταστρώµατος : ±20 mm 

η. Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή πλευρικών 
απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος: 1:300 

θ. Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχη µήκους 4.00 m σε κάθε 
διεύθυνση: 

- Τοιχώµατα  βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά  επίπεδες επιφάνειες ±10 
mm 

341.3.4.9  Ένθετα, Ενσωµατούµενα Στοιχεία, Ανοίγµατα 

α. Κατασκευάζονται ανοίγµατα όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων και 
άλλων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα, όπως υποδεικνύονται από τη µελέτη και τα σχέδια. 

β. Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, τοποθετούνται µε ακρίβεια και 
στερεώνονται στη θέση τους. 

341.3.4.10  Συντήρηση και Προετοιµασία Ξυλοτύπων 

α. Ο χειρισµός των ξυλοτύπων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις 
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 

β. Οι φθορές επισκευάζονται κατάλληλα µετά την έγκριση της Υπηρεσίας και τα υλικά που, κατά τη 
γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανείας, 
αντικαθίστανται. 

γ. Μετά από κάθε χρήση και µετά τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι καθαρίζονται και 
επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης. 

δ. Το υλικό αποκόλλησης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος, 
µε τον οπλισµό ή µε άλλα ενσωµατούµενα στοιχεία. 

341.3.4.11 ∆ιατήρηση και Αποξήλωση Ξυλοτύπων 

α. Μετά την παράγραφο 11.9 του ΚΤΣ '97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:  

"Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ '97 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 
ευθύνες για πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή λόγω 
υπερφόρτωσης της κατασκευής." 

β. Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης 
εξαρτάται από την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές συνθήκες 
κατά την περίοδο σκληρύνσεως του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα τµήµατα του έργου, τα οποία κατά την 



 

 

αποξήλωση των ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις των 
ικριωµάτων των υπερκειµένων κατασκευών επ' αυτών. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και 
ικριωµάτων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης. 

γ. Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος 
δεν αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης. 

δ. Οι ξυλότυποι αποξηλώνονται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την εφαρµογή της 
µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. Το λασκάρισµα των 
ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται στην µελέτη, ώστε να 
αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και φθορές στην 
επιφάνεια του. 

ε. Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρώνονται µε επιτόπιο 
σκυρόδεµα, των οποίων ή αντοχή εξαρτάται από την αντοχή του επιτόπιου σκυροδέµατος, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο "Προκατασκευασµένα Στοιχεία" του παρόντος Τεύχους. 

στ. Οι ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι, είναι δυνατόν να αποξηλώνονται σε µικρότερο χρονικό 
διάστηµα από αυτά που προδιαγράφονται στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ '97, σύµφωνα µε ειδική µελέτη που 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 

ζ. Η αποξήλωση των στύλων των ικριωµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλεί 
υπέρβαση των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η φέρουσα 
κατασκευή. 

η. Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους των 
δοκών και πλακών, που στηρίζονται επ' αυτών. 

341.3.4.12  Φόρτιση ∆οµικών Στοιχείων µετά την Αφαίρεση Ξυλοτύπων και Ικριωµάτων 

α. Η χρήση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την 
αποξήλωση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων πρέπει να αποφεύγεται, ειδάλλως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 

β. ∆εν επιτρέπεται η ρίψη, η συσσώρευση και τοποθέτηση σε µεγάλες ποσότητες, πετρών, δοκών, 
σανίδων κτλ σε οριζόντια στοιχεία (πλάκες κτλ) που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα για να µην δηµιουργείται 
κίνδυνος αστοχίας τους. 

341.3.4.13  Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας  

α. Μετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πρέπει να τοποθετούνται ή αν ήδη 
υπάρχουν να παραµένουν ειδικά υποστυλώµατα ασφαλείας, µε σκοπό την τήρηση των µικρών βελών 
κάµψης από τον ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατασκευών 
από προκατασκευασµένα στοιχεία. 

β. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για δοµικά 
στοιχεία, τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων µεγάλο µέρος του φορτίου 
που ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, ή για δοµικά στοιχεία από τα οποία αποκολλήθηκαν πρόωρα οι 
ξυλότυποι και τα ικριώµατα. 

γ. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια θέση (να είναι συνεχή) σε όλο το 
ύψος της κατασκευής. 

δ. Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8 m περίπου, αρκεί η τοποθέτηση υποστυλωµάτων 
ασφαλείας στο µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα απαιτούνται περισσότερα υποστυλώµατα 
ασφαλείας. Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5 m συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώµατα ασφαλείας. 

ε. Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, ή 
όταν αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι η 
τοποθέτηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου. 

341.3.4.14  Επιθεώρηση Ξυλοτύπων 

α. Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα επιθεωρούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου "Παραλαβή Ξυλοτύπων". 

β. Εξακριβώνεται ότι τα στηρίγµατα, οι σφήνες οι συνδέσεις και τα άλλα εξαρτήµατα είναι τοποθετηµένα 
και στερεωµένα ασφαλώς. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των ξυλοτύπων από τον Ανάδοχο, ενηµερώνεται έγκαιρα η 
Υπηρεσία, για να τους επιθεωρήσει πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος. Η επιθεώρηση της 
Υπηρεσίας αφορά, εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους "Προετοιµασία πριν 
τη ∆ιάστρωση" και στα ακόλουθα: 



 

 

- κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός των άλλων, 
στον προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος. 

- απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες) 

- στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων 

- τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος. 

341.3.4.15  Σχέδια Λεπτοµερειών 

α. Για όλα τα τµήµατα των έργων για τα οποία συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων, 
συντάσσονται από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών. 

β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για την ακριβή και σωστή 
συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις, οι οποίες 
θα καλύπτουν τα ακόλουθα: 

- µεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε τα παρακείµενα 
στοιχεία της κατασκευής 

- ποιότητα και κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν  

- τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων 

- ακριβή  περιγραφή  όλων  των  σχετικών  στοιχείων  και  εξαρτηµάτων,   ώστε  να διευκολύνεται η 
σωστή χρήση τους στο εργοτάξιο. 

- Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις: 

- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών 
στοιχείων στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής σταθερότητας και την 
αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις 

- λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων 

- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών κατασκευών 

- λεπτοµέρειες   των   ξυλοτύπων    

- η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των 
ξυλοτύπων 

- ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης 

- επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη, ώστε να διευκολύνεται ο 
έλεγχος και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την Υπηρεσία 

γ. Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού 
Μηχανικού και θα διευκρινίζεται σ' αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισµοί. 

δ. Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία, για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών στο 
εργοτάξιο. Οι µελέτες αυτές θα υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση στην Υπηρεσία. 

341.3.4.16  Παραλαβή Ξυλοτύπων 

α. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη διάστρωση 
του σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να ελέγχει τους ξυλοτύπους και τα ικριώµατα. Ο έλεγχος 
θα διενεργείται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συντάσσει πιστοποιητικό, το οποίο θα 
περιέχει τα ακόλουθα: 

- διεξοδική αναφορά του αντικειµένου της επιθεώρησης που προηγήθηκε 

- βεβαίωση ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα τελευταία 
εγκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή βεβαίωση ότι οι τυχόν υποδειγµένες 
αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους. 

β. Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για ενδεχόµενο έλεγχο από την Υπηρεσία. 

γ. Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων υποβάλλεται στην 
Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση. 

δ. Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη και εκτελούνται από τον 
Ανάδοχο µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  



 

 

341.3.5 Σιδηρούς Οπλισµός 

341.3.5.1  Μεταφορά και αποθήκευση 

α. Για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την µεταφορά και αποθήκευση του σιδηρού οπλισµού, 
ισχύουν οι διατάξεις του ΚΤΧ '00 (τµήµα Γ, άρθρο 6). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ταξινόµηση 
και προστασία των χαλύβων, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, καθώς και στην πληρότητα των 
περιεχόµενων πληροφοριών στα έγγραφα που συνοδεύουν τις παρτίδες του οπλισµού που προσκοµίζονται 
στο εργοτάξιο. Στα συνοδευτικά έγγραφα περιλαµβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά συµµόρφωσης (βλ. 
άρθρο 5 του ΚΤΧ '00) 

β. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διεξάγει δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την προσκόµιση του 
οπλισµού στο εργοτάξιο (βλ. άρθρα 4.2 και 5 του ΚΤΧ '00΄και ΦΕΚ 746Β/95, όπως τροποποιήθηκε µε τα 
ΦΕΚ 718Β/97 και 1488Β/00). 

341.3.5.2  Κοπή και Κάµψη 

Οι παρ. 7.7 και 7.8 του ΚΤΧ '00 συµπληρώνονται µε το ακόλουθο εδάφιο: 

Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη γίνεται 
σύµφωνα µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν επιτρέπεται, 
εκτός αν υπάρχει ειδική έγκριση από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την κοπή και κάµψη 
του οπλισµού στο εργοτάξιο είναι ο Ανάδοχος. 

341.3.5.3  Συνδέσεις 

α. Οι συνδέσεις στον οπλισµό κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
και τις απαιτήσεις του ΕΚΟΣ και του ΚΤΧ '00. Σύνδεση ράβδων µε παράθεση εφαρµόζεται, εφόσον οι ράβδοι 
συνδέονται κατάλληλα κατά τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, ή εφόσον είναι αρκετά αποµακρυσµένες, 
ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο σκυρόδεµα. 

β. Η συγκόλληση των ράβδων οπλισµού επιτρέπεται µόνο σε "συγκολλήσιµους" και "συγκολλήσιµους 
υπό προϋποθέσεις" χάλυβες (βλ. παρ. 2.1.4, 3.5 και 8.3.2 του ΚΤΧ '00). Οι έλεγχοι συγκολλησιµότητας των 
χαλύβων γίνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΧ '00 και τα πρότυπα στα οποία αυτός παραπέµπει. 

γ. Οι γενικές διατάξεις, καθώς και οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης, περιγράφονται στις παρ. 
3.5.1 και 8.3.2 του ΚΤΧ '00. Κάθε άλλη µέθοδος, που τυχόν προταθεί από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να 
περιέχεται σε άλλα ισχύοντα πρότυπα και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία πριν εφαρµοσθεί στο εργοτάξιο. 
Οι συγκολλήσεις γίνονται από τεχνίτες που υποβάλλονται στις καθιερωµένες εξετάσεις. 

δ. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε παράθεση, επιτρέπεται µόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς συγκόλληση ράβδων, και ύστερα από έγκριση από 
την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ '00.  

341.3.5.4  Τοποθέτηση 

α. Οι ράβδοι οπλισµού τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός 
αν προδιαγράφεται αλλιώς, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού γίνονται στον άξονα 
των ράβδων. Οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του ΕΚΟΣ. Οι 
επιτρεπόµενες ανοχές κατά την τοποθέτηση ορίζονται στο άρθρο 7.8 του ΚΤΧ '00. 

β. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των 
οποιονδήποτε υποστηριγµάτων τους, καθαρίζονται από λεπίσµατα, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές 
και άλλες ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι αποδεκτές. 

γ. Μετά την τοποθέτηση του και πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, ο οπλισµός ελέγχεται για τη 
συµφωνία του µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλληση, τη 
θέση και την ποσότητα.  

δ. Μετά την τοποθέτηση τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, µέχρι τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η 
Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της 
διάστρωσης του σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη 
τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα ικανοποιητικά 
στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον 
Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, ώστε να 
διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης. 

ε. Η παρ.  8.2.4 του ΚΤΧ '00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:  



 

 

Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον 
αποχρωµατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Εφόσον απαιτείται, για να αποφεύγονται άσχηµες κηλίδες 
πάνω σε εκτεθειµένες επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, 
µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου οπλισµού 
ως την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα σχέδια ή µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

στ. Ο οπλισµός πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντοχή, ακαµψία και σταθερότητα, έτσι ώστε οι ράβδοι 
να εξασφαλίζονται έναντι µετατοπίσεων. 

ζ. Οι απαιτήσεις για τις ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών αναφέρονται στον ισχύοντα ΕΚΟΣ, τον ΚΤΧ' 
00 και στον ισχύοντα Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ανάλογα µε τον απαιτούµενο δείκτη 
πυραντίστασης. 

η. Για τη χρήση επιφανειακού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8.2.6 του ΚΤΧ '00. 

341.3.5.5  Προστασία  

α. Οι απαιτήσεις προστασίας του χάλυβα έναντι διάβρωσης καθορίζονται στον ΚΤΧ '00 (άρθρο 4 και 
παρ. 8.2.5) 

β. Η παρ. 8.2.5 του ΚΤΧ '00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο: 

Ο εκτεθειµένος µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέµατος οπλισµός, προστατεύεται έναντι της οξείδωσης µε 
παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Ο 
οπλισµός, που προστατεύεται κατά αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται επιµελώς, πριν ενσωµατωθεί στο 
σκυρόδεµα. 

341.3.5.6  Σχέδια Λεπτοµερειών Οπλισµού 

α. Ο Ανάδοχος εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν όλα 
τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλισµού, 
εκπονούνται µε βάση την οριστική µελέτη, που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία και οριστικοποιούνται αφού 
προσαρµοστούν στις συνθήκες που απαντώνται επί τόπου κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή σχέδια 
τοποθέτησης ράβδων και κάµψης ράβδων, τους πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που 
επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από την Υπηρεσία. 

341.4 Έλεγχοι  

341.4.1 Γενικά 

α. Όλες οι εργασίες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει το έργο της 
Υπηρεσίας. Ο έλεγχος αυτός ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς 
Οίκους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα 
καθορίζεται στη Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη και τις φάσεις της 
κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κτλ. 

β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για 
την οποία προορίζεται. 

γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων 
κατασκευών διεξάγονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνιση, 
ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια του έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους 
καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. 

δ. Οι έλεγχοι που διενεργεί η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για 
οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. 

ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και 
αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά 
είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κτλ κατασκευή του έργου. 

στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής κάθε εργασίας, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς 
τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν στο έργο 
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις οδηγίες της. 

ζ. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την καθαίρεση οποιασδήποτε κατασκευής, που δεν ακολουθεί 
την παρούσα προδιαγραφή, τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και τους λοιπούς όρους της σύµβασης, ή 
αποδεικνύεται από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµές ότι δεν συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της 



 

 

µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωµατικών 
υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κτλ. Οι καθαιρέσεις αυτές γίνονται ακόµη κι 
αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου. 

η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από τις παραπάνω καθαιρέσεις βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την 
εκτέλεση της ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να 
τροποποιούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα 
από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, 
η εργασία και οι κατασκευές του από την Υπηρεσία. 

ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του 
ποιοτικού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό 
ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια περίπτωση είναι όταν ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο 
εξοπλισµένο εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό 
προσωπικό κτλ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων 
εκτελούνται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο. 

ια. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των 
µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων. 

- Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης 

- δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, 

- έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κτλ 

- Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) 

- αναγνώριση των υλικών 

- εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης 

- έλεγχος   της   αντιστοίχισης   των   µετρήσεων   προς   την   µεθοδολογία   που χρησιµοποιείται 

- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού 

- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κτλ 

ιβ. Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει 
γίνει αναφορά στις επί µέρους παραγράφους της παρούσης. 

341.4.2 Σκυρόδεµα 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για την αντοχή του, 
τη συµπεριφορά του στο χρόνο καθώς και την ανθεκτικότητα του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές και 
γενικά για όµως απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος, στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και 
στους αντίστοιχους Κανονισµούς. 

α. Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ '97 προστίθεται η ακόλουθη 
πρόταση: 

"Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλόδεσµων τους ισχύει η παράγραφος 9.2.4 και το 
αντίστοιχο άρθρο του παρόντος Τεύχους." 

β. Στο τέλος της παραγράφου 13.2.2 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 

 "Σε περίπτωση που - µετά την έγκριση της Υπηρεσίας - παραστεί ανάγκη συσχέτισης των 
συµβατικών αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και 
συγκεκριµένα µεταξύ DΙΝ και Ελληνικών ή Ευρωκωδίκων αφετέρου), λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες 
προσεγγιστικές σχέσεις αναγωγής: 

βWN= 1,28 fck  για βw > 15 Μpa 
βWN = 1,35fck  για βw < 15 Μpa 

όπου  

βWN είναι η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DΙΝ 1018 

fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΕΚΟΣ µε βάση κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15 cm και 
ύψους 30 cm. 

γ. Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 13.2.3, αλλά ισχύουν 
συµπληρωµατικά. 

δ. Στο τέλος της παρ. 13.5.11 του ΚΤΣ '97 προστίθεται: "και κατόπιν έγκρισης όµως Υπηρεσίας." 



 

 

ε. Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται: "και επιφέρονται όµως οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την 
αποκατάσταση όµως αισθητικής και όµως λειτουργικότητας του έργου." 

στ. Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του ΚΤΣ '97 προστίθεται:  

"Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις "Α", "Β", "Γ" ή "∆" συµπεριλαµβάνει και την 
καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο των 
εργασιών." 

στ. Η παράγραφος 12.1.1.14 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

"Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει στην Υπηρεσία το δικαίωµα ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής σκυροδέµατος 
ως όµως την τήρηση όµως προδιαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύσει 
στον Ανάδοχο την προµήθεια και τη χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο." 

ζ. Τόσο η παράγραφος 13.3.2, όσο και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 13.4.1 του ΚΤΣ 
'97 τροποποιούνται ως εξής: 

"Η Υπηρεσία ή / και  ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας 
από 6 σε 12 δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον Ανάδοχο." 

η. Έλεγχος Μεθόδου Συντήρησης (µε δοκίµια) 

Όταν απαιτείται από την Υπηρεσία όµως και όταν προδιαγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη, λαµβάνονται 
"δοκίµια του έργου" σύµφωνα µε όµως παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του ΚΤΣ '97 για τον έλεγχο της 
αποτελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης. Τα δοκίµια αυτά κατασκευάζονται και συντηρούνται ως 
δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο.. 

θ. Έλεγχος Προόδου Σκλήρυνσης (µε δοκίµια) 

- Σε κατασκευές προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως και στις περιπτώσεις δυσµενών 
κλιµατολογικών συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση όµως Υπηρεσίας) λαµβάνονται "δοκίµια του έργου" 
(σύµφωνα µε την παράγραφο 10.4 του ΚΤΣ '97) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατος σε 
ηλικίες που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της κατασκευής. 

- Ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι οι ακόλουθες: 

- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων  

- Η επιβολή µερικής προέντασης 

- Η επιβολή όµως ολικής προέντασης  

- Η φόρτιση 

- Τέτοιου είδους έλεγχοι διεξάγονται όταν κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρξουν 
δυσµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

- Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρκεια 
της κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος όµως αντίστοιχες 
όµως φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, λαµβάνονται δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά παρτίδα 
σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηµαντική φάση κατά την διάρκεια όµως κατασκευής) που 
ακολουθούν τα προδιαγραφόµενα όµως παραγράφους 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ '97. Τα δοκίµια αυτά είναι ίσα 
στον αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων, εκτός προδιαγράφεται αλλιώς από τα Συµβατικά Τεύχη. 

- Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση κατασκευής 
λαµβάνονται τουλάχιστον δύο οµάδες "δοκιµίων του έργου" ίσου αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων 
των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ '97. Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία σκυροδέµατος που 
εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή. Αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής δεν αποδώσει τα 
απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε επόµενη χρονική στιγµή. 

- Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό όµως αντοχής όµως παρτίδας σκυροδέµατος, για τη 
δεδοµένη ηλικία λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, πρέπει όµως 
να συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από όµως 
διαστάσεις των δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον αντίστοιχο 
των δοκιµίων (π.χ. λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα). 

ι. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από όµως 28 
ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά όµως όρους της σύµβασης, θα λαµβάνονται και δοκίµια που θα 
ελέγχονται όµως 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DΙΝ 1048) ίσα στον αριθµό και από τα ίδια τα 
µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά δοκιµάζονται σε 
θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει να έχει 
προσδιοριστεί από τη Μελέτη Σύνθεσης σχέση ανάπτυξης όµως αντοχής του σκυροδέµατος µε ελέγχους 
αντοχής τουλάχιστον όµως 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. Όµως τα αποτελέσµατα όµως σχέσης ανάπτυξης όµως 



 

 

αντοχής όµως Μελέτης Σύνθεσης συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης όµως 7 και πλέον 
ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ' αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να 
πραγµατοποιούνται νωρίτερες πληρωµές. Σε κάθε περίπτωση όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής 
αντοχής παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών 
κανονικά συντηρούµενων. 

341.4.3 Τσιµέντο 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει πριν τη χρήση του τσιµέντου σε σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα, Επικυρωµένες 
Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ASTM, σχετικά µε τους ελέγχους 
ποιότητας που έγιναν στο Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων του 
τσιµέντου που προτείνεται για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος προσκοµίζει µαζί µε κάθε φορτίο τσιµέντου, 
πιστοποιητικό εγγύησης ότι το τσιµέντο είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Το 
πιστοποιητικό θα αναφέρει την ηµεροµηνία άφιξης κάθε φορτίου στο Έργο, την ποσότητα και το 
χαρακτηριστικό του σιλό και της παρτίδας προέλευσης του τσιµέντου στο Εργοστάσιο. 

β. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου και την υποβολή του σε δοκιµές. 
∆εν θα χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρι η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα των δοκιµών. 
Αν οι δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν είναι ικανοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται µε 
έξοδα του Αναδόχου. 

341.4.4 Σιδηρούς οπλισµός 

Οι απαιτήσεις για την παραλαβή του οπλισµού περιέχονται στο παράρτηµα 5 του ΚΤΧ '00. Επί πλέον των 
αναφεροµένων στον ΚΤΧ '00 διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

α. Κατά την παραλαβή του οπλισµού επανελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης και των 
κανονισµών, η καθαρότητα, η ευστάθεια, η ακεραιότητα, η γεωµετρία των ράβδων και η επάρκεια των 
επικαλύψεων (βλ. παράρτηµα 5 του ΚΤΧ '00). 

β. Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή του οπλισµού, διαπιστωθούν κακοτεχνίες, παραλείψεις και 
ασυµφωνίες µε τη µελέτη, τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η τελική παραλαβή 
του οπλισµού γίνεται µόνο µετά τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις και επιδιορθώσεις. Η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα να µην παραλάβει οπλισµό, εφόσον κατά τη γνώση, την εµπειρία και την κρίση της, αυτός είναι 
ανεπαρκής (π.χ. σε περιπτώσεις δευτερευόντων οπλισµών κτλ.) 

γ. Για τους ελέγχους του οπλισµού έναντι διάβρωσης, ισχύει το άρθρο 4 του ΚΤΧ '00. 

341.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Όσα προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 

341.5.1 Σκυρόδεµα 

Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α. την προµήθεια των πάσης φύσης απαιτούµενων υλικών και τη µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση (αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και 
αντοχής και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η 
υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου 
σκυροδέµατος, ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει εργάσιµο) 

β. την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώµατα, προστατευτικά 
κιγκλιδώµατα, ολισθαίνοντα φορεία ανωδοµών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι βάθρων, φορεία 
και λοιπές συσκευές για δόµηση εν προβόλω, προκατασκευές, µεταφορά και τοποθέτηση των 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο έργο) 

γ. την ανάµιξη του σκυροδέµατος, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, τη διάστρωση, τη συµπύκνωση και 
τη συντήρηση του 

δ. τη σύνταξη Μελέτης Σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την 
έναρξη παρασκευής σκυροδεµάτων 

ε. τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα  

στ. την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν υπάρχουσας 
προσπέλασης (τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες) 

ζ. τη µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων στοιχείων του έργου ή την 
κατασκευή τους απ' ευθείας στην τελική τους θέση 



 

 

η. την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη 
αποπεράτωση των εργασιών 

θ. την εργασία και τα υλικά κάθε σχήµατος ένθετων για την κατασκευή ειδικών διατοµών (π.χ. πλάκες 
µε διάκενα) διαµέτρου ή διατοµής σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό που να µην επηρεάζει 
δυσµενώς το σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας και µε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενικότερα, ώστε 
να µην υφίστανται καµία παραµόρφωση από την υγρασία, τις κάθε είδους στατικές και δυναµικές 
επιβαρύνσεις κτλ µέχρι πλήρους πήξης του σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωµάτων µε 
διαφράγµατα, µε τοποθέτηση των σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και µε την ολική απώλεια είτε 
παραµένουν ενσωµατωµένα µονίµως στο σκυρόδεµα είτε αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
µελέτες και τους λοιπούς όρους της σύµβασης. 

η. την εργασία και τα υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και τοίχων 
αντιστήριξης όπως καθορίζεται στη µελέτη κάθε έργου. 

ι. την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί 
για την µόρφωση αρµών. 

ια. τις δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κτλ, που ενδεχοµένως 
απαιτηθούν για τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του 
άρθρου 12 του ΚΤΣ '97, οι οποίες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου εκτός αν 
προδιαγράφεται αλλιώς στους όρους της σύµβασης. 

ιβ. την ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, των 
συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κτλ, των συστηµάτων θέρµανσης ή και 
άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη δαπάνη 
σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και 
παγετό). 

ιγ. τις ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κτλ από αιτίες 
που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από την 
τεχνική µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που 
παρουσιάζονται στα σχέδια. 

ιδ. τις δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και 
ξυλοτύπων. 

ιε. τις δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε 
είδους όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την πλήρη 
εργασία και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

341.5.2 Τσιµέντο (βλ. παρ. 341.6.2) 

341.5.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα (βλ. παρ. 341.5.1) 

341.5.4 Σιδηρούς Οπλισµός 

Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει: 

• την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων 

• την κοπή, κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του οπλισµού σε οποιαδήποτε θέση 
των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε ή χωρίς παρουσία νερού 

• τη σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στέρεο σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 
5, ή µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την 
περίπτωση έγχυτων πασσάλων 

• την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και άλλου 
είδους εγκεκριµένων ενώσεων 

• την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες)  

• τη σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην Υπηρεσία των σχετικών παραστατικών και 
κατασκευαστικών σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού. 



 

 

341.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

341.6.1 Σκυρόδεµα 

341.6.1.1  Επιµέτρηση 

α. Οι εργασίες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά 
κατηγορία σκυροδέµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθµη 
αυτού νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδεµάτων. 

γ. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρήση ξυλοτύπων, γίνεται µε 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων, χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος που τυχόν 
διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλοτύπων. 

δ. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος αφαιρείται ο όγκος των περικλεισµένων κενών, που 
διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη 
µελέτη. 

ε. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος δεν αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων ή 
στρογγυλεµένων γωνιών, ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. 
Επίσης δεν αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα των εκάστοτε 
κατασκευών από σκυρόδεµα για την αποστράγγιση και προστασία αυτών. 

341.6.1.2  Πληρωµή 

α. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

β. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και 
άλλα κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους της σύµβασης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, 
δειγµατοληψίες, δοκιµές, µελέτες, δοκιµαστικές φορτίσεις κτλ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης στα κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επανακατασκευάσει το τµήµα ή την κατασκευή σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ 
παραλλήλου η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της δύναται να ζητήσει και τις επαπειλούµενες από την 
σύµβαση ποινικές ρήτρες ή και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που θα ήθελε 
προκύψει (βλ. και παράγραφο 13.7 του ΚΤΣ '97). 

γ. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη 
δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον αποδειχτεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του 
σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος πρέπει 
να έχουν διεξαχθεί και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον αποδειχτεί ότι 
πληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές (βλ.  και παράγραφο 
"Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης".) 

δ. Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε 
εκκρεµότητα µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 

ε. Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα 
σκυροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον ληφθούν και δοκίµια ελέγχου της ποιότητας του 
σκυροδέµατος σε µικρότερη ηλικία.  

θ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαµόρφωσης 
επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλοτύπους υψηλής ποιότητας (τύπων Β, 
Γ, ∆, Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές του τιµολογίου 
προσφοράς. 

341.6.2 Τσιµέντο 

α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν εµφανίζεται 
στο Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται. 



 

 

β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν θα πληρώνονται 
ιδιαιτέρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του 
Αναδόχου. 

γ. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση χρήσης τσιµέντου τύπου IV, το τσιµέντο αυτό πληρώνεται ξεχωριστά µε 
την αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου (αν υπάρχει) ή µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που υπολογίζεται µε 
βάση την επί πλέον δαπάνη προµήθειας κτλ. τσιµέντου τύπου IV. 

341.6.3 Σιδηρούς Οπλισµός 

α. Οι εργασίες όπλισης του σκυροδέµατος θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) σιδηρού οπλισµού, 
πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία χάλυβα που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών που περιλαµβάνονται στη µελέτη, 
ή αν δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες συντάσσονται µε βάση 
τα σχέδια της µελέτης και περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και µήκη 
κάλυψης, τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των γερµανικών 
κανονισµών - τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεπόµενων οπλισµών κτλ. Η 
τοποθέτηση των οπλισµών ελέγχεται και η παραλαβή τους γίνεται πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Οι 
συνταχθέντες πίνακες, µετά την παραλαβή των οπλισµών, υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την 
Υπηρεσία. Οι εγκεκριµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την 
επιµέτρηση των οπλισµών. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

δ. Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού γίνεται µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των 
ξυλοτύπων και του σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τεύχους και της εγκεκριµένης 
τεχνικής µελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς 
(DΙΝ 1015 και συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, ΕΚΟΣ κτλ.). 

 

342. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

342.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

α. Το αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι τα τελειώµατα τύπου Α, Β, Γ, ∆ ή Ε. 

β. Ως "διαµορφώσεις ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπων" νοούνται όλες οι 
διεργασίες που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί στο σκυρόδεµα επιφανειακό τελείωµα υψηλής ποιότητας 
(τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε). 

γ. Τα τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος διακρίνονται στα ακόλουθα: 

- Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων 

- Τελειώµατα επιφανειών πλαστικού σκυροδέµατος, τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που δεν 
βρίσκονται σε επαφή µε ξυλοτύπους και στις οποίες η σχετική επεξεργασία ι εκτελείται κατά την περίοδο που 
το σκυρόδεµα είναι ακόµη "πλαστικό". 

δ. Η επίτευξη των προδιαγραφόµενων ορατών επιφανειών / τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος 
προϋποθέτει κατάλληλη µελέτη, επίβλεψη και µέσα και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

ε. Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά 
την αποξήλωση των ξυλοτύπων: 

- Τελειώµατα τύπου Α  

- Τελειώµατα τύπου Β  

- Τελειώµατα τύπου Γ  

- Τελειώµατα τύπου ∆  

- Τελειώµατα τύπου Ε 



 

 

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του 
ξυλοτύπου και του τρόπου εργασίας µε τον οποίο προβλέπεται να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες, 
αναπτύσσονται στην παράγραφο "Τελειώµατα Επιφάνειας Σκυροδέµατος σε Επαφή µε Ξυλότυπο". 

στ. Προβλέπονται γενικά δύο τύποι τελειωµάτων επιφάνειας σκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε επαφή 
µε ξυλοτύπους: 

- Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ  

- Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ 

342.2 Επιλογή Τελειώµατος 

α. Στην  περίπτωση που το σκυρόδεµα παραµένει ανεπίχριστο ανακύπτουν διάφορες απαιτήσεις 
επιλογής τελειώµατος ως άνω σε συνδυασµό µε την θέση της επιφάνειας και µε άλλους παράγοντες που 
αναφέρονται παρακάτω. Είναι δυνατή η πρόβλεψη και άλλων τύπων επιφανειακών τελειωµάτων για 
ανεπίχριστα σκυροδέµατα, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. 

β. Κατά την επιλογή λαµβάνονται υπ' όψιν τα ακόλουθα: 

- το κόστος τελειώµατος 

- η ευκολία επίτευξης τελειώµατος υψηλής στάθµης 

- η αλλαγή της εµφάνισης µετά την επιρροή των  καιρικών συνθηκών, την έλευση του χρόνου και τη 
χρήση των χώρων 

- η ευκολία συντήρησης 

γ. Το είδος των επιφανειακών τελειωµάτων καθορίζεται στα Συµβατικά Τεύχη ή / και από την Υπηρεσία. 
Γενικά για τα ορατά µέρη του έργου προβλέπεται τουλάχιστον επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ (ή και ανώτερο 
ποιοτικά, δηλαδή τύπου ∆ ή Ε). 

δ. Αν δεν καθορίζεται συγκεκριµένος τύπος τελειώµατος, τότε υπονοείται ότι προδιαγράφεται σαν 
επιφανειακό τελείωµα το τελείωµα τύπου Α. 

ε. Θέση εφαρµογής και είδος τελειώµατος 

- Ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος που απαιτείται για σκυρόδεµα σε επαφή µε ξυλοτύπους 
εξαρτάται από το είδος του δοµικού στοιχείου (στύλος, δοκός, πλάκα, τοιχείο, κλιµακοστάσιο), τη θέση του 
στην κατασκευή και το αν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετο τελείωµα επ' αυτού (κονίαµα, πλακίδια, 
χρωµατισµοί κτλ). 

- Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος πρέπει να προδιαγράφεται σαφώς. 

στ. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σύµβασης, στην περίπτωση τεχνικών έργων οδοποιίας 
και συναφών άλλων τεχνικών έργων, η ευθεία διαχωρισµού των επιφανειών µε τελείωµα τύπου Α από τις 
τυχόν απαιτούµενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες µε τελειώµατα τύπου Β έως και Ε ή / και άλλα) 
θα βρίσκεται 0.50 m κάτω από τη γραµµή του εδάφους, όπως αυτή πρόκειται να διαµορφωθεί µε τα έργα της 
υπόψη εργολαβίας. Οι ευθείες αυτές αποτελούν και τα όρια της επιµέτρησης των επιφανειών υψηλής 
ποιότητας, που χρησιµοποιούνται για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική αµοιβή αυτών (εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά). 

ζ. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται κατασκευή επιφανειακών τελειωµάτων υψηλής ποιότητας, 
γίνεται ειδική προδιαγραφή της έκτασης και του είδους των χαρακτηριστικών του κάθε τύπου τελειώµατος και 
καθορίζονται κατά περίπτωση τα απαιτούµενα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων ή / και τα χαρακτηριστικά 
του τελειώµατος µε µεθόδους και κριτήρια αποδοχής που προδιαγράφονται αναλυτικά. 

342.3 Υλικά  

Για τη διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελειώµατα τύπου Β,Γ,∆, ή Ε ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

α. Για επιφάνειες διαφορετικών δοµικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα 
διαφορετικά υλικά και είδη κατασκευής ξυλοτύπων: 

- Ξυλότυπος µε ειδικά φύλλα ενισχυµένου κόντρα πλακέ και πλαστική επένδυση της επιφάνειας 
(BETOFORM ή ανάλογο). 

- Σιδηρότυπος µε λαµαρίνα ελαχίστου πάχους 1,6 mm κτλ, σύµφωνα µε την παράγραφο 
"Ξυλότυποι Εµφανούς Σκυροδέµατος" του παρόντος Τεύχους. 

β. Απαγορεύεται ανάµιξη των υλικών που αναφέρονται παραπάνω για την κατασκευή ξυλοτύπου της 
επιφάνειας ενιαίου δοµικού στοιχείου. Οι ακόλουθες επιφάνειες θεωρούνται ως ένα δοµικό στοιχείο µε ενιαία 
επιφάνεια, για το οποίο επιβάλλεται να χρησιµοποιηθεί ενιαίο υλικό ξυλοτύπου (ή σιδηροτύπου), ενιαίο υλικό 



 

 

αποκόλλησης ξυλοτύπων, ενιαία συντήρηση του σκυροδέµατος κατά την κατασκευή και ενιαίες λοιπές 
ενέργειες, ώστε να αποκτηθούν ενιαία χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου επιφανειακού τελειώµατος: 

- ολόκληρη η ορατή επιφάνεια φορέα γέφυρας. 

- όλες οι ορατές επιφάνειες των ακροβάθρων και των συνεχόµενων προς αυτά τοίχων αντιστήριξης 
σε ολόκληρο το µήκος τους (σε όσο τµήµα τους προβλέπεται να κατασκευαστούν µε επιφανειακό τελείωµα ). 

- όλες οι ορατές επιφάνειες µεσόβαθρων. 

- κάθε µεµονωµένος τοίχος στο σύνολο του µήκους του 

- πλάκες ορόφων, δοκοί , υποστυλώµατα ή τοιχία, κλιµακοστάσια. 

γ. Για όλους τους τύπους επιφανειακού τελειώµατος χρησιµοποιούνται σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε ειδική 
διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο ή άλλο υλικό µε κωνική 
επιφάνεια. Απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων που θραύονται κατά την αφαίρεση τους. 

δ. Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων 

Τα υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για το σκοπό που καλούνται να 
επιτύχουν. Σε ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό αποκόλλησης ξυλοτύπων. Η 
επάλειψη του υλικού αποκόλλησης πρέπει να είναι οµοιόµορφη. Η επαφή του µε τον οπλισµό ή τους τένοντες 
προέντασης πρέπει να αποφεύγεται. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρόκειται να δεχτεί 
και πρόσθετο τελείωµα (κονίαµα, πλακίδια, χρωµατισµό κτλ), πρέπει να εξασφαλίζεται το συµβατό του υλικού 
αποκόλλησης µε το είδος της επίστρωσης. 

342.4 Εκτέλεση Εργασιών 

342.4.1 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Σε οποιοδήποτε τελείωµα δεν πρέπει να εµφανίζονται ανεπιθύµητες εναλλαγές χρώµατος ή φυσικές 
ασυνέχειες. Ελαττώµατα στην επιφάνεια από την διάστρωση και συµπύκνωση είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί 
παράγοντες καθορισµού της ποιότητας επιφανειακού σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα πρέπει να παράγεται µε 
τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαττώνεται η δυνατότητα δηµιουργίας επιφανειακών κηλίδων. Ως εκ τούτου ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται σε όλες φάσεις παραγωγής σκυροδέµατος, όχι µόνο σε αυτές που σχετίζονται µε 
την επίτευξη της απαιτούµενης αντοχής και ανθεκτικότητας. 

β. Οι ορατές επιφάνειες σκυροδέµατος πρέπει να έχουν ενιαία και οµοιόµορφη απόχρωση και γενικά 
εµφάνιση. Για το λόγο αυτό επισηµαίνεται η ανάγκη λεπτοµερούς Μελέτης Σύνθεσης του σκυροδέµατος, πριν 
από την έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης µέχρι το τέλος 
της εργασίας, µε σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση, κατηγορία τσιµέντου κτλ. 

γ. Η απορροφητικότητα της επιφάνειας του ξυλοτύπου επηρεάζει το βάθος και την οµοιοµορφία του 
χρώµατος του σκυροδέµατος. Η επιφάνεια του ξυλοτύπου, ανάλογα προς την ποιότητα του τελειώµατος του 
σκυροδέµατος, δεν πρέπει να κηλιδώνει το σκυρόδεµα ή να αντιδρά χηµικά µαζί του. Πριν από τη διάστρωση 
ο ξυλότυπος επαλείφεται µε λεπτή, οµοιόµορφη στρώση κατάλληλου υλικού αποκόλλησης,  ώστε να 
διευκολύνεται η αποξήλωσή του. Οι αρµοί των ξυλοτύπων πρέπει να είναι υδατοστεγανοί. 

δ. Το µίγµα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι επαρκώς συνεκτικό, ώστε να ελαττώνεται η κίνηση του 
νερού ως προς τα στερεά συστατικά. Η απαιτούµενη εµφάνιση είναι δυνατόν να προσδιορίζει τα χρώµατα 
των συστατικών, τη διαβάθµιση των αδρανών και τις αναλογίες µίξης. 

ε. Οι µέθοδοι µεταφοράς, διάστρωσης και συµπύκνωσης, είναι τέτοιες ώστε να ελαττώνεται η απόµιξη 
και να εξασφαλίζεται αποτελεσµατική συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς 
διαστρώνεται να συµπυκνώνεται συνεχώς µε εσωτερικό δονητή, που να έχει επαρκή ισχύ, και κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να µην εγκλείεται αέρας από το υπερκείµενο προς συµπύκνωση σκυρόδεµα. 

στ. Το σκυρόδεµα πρέπει να συντηρείται οµοιόµορφα και να προστατεύεται από µηχανικές βλάβες 
(κρούση κτλ) ή από κηλιδώσεις (από προεξέχουσες ράβδους κτλ). 

ζ. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί µε 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποδοθούν οι απαιτούµενες υψηλής ποιότητας επιφάνειας ανεπίχριστου 
σκυροδέµατος. 

η. Για τις επιφάνειες του σκυροδέµατος που βρίσκονται µέσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να 
επιχωθούν ακολουθούνται τα εγκεκριµένα σχέδια. 

θ. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η παράλειψη χρήσης ξυλοτύπου και η σκυροδέτηση των 
έργων σε απευθείας επαφή µε το έδαφος, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, αν αυτό προβλέπεται από τη 
µελέτη, ή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 

ι. Έλεγχος χρώµατος 



 

 

Όταν απαιτείται οµοιοµορφία χρώµατος της επιφανείας του σκυροδέµατος, κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό 
πρέπει να προέρχεται σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, τσιµέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο Ανάδοχος 
είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εξασφάλιση της δυνατότητας προµήθειας από την ίδια πηγή όλων των 
ποσοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι ανθεκτικά σε διάρκεια 
και απαλλαγµένα από ρύπους που µπορούν να προκαλέσουν κηλίδες. Οι αναλογίες µίξης και η 
κοκκοµέτρηση, ιδιαίτερα των λεπτών αδρανών, πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Σε µεγάλα "πάνω" 
ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση τµηµάτων από κόντρα-πλακέ µε ξύλο και αντίστροφα. 
Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οµοιοµορφία της συντήρησης γιατί µπορεί να επηρεασθεί 
το χρώµα. 

ια. Η υφή, το χρώµα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέµατος επηρεάζονται από την συντήρηση. 
Όπου η εµφάνιση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη µέθοδο 
συντήρησης και στο χρόνο αποξήλωσης των ξυλοτύπων, τα οποία πρέπει να διεξάγονται µετά την έγκριση 
της Υπηρεσίας. Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα, πρέπει να έχουν την ίδια, 
οµοιόµορφη συντήρηση. 

ιβ. Προστασία Τελειωµάτων 

Τελειώµατα υψηλής ποιότητας τραυµατίζονται εύκολα µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου και χρειάζονται 
ειδική προστασία σε περιοχές που είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο τραυµατισµού. Στην περίπτωση που 
διαπιστωθούν από την Υπηρεσία τέτοιες περιοχές, αυτή είναι δυνατόν να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη λήψη 
ειδικών επιπλέον µέτρων, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα για 
πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας. 

ιγ. Σε βάθος 40 mm από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται απαγορεύεται 
να υπάρχουν σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από τα απαιτούµενα είδη που έχουν κατασκευαστεί 
ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. 

342.4.2 Τελείωµα Τύπου Α 

α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από σανίδες πριστής 
ξυλείας µε κλειστούς αρµούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώµατα των νερών της πριστής ξυλείας 
και των αρµών. Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την 
παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και 
µεγάλες ατέλειες. 

β. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώµατα καλουπωµένων επιφανειών, οι οποίες δεν είναι ορατές 
και συνεπώς ενδεχόµενη τραχύτητα είναι δυνατόν να είναι αποδεκτή. Η επιφάνεια γενικά δεν χρειάζεται άλλη 
επεξεργασία µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από την επιδιόρθωση ελαττωµατικού σκυροδέµατος, 
το γέµισµα των οπών των συνδέσµων των ξυλοτύπων και την καθορισµένη συντήρηση. 

342.4.3 Τελείωµα Τύπου Β 

α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από πλανισµένες 
σανίδες. Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των νερών της ξυλείας και των αρµών. 
Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σιδηρότυπος ή τύπος από άλλο κατάλληλο υλικό. Ασήµαντες 
ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού είναι δυνατόν να είναι αποδεκτές, 
αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και σηµαντικές ατέλειες. 

β. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου δεν παραµένουν σαν 
χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά στα Συµβατικά Τεύχη), οι κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους συνδέσµους 
του ξυλοτύπου πληρώνονται µε τον τρόπο που περιγράφεται στην σχετική παράγραφο για τις επιδιορθώσεις 
των άλλων οπών και ελαττωµάτων. Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά 
τελειώµατα τύπου Α εκτός από το ότι το κονίαµα είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να 
περιέχει και λίγο λευκό τσιµέντο ώστε το τελικό χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να είναι ίδιο µε αυτό της 
υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την υφή του τµήµατος. Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην 
κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιµαστικά µίγµατα κονιάµατος και λευκού τσιµέντου και να αφεθούν να 
ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό χρώµα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ακολουθεί η συντήρηση του 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα. 

γ. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν 
χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος, το σε εσοχή εκτεθειµένο άκρο του τµήµατος του 
συνδέσµου του ξυλοτύπου που παραµένει στο σκυρόδεµα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική κατεργασία. 



 

 

342.4.4 Τελείωµα Τύπου Γ 

α. Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρήση σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικής 
αντοχής fck≥15ΜPa (150 kg/cm

2
) και κατάλληλα µορφωµένο ξυλότυπο µε σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι 

επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες, µε ακριβείς και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ µικρές 
επιφανειακές ατέλειες είναι ανεκτές. ∆εν επιτρέπεται η εµφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του χρώµατος, που 
οφείλεται στα υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων. 

β. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα 
τύπου Β. 

γ. Τα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Γ, σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα κατασκευάζονται µε 
ιδιαίτερη επιµέλεια µε χρήση σιδηροτύπων, ή κόντρα πλακέ ειδικής επένδυσης µε πλαστική επίστρωση 
(BETOFORM ή ανάλογο) για τη µόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωµαλίες στις ενώσεις, ή 
άλλες κάθε είδους παραµορφώσεις ή ατέλειες. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να έχει χρησιµοποιηθεί περισσότερο 
από 5 φορές. Η καταλληλότητα του θα εξακριβώνεται από την Υπηρεσία. Τα άκρα των φύλλων του υλικού 
πρέπει είναι καθαρά διαµορφωµένα, χωρίς φθορές, αποτµήσεις, θραύσεις και παραµορφώσεις της 
επιφάνειας και χωρίς χρωµατικές διαφοροποιήσεις που είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να 
επηρεάσουν το χρώµα του επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος. 

δ. Όλα τα ακατάλληλα φύλλα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του ξυλοτύπου. 
Σε αντίθετη περίπτωση αποµακρύνονται κατά την τελική επιθεώρηση του ξυλοτύπου, που θα διεξαχθεί πριν 
την σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχουν στην µετακίνηση και επανατοποθέτηση των 
οπλισµών, στην αποξήλωση των ικριωµάτων, στις καθυστερήσεις κτλ γιατί διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι 
απόλυτα υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών, έτσι ώστε να προκύψουν τα 
προβλεπόµενα υψηλής ποιότητας επιφανειακά τελειώµατα του σκυροδέµατος. 

ε. Χρησιµοποιούνται κατάλληλοι σιδηρότυποι ειδικά προσαρµοσµένοι στις ανάγκες σκυροδέτησης στο 
τµήµα του φορέα, στο οποίο προβλέπονται ορατές επιφάνειες. Η διαµόρφωση των σιδηροτύπων και η 
χρησιµοποίηση ειδικών υλικών αποξήλωσης όπως και ειδικών συνδεσµολογιών θα διεξάγεται επιµελώς, 
ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτα ακριβής και σύµφωνα µε τα σχέδια τελική εµφάνιση της κατασκευής. 

στ. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέµατος (µε την πιθανή χρήση ειδικών 
πρόσµικτων, εγκεκριµένων από τη Υπηρεσία) και στην άκρως επιµεληµένη δόνηση αυτού, στην ακριβή 
τοποθέτηση των οπλισµών και στη χρήση ειδικών, αναγκαίων για τη δόνηση, πλαστικών παρεµβληµάτων 
εξασφάλισης της θέσης των οπλισµών, ώστε να αποδοθεί η απαιτούµενη και απολύτως λεία και ενιαίας 
παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών στο σκυρόδεµα µε τελείωµα επιφάνειας τύπου Γ. 

 ζ. Όπου προβλέπεται χρήση διακοσµητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, 
αυτές τοποθετούνται στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη και αποτελούνται από 
πλανισµένες καινούριες διατοµές από κατάλληλο ξύλο, ή ειδικές διατοµές από πλαστικό µε τις ακριβείς 
διαστάσεις που προβλέπονται στη µελέτη, ή / και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς φθορές κτλ 
όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Για τις σκοτίες είναι επίσης σηµαντική η χρήση 
κατάλληλου υλικού αποξήλωσης. 

η. Τα φύλλα του ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου στην επιφάνεια που προβλέπεται η διαµόρφωση ορατής 
επιφάνειας Τύπου Γ τοποθετούνται µε µια διάταξη διαµηκών και εγκάρσιων αρµών σύµφωνα µε εγκεκριµένα 
σχέδια από την Υπηρεσία, ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσµα της διάταξης των εµφανιζόµενων 
αρµών (µε τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη επαφή). 

θ. Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλοτύπου, µε µόνη την 
αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δεν επιτρέπονται,  εφ' όσον δηµιουργούν δυσµενή επιρροή στο 
αισθητικό αποτέλεσµα της εµφάνισης του επιφανειακού τελειώµατος. 

ι. Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων τύπου Γ θα είναι λοξοτµηµένες µε χρήση φιλέτων και 
θα κατασκευάζονται µε απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες, των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού τελειώµατος. 

ια. Επισηµαίνεται επίσης ότι τυχόν παρεκκλίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τα 
προδιαγραφόµενα για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων, την τεχνολογία κατασκευής συνδέσµων, 
των ανοχών ξυλοτύπων και των λοιπών ανοχών επισύρουν στον Ανάδοχο όλες τις προβλεπόµενες από τις 
ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις, ενώ είναι δυνατή η λήψη των ακόλουθων µέτρων, ανάλογα µε την περίπτωση 
και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας: 

- καθαίρεση  της   παρτίδας   σκυροδέµατος   που   δεν   είναι   διαµορφωµένη   µε   τα 
προβλεπόµενα επιφανειακά τελειώµατα  

- επιβολή ποινικής ρήτρας που είναι δυνατόν να ανέλθει µέχρι και το δεκαπλάσιο του τιµολογίου 
Υπηρεσίας για την διαµόρφωση των προβλεποµένων επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε 
ξυλότυπο. 



 

 

342.4.5 Τελείωµα Τύπου ∆ 

α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Β σε επιµελώς 
συµπυκνωµένο σκυρόδεµα υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής fck≥25ΜPa (250 kg/cm

2
) 

διαστρωµένο σε κατάλληλα µορφωµένους ξυλοτύπους. Ακολουθεί βελτιωτική επεξεργασία της επιφάνειας, 
δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και 
λεπτό αδρανές. 

β. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος και στην επιλογή του 
υλικού αποκόλλησης των ξυλοτύπων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγµένη από κηλίδες 
ή χρωµατικές αλλοιώσεις. 

γ. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα 
τύπου Β. 

342.4.6 Τελείωµα τύπου Ε 

α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Γ και στη συνέχεια και ενώ 
ακόµα το σκυρόδεµα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών µε ειδικά 
παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. 

β. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος. Μετά την κατάλληλη 
συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου αυτό απαιτείται, έτσι ώστε να αποδοθεί επιφάνεια λεία και 
οµαλή. 

γ. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα 
τύπου Β. 

δ. Για τη διαµόρφωση του επιφανειακού τελειώµατος επιφανειών σκυροδέµατος µε ξυλότυπο, τύπου Ε 
ισχύουν όλες οι απαιτήσεις τις παραγράφου "Τελείωµα τύπου Γ" αλλά επί πλέον ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται 
χρήση εσωτερικών συνδέσµων και ενσωµατωµένων µεταλλικών τµηµάτων. 

ε. Τα τµήµατα των ξυλοτύπων θα είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεµένα µεταξύ τους και στερεωµένα 
στην πίσω τους επιφάνεια, ώστε να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε ελάττωµα στην επιφάνεια του 
σκυροδέµατος, η οποία θα πρέπει να είναι λεία, να έχει οµοιόµορφη υφή και εµφάνιση και να µην εµφανίζει 
κηλίδες από τους ξυλοτύπους. 

342.4.7 Τελειώµατα Επιφάνειας Πλαστικού Σκυροδέµατος  

α. Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν εφάπτονται σε ξυλοτύπους και διαµορφώνονται µε τελείωµα 
τύπου ΠΑ θα διαµορφώνονται στις προβλεπόµενες από τα σχέδια µορφές και σχήµατα, µε την συνήθη 
επιπεδότητα που προκύπτει από τη µόρφωση της επιφανείας του σκυροδέµατος µετά την συµπύκνωση του 
και αφού τυπανθεί µε κατάλληλο πήχη σκυροδέτησης µε ευθείες ακµές. Ο έλεγχος επιπεδότητας γίνεται µε 
πήχη 3 m και δεν πρέπει να παρουσιάζει ανωµαλίες µεγαλύτερες από 10 mm. Η µετακίνηση του πήχη για τον 
έλεγχο της επιπεδότητας σε νέα θέση γίνεται το πολύ κατά το µισό του µήκος. 

β. Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (τελείωµα µε λείανση), κατασκευάζεται όπου 
απαιτείται. 

342.5 Επιδιορθώσεις 

342.5.1 Γενικά 

α. Σηµαντικές ατέλειες είναι αιτία απόρριψης των κατασκευών σκυροδέµατος. Οι λιγότερο σηµαντικές 
ατέλειες όχι µόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και για την εξασφάλιση της αντοχής του σκυροδέµατος σε 
διάρκεια επιδέχονται διορθώσεις. 

β. Οι ατέλειες δεν επιδιορθώνονται και τα τελειώµατα των επιφανειών του σκυροδέµατος δεν 
κατασκευάζονται πριν τη σχολαστική επιθεώρηση των επιφανειών του σκυροδέµατος από την Υπηρεσία. Η 
Υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην επιθεώρηση των περιοχών που παρουσιάζουν κυψελώσεις για να 
αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία επιδιορθώνονται 
σύµφωνα µε τις µεθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

γ. Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων καθαρίζονται µε επιµέλεια και  προετοιµάζονται µε 
ακµές περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Οι προς επιδιόρθωση επιφάνειες τρίβονται µε 
τσιµεντοπολτό και γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του προς 
επιδιόρθωση σκυροδέµατος. Το κονίαµα συµπιέζεται καλά ώστε να πληρώσει τελείως την κοιλότητα και 
υποβάλλεται σε τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή και µορφή ίδια µε αυτή των γειτονικών επιφανειών. 



 

 

δ. Τυχόν εξανθήµατα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος αποµακρύνονται µε διάλυµα υδροχλωρικού 
οξέος 10% σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και η περιοχή ξεπλένεται επιµελώς µε νερό από µάνικα 
αµέσως µόλις η επιφάνεια του νερού σταµατήσει να αφρίζει. 

342.5.2 Τελειώµατα Τύπου Α 

α. Αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώµαλες προεξοχές στις επιφάνειες του 
σκυροδέµατος αφαιρούνται. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που σχηµατίζονται µετά την αφαίρεση των 
συνδετικών ράβδων καθαρίζονται, διαποτίζονται πλήρως και για τουλάχιστον 3 ώρες µε νερό και 
πληρώνονται προσεκτικά µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να 
αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 

β. Η τσιµεντοκονία πλήρωσης πρέπει να περιέχει τσιµέντο και λεπτή άµµο διερχόµενη από κόσκινο 
0.65 mm στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του σκυροδέµατος, καθώς επίσης και αρκετό νερό ώστε να δίνει 
επάλειψη πυκνή και συνεκτική. Το κονίαµα πρέπει να προσυσταλεί µε το να αναµιχθεί τουλάχιστον µία ώρα 
πριν από την χρήση του και να επαναµιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αµέσως πριν από την χρήση του. 

γ. Στη συνέχεια ενόσω το εφαρµοσµένο κονίαµα είναι ακόµη πλαστικό, γίνεται συστηµατικό τρίψιµο µε 
λινάτσα, µε κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Το µίγµα τσιµέντου και λεπτού αδρανούς θα έχει τα ίδια 
συστατικά µε αυτό που περιγράφηκε παραπάνω. ∆εν πρέπει όµως να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό τρίψιµο 
γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα πληρωµένα κενά να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) µε την επιφάνεια του 
γειτονικού σκυροδέµατος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει οµοιόµορφη υφή και χρωµατισµό. 
Ακολουθεί συντήρηση του σκυροδέµατος. 

δ. Μικρής έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες (µεγάλης έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες συνιστούν 
λόγο απόρριψης της κατασκευής) επισκευάζονται µε καθαίρεση του ελαττωµατικού τµήµατος, εκ νέου 
σκυροδέτηση και σύνδεση αυτού µε το υπάρχον σε σχήµα "κλειδός", "χελιδονοουράς" ή "άγκιστρου". Πριν 
από κάθε τελική επεξεργασία πρέπει να έχει αποµακρυνθεί κάθε πλεόνασµα νερού. 

ε. Η συντήρηση του σκυροδέµατος επισκευών και η επεξεργασία των επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 του ΚΤΣ '97 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγραφο "Συντήρηση Σκυροδέµατος" της 
παρούσας. Οι αρµοί διαστολής πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από τσιµεντοκονίαµα. 

342.6 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

α. Η διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπου καλύπτει τις παρακάτω 
εργασίες: 

- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Β 

- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Γ 

- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου ∆ 

- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Ε 

- µόρφωση τελειωµάτων πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (µε λείανση) για τις επιφάνειες που 
δεν βρίσκονται σε επαφή µε ξυλότυπο. 

β. Οι τιµές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιµετρούνται και πληρώνονται ξεχωριστά, εκτός 
αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τίθεται σαν πρόσθετο 
κριτήριο στον έλεγχο συµµόρφωσης της κατασκευής και η συµφωνία του τύπου του επιφανειακού 
τελειώµατος του σκυροδέµατος προς τα προδιαγραφόµενα στους ειδικούς τύπους επιφανειών, οπότε σε 
περίπτωση µη αποδοχής των ορατών επιφανειών είναι δυνατόν να ζητηθεί η καθαίρεση ολόκληρης της 
κατασκευής και η ανακατασκευή αυτής µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ώστε να συµφωνήσει µε τους 
όρους της σύµβασης ή να επιβληθεί άλλη ποινή σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

γ. Όλες οι παραπάνω εργασίες διαµόρφωσης ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής 
ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε) όπως λεπτοµερώς προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο συνεπάγονται 
πρόσθετο κόστος τόσο για τα σκυροδέµατα όσο και για τους ξυλοτύπους για τους ακόλουθους λόγους: 

- ειδική επιλογή των απαιτούµενων κατάλληλων ξυλοτύπων, σιδηροτύπων, φύλλων κόντρα πλακέ 
κτλ 

- ειδική κατάλληλη σύνδεση των σκυροδεµάτων (π.χ. κοκκοµετρική διαβάθµιση και µέγιστος κόκκος 
αδρανών, περιεκτικότητα σε τσιµέντο, οµοιόµορφη επιλογή αδρανών) 

- ειδική επιλογή υλικών αποξήλωσης 

- ειδική συντήρηση των σκυροδεµάτων και προστασία της επιφανείας τους µετά την αποξήλωση 
των ξυλοτύπων 

- ειδική επιµεληµένη συµπύκνωση των σκυροδεµάτων. 



 

 

δ. Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στα Συµβατικά Τεύχη, για τις επιφάνειες που πρόκειται να 
καλυφθούν, (διαµόρφωση δαπέδου, επίχωση κτλ) µε εξαίρεση την κατασκευή στεγανωτικών στρώσεων, στην 
τιµή του σκυροδέµατος περιλαµβάνεται ανηγµένα και η δαπάνη για επιφανειακά τελειώµατα πλαστικού 
σκυροδέµατος τύπου ΠΑ. 

ε. Η δαπάνη για το σύνηθες επιφανειακό τελείωµα τύπου Α περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των 
σκυροδεµάτων. 

στ. Για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων, για κατασκευή σκυροδεµάτων επιφανειακού τελειώµατος 
τύπου Α, δεν προβλέπεται χορήγηση αµοιβής στον ανάδοχο, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται 
ανηγµένα στις τιµές των σκυροδεµάτων. 

ζ. Αντίθετα, για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων για κατασκευή σκυροδεµάτων µε επιφανειακά 
τελειώµατα ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆, Ε) χορηγείται αναλόγως πρόσθετη αµοιβή µετρούµενη σε m2

 
επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του 
τιµολογίου. 

η. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη της 
προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο, 
ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής στην µορφολογία και 
την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων εργασιών κτλ. 

θ. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη της 
προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο, 
ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής στην µορφολογία και 
την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων εργασιών κτλ. 

ι. Επίσης στην τιµή µονάδας αυτού του άρθρου περιλαµβάνεται ανηγµένα και η δαπάνη (εργασία και 
υλικά) τοποθέτησης φαλτσοπηχών και διακοσµητικών πήχεων λωρίδων από 1 cm έως 20 cm επί του 
ξυλοτύπου για δηµιουργία σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη 
µελέτη. 

ια. Η καθοριζόµενη τιµή µονάδας µε αυτό το άρθρο αποτελεί πρόσθετη τιµή, επιπλέον της δαπάνης που 
περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας των εργασιών του σκυροδέµατος για τη διαµόρφωση 
επιφανειακών τελειωµάτων τύπου Α. 

342.7 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

α. Οι εργασίες διαµόρφωσης τελειωµάτων σε επιφάνειες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε 
τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο τελειώµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Για την επιµέτρηση επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, θα ακολουθούνται οι εξής κανόνες: 

- Για τα υποστυλώµατα και τα βάθρα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται να διαµορφωθεί 
τελικά ορατή, σύµφωνα µε τη µελέτη και βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου 
ύψους, κάτω από το κάτω όριο της τελικά ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το πολύ  
µέχρι 0,50 m. 

- Για τους κάθε φύσης τοίχους επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από τη µελέτη να 
διαµορφωθεί σαν τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή µε τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, 
κάτω από το όριο της τελικά ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το πολύ δε µέχρι 0,50 
m. 

- Για τους σκελετούς ορόφων κτιρίων, τους φορείς γεφυρών κτλ., σε όση έκταση προβλέπεται από 
την τεχνική µελέτη να διαµορφωθεί η ορατή επιφάνεια, επιµετράται η αντίστοιχη αναπτυγµένη ορατή 
επιφάνεια του φορέα, σε επαφή µε τον ξυλότυπο. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους τελειωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

δ. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε διαµόρφωση τελειωµάτων 
τύπου Α και τύπου ΠΑ (πλαστικού σκυροδέµατος), δεν εµφανίζεται στο Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα 
επιµετράται. Οι υπόψη εργασίες δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές µονάδας για την κατασκευή σκυροδεµάτων (βλ. άρθρο 341 "Άοπλα και 
Οπλισµένα Σκυροδέµατα" της παρούσας ΓΤΣΥ). 



 

 

 

345. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

345.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Το παρόν άρθρο αφορά στην προσθήκη στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα, όπου αυτό προβλέπεται για τις 
κατασκευές που πρόκειται να δεχθούν νερό (π.χ., δεξαµενές) και γενικά για όσες κατασκευές δοθεί σχετική 
εντολή της Υπηρεσίας. 

345.2 Υλικά 

Ο τύπος και η αναλογία πρόσµιξης του στεγανωτικού που θα χρησιµοποιηθεί θα προταθεί από τον Ανάδοχο 
και θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τεκµηριωµένα στοιχεία της βιοµηχανίας κατασκευής του στεγανωτικού 
συνοδευόµενα από πιστοποιητικά του ΚΕ∆Ε (Κέντρου Ερευνών Υπουργείου ∆ηµ. Έργων) ή άλλου 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου προκειµένου να εγκριθεί η χρήση του. 

Το στεγανωτικό πρέπει να µην επηρεάζει την ποιότητα του σκυροδέµατος και κυρίως την αντοχή του, να µη 
λειτουργεί δυσµενώς στον ερπυσµό ή/και στη συστολή πήξεως και να µην προκαλεί οποιεσδήποτε 
επιδράσεις στον σιδηρό οπλισµό. 

345.3 Εκτέλεση Εργασιών 

Η ανάµιξη του στεγανωτικού θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της βιοµηχανίας κατασκευής του. 

345.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για το στεγανωτικό µάζας σκυροδέµατος περιλαµβάνονται οι δαπάνες για 
όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά 
τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 

Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 

• την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του στεγανωτικού 

• την ανάµιξη του στεγανωτικού στο σκυρόδεµα 

• τη διενέργεια δοκιµών, έκδοση πιστοποιητικών κτλ. 

345.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Οι εργασίες προσθήκης στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) υλικού, 
πλήρως περαιωµένων, ανά σχετική κατηγορία που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες στεγανωτικού µάζας. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
"Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

 

346. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

346.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη στεγάνωση αρµών (π.χ., διακοπής εργασίας) υδατοστεγανών κατασκευών 
από οπλισµένο σκυρόδεµα που πρόκειται να δεχθούν νερό (π.χ., δεξαµενές), µε τη χρήση ταινιών 
στεγάνωσης. 

346.2 Υλικά 

Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των ταινιών στεγάνωσης που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 



 

 

∆εν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης υδατοστεγανών κατασκευών εάν δεν έχουν 
εγκριθεί και δεν έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο τα παραπάνω υλικά. 

Στεγανωτικές ταινίες 

Οι στεγανωτικές ταινίες που χρησιµοποιούνται σε αρµούς σε υδατοστεγανές κατασκευές  θα έχουν ελάχιστο 
πλάτος 240 mm, θα είναι από ελαστικό ή PVC, ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, στις µηχανικές τριβές και 
στις προσβολές από νερό και φυσικά άλατα.  Οι ταινίες και τα υλικά συγκόλλησής τους θα προέρχονται όλα 
από τον ίδιο κατασκευαστή. 

346.3 Εκτέλεση Εργασιών 

Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να 
είναι καλά στερεωµένες στη σωστή τους θέση κατά τη σκυροδέτηση και το σκυρόδεµα να συµπυκνώνεται 
καλά γύρω από αυτές, έτσι ώστε να µην υπάρξουν κενά. Όπου υπάρχει οπλισµός, θα πρέπει να αφεθεί 
κατάλληλη απόσταση µεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης για να είναι δυνατή η καλή συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος στα σηµεία αυτά. Οι θέσεις των µέσων στήριξης των ταινιών που τοποθετούνται επιφανειακά 
θα είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. ∆εν επιτρέπεται να δηµιουργηθούν τρύπες δια µέσου 
των ταινιών στεγάνωσης. 

Οι συνδέσεις των ελαστικών ταινιών ή των ταινιών από PVC µεταξύ τους (µατίσεις, γωνίες) θα 
πραγµατοποιούνται µε κατάλληλες θερµοσυγκολλητικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις συστάσεις του 
κατασκευαστή. 

346.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες και την χρήση 
κάθε είδους υλικού και εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης τοποθέτηση ταινιών στεγάνωσης. 

Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 

• την προµήθεια των απαραίτητων υλικών  

• τη µεταφορά στο εργοτάξιο 

• την εγκατάσταση στο έργο 

346.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

Οι εργασίες στεγανωτικών ταινιών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) αρµών, πλήρως περαιωµένων, ανά 
σχετική κατηγορία που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες στεγανωτικών ταινιών. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
"Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

Σηµειώνεται ότι µε την ίδια τιµή θα πληρωθεί ο Ανάδοχος και στην περίπτωση που χρησιµοποιήσει, µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, άλλη µέθοδο στεγάνωσης του αρµού (π.χ. ανοξείδωτες µεταλλικές λάµες). 

 

360. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

360.1  Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

(α) Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεµαστή κατασκευή ή συνδυασµός αυτών, 
µε φέροντα στοιχεία από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές). 

(β) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως υπέργειες 
και υπόγειες σιδηρές κατασκευές.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- σιδηρές κατασκευές  

- χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήµατα στα µεταλλικά στηθαία 
ασφαλείας  

- ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα ελάσµατα (π.χ. περιµετρική διαµόρφωση σε ανθρωποθυρίδες 
επίσκεψης από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύµµατα επίσκεψης φρεατίων κτλ) 



 

 

- σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους   

- αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης  

- χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, οδοφωτισµού, 
τηλεφωνοδότησης, σήµανσης, περίφραξης κτλ. 

- σιδηρές κατασκευές κλιµάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων 

- υδρορροές από σιδηροσωλήνα 

360.2 Υλικά 

(α) Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν 
οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις 
επιφάνειες και στις ακµές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιµοποιούµενα ελάσµατα. 

(β) Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα έκδοση των συναφών Γερµανικών 
προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω : 

Πίνακας 360.2 - 1 

# Υλικά Προδιαγραφές 

1 2 3 

1 ∆οµικός χάλυβας για µεταλλικές κατασκευές DΙΝ 17100 

2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής  DΙΝ 6914, 6915 και 6916 

3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DΙΝ 7989 και 7990  

 

(γ) Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

(δ) Στην   περίπτωση   προµήθειας   έτοιµων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   Ανάδοχος   είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την 
παραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, µετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο τα θεωρηµένα τιµολόγια προµήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η 
πιστοποιούµενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. Τα 
παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προµήθειας από την εγχώρια 
αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.  

360.3 Εκτέλεση Εργασιών 

360.3.1 Γενικά 

(α) Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των στοιχείων 
προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους. 

 (β) Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραµορφώσεις, δεν 
τοποθετούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωµάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες 
κατά την κατεργασία απορρίπτονται και αποµακρύνονται από το εργοτάξιο άµεσα. ∆εν επιτρέπεται 
σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραµόρφωση των στοιχείων. 

(γ) Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά 
αντιστηρίγµατα, τους αµφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για την 
τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της 
διάστρωσης σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 

(δ) Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η 
ανάθεση της κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Η Υπηρεσία έχει προηγουµένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον αφορά τον 
εξοπλισµό και το ειδικευµένο προσωπικό. Στο συµφωνητικό της ανάθεσης µεταξύ Αναδόχου και 
εργοστασίου, πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της 
Υπηρεσίας στο εργοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής 
πληροφορίας σε αυτήν από το εργοστάσιο. 

(ε) Πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και ευθύνη, ελέγχει 
µε ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής 
και ενηµερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόµενες αποκλίσεις. 



 

 

(στ) Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες από τα σχέδια διαστάσεις και 
να συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς 
επιφάνειες. 

(ζ) Η ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών είναι 1 %. 

(η) Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

- Τα τµήµατα της κατασκευής κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων 
κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα περιέχονται, κατ' ελάχιστον, οι ακόλουθες 
πληροφορίες: 

xxi. η θέση των σιδηρών µελών 

xxii. η διατοµή και το ακριβές µήκος των µελών 

xxiii. η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της κατασκευής 

xxiv. οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισµένα σιδηρά µέλη 

xxv. ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 

xxvi. οι θέσεις των συνδέσεων µε κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς και τα 
αναλαµβανόµενα φορτία και οι τάσεις 

xxvii. η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  

xxviii. οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται µη καταστροφικοί έλεγχοι 

xxix. ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, µήκος) 

xxx. οι λεπτοµέρειες των κόµβων (διαστάσεις και πάχη κοµβοελασµάτων, πλακών έδρασης, µέσων 
συνδέσεως κτλ) 

xxxi. οι απαιτούµενες επικαλύψεις, χρωµατισµοί κτλ. 

- Σε στοιχεία µε απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των 
συγκολλήσεων λειαίνονται µέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες, όταν δεν 
υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την Υπηρεσία). 

- Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ. ωτία 
στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό των αντίστοιχων 
µεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωµα µε αυτές. 

- Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια φλόγας, θα 
λειαίνονται µέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες. 

360.3.2 Συγκολλήσεις 

(α) Γενικά 

- Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρµανση 
φτάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των συγκολληµένων  τεµαχίων,   είτε   
µέχρι   τοπικής   σύντηξης   τους   µε   τη   µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , το οποίο φέρεται σε 
ράβδους 3 mm - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση). 

- Το µέσο συγκόλλησης έχει παρεµφερή ή και διαφορετική σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια, π.χ. 
κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα οποία 
µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλληση στοιχείων. 

- Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά µήκος της γραµµής επαφής των συγκολλούµενων 
στοιχείων αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, γιατί, 
διαφορετικά, και µάλιστα µετά την αφαίρεση των εξογκωµάτων (λιµάρισµα της συγκόλλησης), η ένωση 
εξασθενεί αισθητά . 

(β) Προετοιµασία  

- Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους 
κοµµένες µε φλόγιστρο ή µε µηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του 
υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 

- Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ή / και επιβλαβείς ατέλειες, όπως 
λεπίσµατα και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισµούς φλόγιστρου κοπής. Οι επιφάνειες των 
προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά. 

(γ) Εκτέλεση  

- Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 



 

 

- Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν εµφανείς ή 
όταν τα προς συγκόλληση τµήµατα είναι µικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την πύρωση 
προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής. 

360.3.3 Οπές 

(α) Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήµα και τις διαστάσεις που 
προβλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράµµιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο µέλος 
απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 

(β) Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα µέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και µη κανονικά άκρα.  

(γ) Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι, ενώ οι 
υπόλοιπες µπορούν να ανοιχθούν µε διατρητικό µηχάνηµα ή µε τρυπάνι. 

(δ) Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα 
πρότυπα DΙΝ. 

360.3.4 Κοχλίες, Ροδέλες, ∆ακτύλιοι, Περικόχλια 

Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε το DΙΝ 18800-7. 

360.3.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές 

(α) Οι ενσωµατωµένοι κοχλίες αγκύρωσης, µε ή χωρίς σωληνωτούς µανδύες, θα κατασκευασθούν κατά 
τις υποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιµελώς, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή 
συναρµογή µε τα εµπηγµένα στοιχεία. 

(β) Ο καθαρισµός και ο χρωµατισµός εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα 
ενσωµατωµένα στο σκυρόδεµα µεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους κατά τη 
σκυροδέτηση, αλλιώς παραµένουν υποδοχές στο σκυρόδεµα για τη µεταγενέστερη, µετά την πήξη του 
σκυροδέµατος τοποθέτηση και αγκύρωση του µεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν µε 
κονίαµα. 

360.3.6 Στηρίξεις 

Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 
αµετάθετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών 
στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της µελέτης. 

360.3.7 Υδρορροές 

Οι υδρορροές κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε διάµετρο την οριζόµενη στα σχέδια της 
µελέτης. 

360.3.8 Αντιδιαβρωτική Προστασία 

(α) Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δοµικό χάλυβα επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες 
µεθόδους: 

- Κατάλληλα επιχρίσµατα (βαφές), σε µία ή περισσότερες στρώσεις 

- Γαλβάνισµα 

Τα περισσότερα στοιχεία από δοµικό χάλυβα είναι βαµµένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω 
προστασία δεν επαρκεί, τότε προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη η κατάλληλη πρόσθετη αντιδιαβρωτική 
προστασία (επιχρίσµατα και/ή γαλβάνισµα), ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος στον 
τόπο του έργου και τον αριθµό των ετών µέχρι την πρώτη συντήρηση. 

(β) Γενικά για την κατασκευή και τον έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν εφαρµογή τα 
πρότυπα του πίνακα 360.3-1. Τα πρότυπα για τις βαφές αντιδιαβρωτικής προστασίας αναφέρονται στο 
άρθρο 400 "Χρωµατισµοί". 

Πίνακας 360.3 - 1: Προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας 

# Υλικά Προδιαγραφές 

1 2 3 

1 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
επιχρίσµατα 

DIN EN ISO 12944-4 έως DIN 
EN ISO 12944-8 



 

 

2 Αντιδιαβρωτική προστασία µε επιχρίσµατα και µανδύες 
για φέροντα δοµικά µεταλλικά στοιχεία µε λεπτότοιχες 
διατοµές 

DIN 55928-8 

3 Προετοιµασία των επιφανειών µεταλλικών δοµικών 
στοιχείων για γαλβάνισµα εν θερµώ 

DIN 8567 

4 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
γαλβάνισµα εν θερµώ - Ψευδάργυρος, αλουµίνιο και 
κράµατα αυτών 

DIN EN 22063 

 

(γ) Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ γίνεται σε 
εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 

(δ) Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις που ενδεχόµενα 
προκαλούνται από το γαλβάνισµα εν θερµώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσµατος σε εργοστάσιο, ή 
πριν την εκτέλεση του γαλβανίσµατος σε δική του βιοµηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις 
γαλβανίσµατος, προκειµένου να µορφώσει γνώµη αν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 

(ε) Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
µεγαλύτερη από 0,04%. 

(στ) Το γαλβάνισµα των επιµηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. 
Επιµήκεις ράβδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

- Ιστοί ηλεκτροφωτισµού 

- Αυλακωτή λαµαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 

- Επιµήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 

- Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση). 

(ζ) Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των 
συγκολλήσεων καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες 
επιβλαβείς ουσίες. 

(η) Τα στοιχεία που συνδέονται µε κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχµές 
εφαπτόµενων επιφανειών σε αρµούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται µέχρι την τέλεια σφράγιση του αρµού.  

(θ) Γαλβανισµένες προς χρωµατισµό επιφάνειες δεν υφίστανται καµιά χηµική επεξεργασία. 

(ι) Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή ράβδους 
αγκυρώσεων, γαλβανίζονται µετά από την συγκόλληση τους. 

(ια) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης επιχρίσµατος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά και 
κατασκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη και θα χρησιµοποιείται µόνο µετά από γραπτή 
εντολή της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αντιπυρική προστασία πρέπει να επισηµαίνεται και δεν επιτρέπεται να 
τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσµατα. 

360.3.12 Έλεγχοι 

 (α) Από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαµβάνονται δοκίµια σε ποσοστό κυµαινόµενο 
από 0,5% - 1,0% των γαλβανισµένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριµένης κατηγορίας (κυµατοειδή 
ελάσµατα στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρωσης 
στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κτλ.) και κατ' ελάχιστον 2 τεµάχια από κάθε διακεκριµένη 
κατηγορία. 

(β) Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 

(γ) Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πίνακα 360.3-1, ανάλογα µε το 
είδος της αντιδιαβρωτικής προστασίας 

360.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Η εργασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρµολόγηση, συγκόλληση, 
τοποθέτηση κτλ των σιδηρών εξαρτηµάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλίων στηρίξεων και λοιπών 
απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

• τη δηµιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης 



 

 

• την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής 

• την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

360.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

(α) Οι εργασίες σιδηρών κατασκευών θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) ή µετρικούς τόνους (t), 
πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία σιδηράς κατασκευής (δοµικά σιδηρά στοιχεία κτιρίων, τεχνικών έργων 
κτλ., ελάσµατα, λοιπές σιδηρές κατασκευές) και σιδήρου / χάλυβα, που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Η αντιδιαβρωτική προστασία 
των σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται ξεχωριστά, καθώς η δαπάνη της θεωρείται ανηγµένη στην ανά kg 
ή t τιµή των σιδηρών κατασκευών. 

(β) Το βάρος των σιδηρών κατασκευών θα υπολογίζεται µε βάση τα µοναδιαία βάρη, που καθορίζονται 
σε επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους, επί τα εγκεκριµένα µήκη ή τις επιφάνειες των επιµέρους µελών, 
αφαιρουµένων των κάθε φύσης ανοιγµάτων, οπών και αποκοπτόµενων τµηµάτων. Για τον υπολογισµό του 
βάρους των αφαιρουµένων τµηµάτων θα ογκοµετράται το κάθε τµήµα και ο προκύπτων όγκος θα 
πολλαπλασιάζεται επί το ειδικό βάρος του σιδήρου / χάλυβα, που ορίζεται ως 7.850 kg/m

3
.  Τα βάρη των 

συγκολλήσεων, των ήλων και των κοχλιών, περιλαµβανοµένων των ροδελών, των περικοχλίων και των 
κεφαλών, θα υπολογίζονται είτε από επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους είτε µε ακριβή ογκοµέτρηση 
και πολλαπλασιασµό επί το ειδικό βάρος ως άνω και θα προσµετρώνται στο βάρος της κατασκευής για την 
οποία προορίζονται, χωρίς διάκριση κατά ποιότητες, αντοχές κτλ.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εγκεκριµένος κατάλογος ή ευχερής τρόπος επιµέτρησης σύνθετων κατασκευών, η επιµέτρηση γίνεται µε 
βάση τα πραγµατικά βάρη των µελών της κατασκευής (ζύγιση, ζυγολόγιο) που επαληθεύονται µε παρουσία 
και πιστοποίηση εκπροσώπου της Υπηρεσίας.  

(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σιδηρών κατασκευών και σιδήρου / 
χάλυβα. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

400.1  Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

400.1.1 Πεδίο Εφαρµογής  

α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών χρωµατισµών 
µε τις απαιτούµενες προεργασίες, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού 
δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα 
Συµβατικά Τεύχη και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Στο παρόν περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες χρωµατισµών: 

- χρωµατισµοί µε πλαστικό χρώµα κοινοί ή σπατουλαριστοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες 

- τσιµεντοχρωµατισµοί 

- ασβεστοχρωµατισµοί 

- ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ή σπατουλαριστοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 

- βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 

- χρωµατισµός γυψοσανίδων 

- χρωµατισµός ξύλινων κουφωµάτων 

- χρωµατισµοί αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών 

- ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) 

γ. Χρωµατισµοί που τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο, κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα άρθρα της ΕΤΣΥ. Eιδικοί χρωµατισµοί (εποξειδικά χρώµατα κτλ) εφαρµόζονται κατά τις οδηγίες 
των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. 

400.1.2 Ορισµοί  

Οι χρωµατισµοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την επιφάνεια εφαρµογής τους, το είδος του 
χρησιµοποιούµενου υλικού (ταχύτητα ξήρανσης, σύσταση, χρήση) και τη µέθοδο εφαρµογής τους. Ανάλογα 
µε το είδος του χρώµατος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

636 Ελαιοχρωµατισµοί: Χρωµατισµοί µε ελαιοχρώµατα (λαδοµπογιές) απλοί ή σπατουλαριστοί επί 
επιχρισµένων, ξύλινων ή µεταλλικών επιφανειών ή επί θερµαντικών σωµάτων. 

637 Χρωµατισµοί µε πλαστικά χρώµατα επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισµένων ή ξύλινων 
επιφανειών σπατουλαριστοί ή κοινοί 

638 Υδροχρωµατισµοί, µε υδατοδιαλυτά χρώµατα (υδροχρώµατα, νεροµπογιές) όπως τα 
ασβεστοχρώµατα και τα τσιµεντοχρώµατα. 

639 Βερνικοχρωµατισµοί µε διάφορα είδη βερνικοχρωµάτων (π.χ. ριπολίνες, ντούκο, βερνίκια 
εποξειδικών ρητινών) επί σιδηρών, ξύλινων, ελαιοχρωµατισµένων  ή σπατουλαρισµένων επιφανειών σε 
εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. 

400.2 Υλικά 

400.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους χρωµατισµούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- υλικά προστασίας ή συντήρησης της επιφάνειας (αντισκωριακά, αντιµυκητικά, αντιδιαβρωτικά κτλ) 

- υλικά υποστρώµατος ή ενδιάµεσης στρώσης  

- υλικά τελικών στρώσεων (χρώµατα, βερνίκια). 

β. Οι χρωµατισµοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα 
προέρχονται από τον ίδιο, αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή. 

γ. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία και συµβατά µε τις επιφάνειες, στις 
οποίες πρόκειται να εφαρµοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωµατισµών ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της χρωµατικής µελέτης και για την υποβολή προς έγκριση στην 
Υπηρεσία δειγµάτων χρωµάτων σε µικρές επιφάνειες σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο RAL και πιστοποιητικών 
από κάθε υλικό. Ο έλεγχος των δειγµάτων αφορά στο χρώµα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά 



 

 

επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις 
αποχρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω εργασία 
των χρωµατισµών. 

δ. Ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί τα υλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, τις 
προδιαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

ε. Λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχουν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία για την επιτυχία των 
χρωµατισµών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει το προσωπικό του µε καινούργια και άριστης 
ποιότητας εργαλεία διαφόρων µεγεθών και µορφών, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

στ. Τα χρώµατα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το 
πλύσιµο και τρίψιµο µε συνηθισµένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραµένει 
σταθερή. 

ζ. Από την αρχιτεκτονική µελέτη προδιαγράφονται οι απαιτούµενες τιµές των ακόλουθων ιδιοτήτων των 
χρωµάτων. Η επιλογή των υλικών ακολουθεί τις τιµές αυτές και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου: 

- στιλπνότητα 

- αδιαφάνεια / βαθµός καλυπτικότητας 

- πρόσφυση 

- ελαστικότητα 

- ανθεκτικότητα 

- επικινδυνότητα 

η. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε ξύλινες επιφάνειες πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες: 

- Να είναι αρκετά λεπτόρρευστα, ώστε να έχουν πολύ καλή πρόσφυση και δυνατότητα διεισδύσεως σε 
βάθος στη µάζα του ξύλου. 

- Να περιέχουν µυκητοκτόνες και εντοµοκτόνες ουσίες, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσµατική και 
µακροχρόνια προστασία από τους µύκητες κτλ αλλά να µην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους. 

- Να περιέχουν ρητίνες που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία που εµποδίζει την ανάπτυξη µυκήτων. 

- Να περιέχουν διαφανείς χρωστικές ουσίες και διαφανή οξείδια του σιδήρου που απορροφούν την 
υπεριώδη ακτινοβολία και εµποδίζουν τη σκλήρυνση και την καταστροφή του υµένα. 

400.2.2 Προδιαγραφές 

Οι σηµαντικότερες ισχύουσες προδιαγραφές για τους χρωµατισµούς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει υλικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές ή άλλες ισοδύναµες της 
έγκρισης της Υπηρεσίας και να διενεργεί τους αντίστοιχους ελέγχους και δοκιµές, εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία. 

Πίνακας 400.2.2 : Ισχύουσες Προδιαγραφές για Χρωµατισµούς 

# Εργασία ή Απαίτηση Πρότυπο 

1 2 5 

1 Ορολογία χρωµάτων και βερνικιών ΕΛΟΤ 547 

2 Όροι και ορισµοί για υλικά επικάλυψης ΕΛΟΤ ΕΝ 4618 

3 Χρώµατα, βερνίκια  - Όροι και ορισµοί των υλικών επιχρίσεως - 
Μέρος 1, Γενικοί Όροι 

ΕΛΟΤ ΕΝ 971 

4 Υλικά και συστήµατα επιχρίσεως για εξωτερικούς τοίχους και 
σκυρόδεµα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1062 

5 Πλαστικά Χρώµατα ΕΛΟΤ 788 

6 Βερνικοχρώµατα ΕΛΟΤ 864 

7 Προσδιορισµός αντοχής στην τριβή ΕΛΟΤ 1047 

8 Πρακτική απόδοση µε τη µέθοδο πινέλου ΕΛΟΤ 1205 

9 Προσδιορισµός αντοχής υγρών χρωµάτων στην εξάπλωση της 
καύσης 

ΕΛΟΤ 1206 

10 ∆ειγµατοληψία πρώτων υλών ΕΛΟΤ 121 

11 Προσδιορισµός καλυπτικής ικανότητας  



 

 

# Εργασία ή Απαίτηση Πρότυπο 

1 2 5 

12 Εφαρµογή χρώµατος µε πινέλο σε µεγάλη επιφάνεια ΕΛΟΤ 694 

13 Μέθοδοι δοκιµών αξιολόγησης της συµβατότητας ενός προϊόντος µε 
την προς επίστρωση επιφάνεια 

ΕΛΟΤ 765 

14 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών και καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 

15 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 

16 Προσδιορισµός κατάστασης και χρόνου πλήρους ξήρανσης - 
Μέθοδος δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 29117 

17 Εκτίµηση του βαθµού κιµωλίασης επιχρισµάτων για γενική χρήση ΕΛΟΤ 875 

18 ∆οκιµή πρόσφυσης ΕΛΟΤ 856 

19 Υπόστρωµα βερνικωµάτων πινέλου (βελατούρα) ΕΛΟΤ 876 

20 Ανάγλυφοι χρωµατισµοί τοίχων (ρελιέφ) ΕΛΟΤ 924 

21 Αστάρι προπαρασκευαστικό µεταλλικών επιφανειών ΕΛΟΤ 965 

22 Προσδιορισµός αντοχής στην υγρή απόξεση και δυνατότητας 
καθαρισµού των επιχρίσεων 

ΕΝ ISO 11998 

23 Χρώµατα και βερνίκια και πρώτες ύλες αυτών - Θερµοκρασίες και 
υγρασίες για εγκλιµατισµό και δοκιµές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 23270  

24 ∆οκιµή αντοχής βερνικιών και ρητινών σε καυσαέρια ΕΛΟΤ 930 

25 Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων για δοκιµή ΕΛΟΤ ΕΝ 1513 

26 ∆ειγµατοληψία ΕΛΟΤ ΕΝ 15528 

27 ∆οκιµή Χάραξης ΕΛΟΤ ΕΝ 1518 

28 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή 
χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της 
καθαρότητας της επιφάνειας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501 

400.2.3 ∆ιάφορα Υλικά  

α. Τα χρώµατα αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά: 

- τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανόργανα ή οργανικά πολύ λεπτόκοκκα υλικά 

- το συνδετικό µέσο ή φορέας, που συνενώνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας και σχηµατίζει µια 
οµοιόµορφη και ανθεκτική µεµβράνη µετά την εξάτµιση του διαλυτικού ή αραιωτικού 

- το διαλυτικό ή αραιωτικό, που διατηρεί σε ρευστή µορφή το µίγµα και βοηθά στο σχηµατισµό της 
χρωµατικής µεµβράνης. 

β. Λινέλαιο 

- Το λινέλαιο αποτελεί το βασικό συστατικό των ελαιοχρωµάτων και των ασταριών. Κυριότερη του 
ιδιότητα, είναι η ξήρανση του από την επιφάνεια προς το βάθος, όταν έρχεται σε επαφή µε το οξυγόνο του 
περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, οι στρώσεις των ελαιοχρωµάτων πρέπει να είναι λεπτού πάχους, αλλά και 
η κάθε µια από αυτές να εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της προηγούµενης. Χρησιµοποιείται είτε ωµό είτε 
βρασµένο. 

- Η ξήρανση του ωµού λινελαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 36 ώρες. ∆ιαφορετικά η Υπηρεσία 
απορρίπτει την όλη εργασία και επιβάλλει στον Ανάδοχο την ανακατασκευή της. Το ωµό λινέλαιο σε 
σύγκριση µε το βρασµένο δεν σκουραίνει το χρωµατισµό και δεν "ζαρώνει" ή "φουσκαλιάζει" τη χρωµατική 
στρώση της επιφάνειας. Απαγορεύεται η χρήση του σε πορώδεις επιφάνειες (τούβλα, κεραµίδια, καινούργια 
επιχρίσµατα κτλ), ενώ επιβάλλεται η χρήση του στην παρασκευή των ασταριών.  

- Το βρασµένο λινέλαιο είναι αρκετά σκουρότερο από το ωµό, αλλά όπως και αυτό, επιταχύνει την 
ξήρανση (24 h - 26 h) του χρωµατισµού και αυξάνει την ελαστικότητα του. Παράγεται µε θέρµανση µίγµατος 
ωµού λινελαίου και µικρής ποσότητας στεγνωτικού υλικού και χρησιµοποιείται για εξωτερικούς χρωµατισµούς 
(σε ποσοστό 25% -33% του ωµού), ή όπου απαιτείται η επιτάχυνση της ξήρανσης. Για το λόγο αυτό 
χρησιµοποιούνται και στερεωτικές ουσίες. 

γ. Υαλόχαρτα 



 

 

- Τα υαλόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού από την µία όψη, µε επικολληµένα θρύµµατα ύαλου από την 
άλλη. Χρησιµοποιούνται πριν την εφαρµογή των χρωµατισµών για τον καθαρισµό των επιχρισµάτων και 
λοιπών επιφανειών µε επίτριψη. Ανάλογα µε το µέγεθος των θρυµµάτων του ύαλου, τα υαλόχαρτα 
χαρακτηρίζονται ως αδρά (χονδρά), λεπτά (ψιλά) ή πολύ λεπτά, µε την ένδειξη Νο 2, Νο 0 κτλ. 

- Για τις πολύ λεπτές επιτρίψεις χωρίς τον κίνδυνο εµφάνισης χαραγών, χρησιµοποιούνται τριµµένα 
υαλόχαρτα, τα οποία ονοµάζονται κοινά απόχαρτα. 

- Τα σµυριδόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού ή ύφασµα, µε σκόνη σµύριδας. Χρησιµοποιούνται για τον 
καθαρισµό µε επίτριψη των µεταλλικών επιφανειών. Ένας ειδικός τύπος σµυριδόχαρτου είναι το κατάλληλο 
για τρίψιµο µε διαβροχή, το οποίο χρησιµοποιείται σε χρωµατισµούς ντούκο (ντουκόχαρτο). 

δ. ∆ιάφορα άλλα Υλικά  

- Τα στεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προστίθενται στα ελαιοχρώµατα, µε σκοπό την επιτάχυνση της 
ξήρανσης τους. Χρησιµοποιούνται σε µικρή ποσότητα για την παρασκευή των χρωµάτων. 

- Στην περίπτωση χρωµατισµού µε πλαστικά χρώµατα, για τα απαιτούµενα στοκαρίσµατα της 
επιφάνειας χρησιµοποιείται στόκος που παράγεται µε την ανάµειξη έτοιµου λευκού πλαστικού χρώµατος και 
τσίγκου σε σκόνη (πλαστικός στόκος).  

- Το υλικό σπατουλαρίσµατος είναι παχύρρευστο και χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό λείου και 
οµαλού υποστρώµατος των χρωµατισµών. Για ντουκοχρώµατα, όπως και για µεταλλικές επιφάνειες, 
χρησιµοποιείται ειδικό υλικό σπατουλαρίσµατος (αντουί ντούκο). 

400.2.4  Πλαστικά Χρώµατα 

α. Τα πλαστικά χρώµατα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανση τους, τη µεγαλύτερη αντοχή, την 
ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα τους µέσα στον χρόνο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό των 
ξύλινων και επιχρισµένων επιφανειών. Έχουν ως φορέα παρασκευής είτε νερό (αιωρήµατα) είτε οργανικούς 
διαλύτες (διαλύµατα). Τα συνηθέστερα είδη πλαστικών χρωµάτων είναι τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα 
χρώµατα από καουτσούκ. 

β. Στα πλαστικά χρώµατα, η αραίωση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται µε προσθήκη και 
ανάµιξη µικρής ποσότητας καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. ∆ιαφορετικά η 
αραίωση γίνεται µε το υλικό-οργανικό διαλύτη που είναι και ο φορέας παρασκευής του χρώµατος. Κατά την 
αραίωση των πλαστικών χρωµάτων πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψη ότι, στις λιγότερο απορροφητικές 
επιφάνειες, το πλαστικό θα είναι πυκνότερο, γιατί ο χρωµατισµός αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή. 

γ. Τα πλαστικά χρώµατα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- είναι άοσµα 

- δεν είναι εύφλεκτα 

- στεγνώνουν το πολύ σε 1 h 

- µπορούν να επικαλυφθούν από την εποµένη στρώση µετά από 3 h - 4 h 

- αποξηραίνονται πλήρως µετά από 12-15 h 

- µπορούν να πλυθούν µετά από 5 -10 ηµέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι 

- αφήνουν τη χρωµατισµένη επιφάνεια να αναπνέει 

- διαστρώνονται µε ψεκαστήρα (πιστόλι), µε κύλινδρο (ρολό) ή µε πλατύ πινέλο. 

400.2.5 Ελαιοχρώµατα  

α. Τα ελαιοχρώµατα είναι είτε τυποποιηµένα βιοµηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασµένα  στο 
εργοτάξιο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό ξύλινων, µεταλλικών και επιχρισµένων επιφανειών. 

β. Για τους ελαιοχρωµατισµούς, χρησιµοποιείται τυποποιηµένο χρώµα σε µικρή ποσότητα ή 
συνδυασµός περισσοτέρων ελαιοχρωµάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου µειώνεται σηµαντικά για το 
υλικό της τελευταίας στρώσης και συνήθως παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

γ. Για την προστασία των µεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις χρησιµοποιούνται ελαιοχρώµατα 
µίνιου κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

400.2.6 Βερνίκια 

α. Τα συνήθη βερνίκια είναι άχροα παρασκευάσµατα σε υγρή διάφανη µορφή, τα οποία σχηµατίζουν 
στην επιφάνεια λεπτή µεµβράνη, που δεν µεταβάλλει την φυσική της αίσθηση (π.χ. ξύλινη επιφάνεια) ή την 
αρχική της απόχρωση (π.χ. ελαιοχρωµατισµένη επιφάνεια). Υπάρχουν επίσης και έγχρωµα βερνίκια που 
περιέχουν ειδικές συµβατές χρωστικές ουσίες, τα οποία χρησιµοποιούνται συνήθως για τη συντήρηση ή για 
την επίτευξη οµοιόµορφης εµφάνισης ήδη βερνικωµένων επιφανειών. 



 

 

β. Τα βερνίκια εφαρµόζονται σε λεπτότατα στρώµατα (φιλµ) και πρέπει να εµφανίζουν ελαστικότητα 
προς αποφυγή δηµιουργίας σχισµών (να µην σπάνε). 

γ. Βερνίκια που προορίζονται για εφαρµογή σε εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις καιρικές 
συνθήκες. 

δ. ∆ιακρίνουµε τις εξής βασικές κατηγορίες βερνικιών : 

- Τα ελαιώδη (λαδερά) βερνίκια παρασκευάζονται από λινέλαιο και από µικρή ποσότητα στεγνωτικού. 
Τα ελαιώδη βερνίκια είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση ενώ για τις εσωτερικές χρήσεις προτιµώνται 
ελαιώδη βερνίκια µε µικρότερη περιεκτικότητα λινέλαιου και περισσότερο τερεβινθέλαιο (νεφτιλίδικα). 

- Τα πτητικά βερνίκια (νεφτιού, οινοπνεύµατος κτλ), έχουν µικρότερη ελαστικότητα έναντι των 
ελαιωδών γι αυτό και χρησιµοποιούνται για τις εσωτερικές επιφάνειες. 

- Τα πλαστικά βερνίκια παρασκευάζονται από συνθετικές ρητίνες και µε κατάλληλο, κατά περίπτωση 
(ανάλογα µε το είδος της συνθετικής ρητίνης), οργανικό διαλύτη. 

- Τα βερνίκια ντούκο παρασκευάζονται από παράγωγα της κυτταρίνης και διαλύονται µέσα σε 
οργανικούς διαλύτες. Αυτά διακρίνονται για τη µεγάλη αντοχή και ελαστικότητα τους. Οι µεµβράνες που 
σχηµατίζουν ξηραίνονται ταχύτατα µόνο στον αέρα και στεγνώνουν πολύ γρήγορα. 

400.3  Εκτέλεση Εργασιών 

400.3.1 Γενικά  

α. Για την επιλογή του συστήµατος βαφής λαµβάνονται υπ' όψιν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

- η φύση και το υλικό της επιφάνειας εφαρµογής (πλινθοδοµές, επιχρισµένες επιφάνειες, λιθοδοµές, 
σκυρόδεµα, µεταλλικές επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες κτλ) 

- οι συνθήκες έκθεσης της επιφάνειας (καιρικές, ατµοσφαιρικές, µηχανικές καταπονήσεις χρήσης, 
περιβάλλον) 

- οι πιθανές ειδικές απαιτήσεις (στεγανότητα, υδροπερατότητα, αντοχή στη φωτιά, ατοξικότητα κτλ). 

β. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο χρωµάτων που 
περιέχει τους χρωµατισµούς για όλα τα τελειώµατα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της εγκεκριµένης 
χρωµατικής µελέτης. Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε επιφάνεια:  

- η απαιτούµενη προετοιµασία 

- η ονοµασία και ο τύπος του χρώµατος 

- ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων.  

γ. Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργοστασίων παραγωγής των χρωµάτων να 
επιθεωρούν την εκτέλεση των εργασιών και να λαµβάνουν δείγµατα των υλικών τους από το εργοτάξιο. 

δ. Ο Ανάδοχος προχωρά στις εργασίες χρωµατισµών µόνο µετά την έγκριση αντιπροσωπευτικών 
δειγµάτων επιφανειών κάθε τύπου χρωµατισµού από την Υπηρεσία. Γενικά τα δείγµατα ανεγείρονται επί 
τόπου του έργου. Τα δείγµατα επιφανείας ως 2 m

2
 ανεγείρονται σε χώρο και µε τον τρόπο που υποδεικνύει η 

Υπηρεσία. Ενδείκνυται το δείγµα να κατασκευάζεται στη δυσµενέστερη θέση και να ελέγχεται, αφού 
στεγνώσει και εκτεθεί στις προβλεπόµενες συνθήκες έκθεσης. Μόνο αφού εγκριθεί ο χρωµατισµένος χώρος 
από την Υπηρεσία, ξεκινούν οι εργασίες. Ο χώρος στην τελική του µορφή θα παραµείνει ανέπαφος µέχρι την 
πλήρη αποπεράτωση των χρωµατισµών. Όπου απαιτούνται τελειώµατα όχι λεία, ο Ανάδοχος υποβάλλει 
προς έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα κατασκευών διαστάσεων 1 m x 1m, τα οποία διατηρεί στο εργοτάξιο 
µέχρι την περάτωση των εργασιών. Τα δείγµατα εργασίας κατασκευάζονται κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 1514. 

ε. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία 3 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 

στ. Στην περίπτωση των εξωτερικών χρωµατισµών τα απαιτούµενα ικριώµατα (σταθερά ή κινητά), 
πρέπει να µην στηρίζονται από την επιφάνεια της πρόσοψης (τρυπόξυλα), να παρέχουν την απαιτούµενη 
ασφάλεια στους εργαζόµενους και τρίτους, και να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

ζ. Κάθε φορά που ο Ανάδοχος παρασκευάζει οποιοδήποτε χρώµα, η ποσότητα του πρέπει να είναι λίγο 
µεγαλύτερη από την απαιτούµενη. 

η. ∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών χρωµατισµών. Τα υλικά χρωµατισµών θα πρέπει να 
αναµιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µία οµαλή συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός αν 
το εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την ανάµιξη γίνεται ακριβής υπολογισµός 
της ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η 
οµοιοχρωµία. 



 

 

θ. Οι κόλλες θα αναµιγνύονται καλά, θα διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και θα χρησιµοποιούνται µετά 
το άνοιγµα του δοχείου µέσα στο χρόνο που συνιστά το εργοστάσιο παραγωγής. 

ι. Σε ένα κτίριο, καταρχήν, χρωµατίζονται πρώτα οι οροφές, κατόπιν οι τοίχοι και στη συνέχεια τα 
κουφώµατα. Η εργασία χρωµατισµού κατακόρυφων επιφανειών ξεκινά από τις γωνίες του χώρου, την 
περίµετρο των παραθύρων, των θυρών και των διακοπτών µε πινέλο και συνεχίζεται προς τα µέσα του 
χώρου µε ρολό ή πινέλο. Ο χρωµατισµός µε ρολό γίνεται από πάνω προς τα κάτω. 

400.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 

α. Τα υλικά παραδίδονται σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες µε τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

- χρώµα (ονοµασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης)  

- ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 

- όνοµα κατασκευαστή  

- οδηγίες χρήσης και συµβατά υλικά  

- αριθµό παρτίδας 

- τοξικότητα και βαθµό επικινδυνότητας 

β. Τα υλικά χρωµατισµών που προσκοµίζονται σε χτυπηµένα, µη σφραγισµένα και µη αεροστεγή 
δοχεία, που επιτρέπουν την εξάτµιση, τη µόλυνση ή την απώλεια υλικού απορρίπτονται. 

γ. Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ηµεροµηνία παράδοσης και 
χρησιµοποιεί τα υλικά κατά σειρά παράδοσής τους. Υλικά που έχουν αλλοιωθεί ή έχει διέλθει η ηµεροµηνία 
λήξης τους, πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως από το εργοτάξιο. 

δ. Όλα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά πρέπει να παραδίδονται 
σε δοχεία περιεκτικότητας όχι µεγαλύτερη από 5 lt. 

ε. Όλα τα υλικά αποθηκεύονται συσκευασµένα σε καθαρούς και ξηρούς χώρους. Τα χρώµατα 
ειδικότερα αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς, και δροσερούς χώρους προστατευµένους από ακραίες 
θερµοκρασίες. Για τα υλικά µε βάση το νερό λαµβάνονται µέτρα προστασίας κατά του παγετού. Η µεταφορά 
και αποθήκευση των εύφλεκτων υλικών χρωµατισµών πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας. 

στ. Ο Ανάδοχος παραδίδει στην Υπηρεσία µετά το πέρας των εργασιών 2% επιπλέον από κάθε υλικό, µε 
ελάχιστο 1 δοχείο 5 lt και σε ακέραια δοχεία. 

400.3.3  Περιβαλλοντικές Συνθήκες 

α. Τα συνήθη επιτρεπτά όρια θερµοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες χρωµατισµών είναι από 
10°C - 40°C.  

β. Οι εργασίες χρωµατισµού των σιδηρών επιφανειών δεν διεξάγονται όταν η επιφανειακή θερµοκρασία 
του µετάλλου είναι µικρότερη από 3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των υδρατµών επί της 
µεταλλικής επιφάνειας, επιτρέπεται η διεξαγωγή χρωµατισµών µέχρι θερµοκρασία 3°C µεγαλύτερης από το 
σηµείο υγροποίησης. 

γ. Στις περιόδους χαµηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες 
χρωµατισµών και ειδικά των υδατοδιαλυτών χρωµατισµών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, 
απαιτείται θέρµανση του προς χρωµατισµό χώρου: 

- Πριν την έναρξη των χρωµατισµών πρέπει να έχει ήδη θερµανθεί καλά ο χώρος και η θερµοκρασία 
του να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπτά όρια. Η θερµοκρασία της προς χρωµατισµό επιφάνειας και του 
περιβάλλοντος χώρου ελέγχεται µε θερµόµετρο και πρέπει να συµφωνεί µε τη συνιστώµενη από τον 
κατασκευαστή του χρώµατος και θα παραµένει τουλάχιστον στην ελάχιστη, µέχρι το χρώµα να στεγνώσει 
τελείως. (Αν το χρώµα δεν έχει κολλώδη υφή και µε µέτριο τρίψιµο της επιφάνειας µε το δάχτυλο δεν 
τραυµατίζεται, έχει στεγνώσει.) 

- Τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις για τα όρια περιεκτικότητας σε υγρασία, όσον αφορά στα 
απορροφητικά υλικά (ξύλο, επίχρισµα κτλ). Με τη χρήση υγρασιόµετρου διασφαλίζεται, ότι η περιεκτικότητα 
σε υγρασία είναι εντός των προδιαγεγραµµένων ορίων πριν την έναρξη της εργασίας χρωµατισµού. 

- Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι δυσµενείς (π.χ. υπό συνθήκες 
αυξηµένης υγρασίας, ή υπό συνθήκες αυξηµένης θερµοκρασίας όπου δηµιουργούνται κύστες και ρυτιδώσεις 
στο χρώµα). 

- ∆εν επιτρέπεται η αραίωση του χρώµατος σε ψυχρούς χώρους. Το χρώµα πρέπει να µεταφερθεί 
στον προς χρωµατισµό χώρο και να αραιωθεί εκεί. Υλικό που έχει αραιωθεί υπό συνθήκες ψύχους, είναι 
δυνατόν να είναι υπερβολικά αραιό σε κανονικές θερµοκρασιακές συνθήκες. 



 

 

400.3.4 Προετοιµασία  

α. Ο Ανάδοχος προετοιµάζει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής 
των χρωµάτων.  

β. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών αφαιρούνται από τις προς χρωµατισµό επιφάνειες τα 
διάφορα εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να χρωµατιστούν (εξαρτήµατα παραθύρων, θυρών, πλακίδια από 
ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα επανατοποθετούνται µετά το πέρας των εργασιών. 

γ. Όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι ελαττωµατικοί και άλλα ελαττώµατα των προς χρωµατισµό 
επιφανειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας.  

δ. Αµέσως πριν από το χρωµατισµό θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται η 
σκόνη, τυχόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωµατισµού θα πρέπει να 
αποµακρύνονται τα υπολείµµατα προηγούµενων χρωµάτων από την επιφάνεια µε σκληρή µεταλλική 
βούρτσα ή µε έκπλυση νερού ή ατµού υπό πίεση ή µε αµµοβολή. Ο καθαρισµός των επιφανειών από αέριους 
ή αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως µε νερό από κάτω προς τα πάνω. Σε δύσκολες 
περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς και κατάλληλα απορρυπαντικά. Στην 
περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί µύκητες στην επιφάνεια, επιβάλλεται πλύσιµο µε µυκητοκτόνο. 

ε. Η αποµάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται µε σφυρί (µατσακόνι), ενώ 
σε ξύλινες επιφάνειες επιτυγχάνεται µε φλόγα καµινέτου, η οποία έχει το πλεονέκτηµα ότι ξηραίνει την 
επιφάνεια. Στις µεταλλικές επιφάνειες πρέπει συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας µε 
υαλόχαρτο, σµυριδόπανο ή αµµοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης. 

στ. Η προετοιµασία των σιδηρών τµηµάτων των κατασκευών για το χρωµατισµό τους ακολουθεί τα 
πρότυπα ΕΝ ISO 8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό 
υλικό για την επεξεργασία των επιφανειών των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών 
των κτιρίων, ώστε η οποιαδήποτε σκουριά να µετατρέπεται σε συµπαγές και σταθερό φιλµ, επαλείφεται στις 
επιφάνειες των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών πριν από το χρωµατισµό τους, 
εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύµφωνα τις προδιαγραφές του παρόντος, του εργοστασίου παραγωγής 
και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η εφαρµογή του σταθεροποιητικού υλικού γίνεται µε ρολό ή πινέλο (15 m

2
/kg - 

20 m
2
/kg), αφού προηγουµένως αποµακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς µετά την 

εφαρµογή του υλικού, χαρακτηρίζεται από την αλλαγή του χρώµατος της σκουριασµένης επιφάνειας από 
καφεκόκκινο σε µπλε-µαύρο και ολοκληρώνεται σε 2 h - 3 h, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιηµένη επιφάνεια επαλείφεται µε µίνιο 
και τον τελικό χρωµατισµό της. Σε περίπτωση που και µετά την κατεργασία η σκουριά παραµένει, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη µεταλλική κατασκευή µε µηχανικό τρόπο σύµφωνα µε τις 
εντολές της Υπηρεσίας. 

ζ. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει µε άλλο χρωµατισµό µια ήδη 
χρωµατισµένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωµατισµό να εφαρµόσει 
στρώσεις στερεωτικής ουσίας.  

η. Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στο εργοτάξιο πριν την εφαρµογή του χρωµατισµού  σε µια 
επιφάνεια είναι οι ακόλουθοι: 

- Έλεγχος καλυπτικής ικανότητας (η ικανότητα ενός χρώµατος να καλύψει µια ορισµένη επιφάνεια µε 
όσο το δυνατόν µικρότερη ποσότητα υλικού ή µε όσο το δυνατό λεπτότερη µεµβράνη). Χρωµατίζονται 
γυάλινες επιφάνειες µε µικρές, διαφορετικού βάρους, ποσότητες χρώµατος και µε διαφορετικό πάχος 
στρώσεως. Κάτω από τις πλάκες τοποθετείται φύλλο εφηµερίδας και η δυνατότητα ή µη ανάγνωσης των 
γραµµάτων προσδιορίζει την καλυπτική ικανότητα του χρώµατος. 

- Έλεγχος πρόσφυσης (η συγκολλητική ικανότητα ενός χρώµατος). Επικολλάται στην χρωµατισµένη 
επιφάνεια αυτοκόλλητη ταινία και αν κατά την αποκόλληση της δεν παρασύρεται το χρώµα, η πρόσφυση 
θεωρείται ικανοποιητική. 

- Έλεγχος ευκαµψίας (ικανότητα της µεµβράνης να παρακολουθεί τις παραµορφώσεις της επιφάνειας, 
χωρίς να αποκολλάται, να θρυµµατίζεται ή να υφίσταται ρωγµές). Χρωµατίζεται ένα τεµάχιο παρόµοιο µε την 
προς χρωµατισµό επιφάνεια και κατά την κάµψη του ο χρωµατισµός δεν πρέπει να υποστεί καµία βλάβη. 

θ. Τα χρώµατα δεν εφαρµόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα: 

- µαλακό, φθαρµένο επίχρισµα 

- υγρό επίχρισµα 

- υγρή ξυλεία 

- λιπαρότητα ή σκουριά 



 

 

400.3.5 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του χρωµατισµού καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

- η κατάσταση της προς χρωµατισµό επιφάνειας και η προετοιµασία της 

- η σύνθεση και η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται και η συµβατότητα µεταξύ τους και µε 
την επιφάνεια 

- το απαιτούµενο συνολικό πάχος του χρωµατισµού 

- οι καιρικές και οι ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των εργασιών 
χρωµατισµού 

- η εµπειρία και η ειδίκευση του τεχνικού προσωπικού. 

β. Όλες οι εργασίες εκτελούνται από έµπειρους τεχνίτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 
τεχνικής, την παρούσα και την ΕΤΣΥ, τις ειδικές παρατηρήσεις της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

γ. Στις περιπτώσεις που η χρήση ασταριού ή άλλης επεξεργασίας της επιφανείας συνιστάται από το 
εργοστάσιο παραγωγής του χρώµατος, για την εφαρµογή της τελικής στρώσης και δεν ορίζεται ρητά από τις 
προδιαγραφές, η επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής ή / και της 
Υπηρεσίας. 

δ. Οι στρώσεις των χρωµατισµών εφαρµόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές 
ατµοσφαιρικές συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση εφαρµόζεται µόνο 
αφού ξηραθούν οι προηγούµενες στρώσεις.  

ε. Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο ή στις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής των 
υλικών δεν καθορίζεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος επιλέγει τη µέθοδο εφαρµογής των χρωµάτων (πινέλο, 
ψεκασµός, ρολό), την οποία εφαρµόζει µετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας.  

στ. Πριν από την εφαρµογή της τελικής στρώσης οποιουδήποτε χρωµατισµού πρέπει: 

- να έχουν αποπερατωθεί όλες οι υπόλοιπες εργασίες 

- να έχουν αποµακρυνθεί από τους χώρους όλα τα άχρηστα υλικά και όσα αντικείµενα κτλ µπορούν να 
προκαλέσουν στους χρωµατισµούς την παραµικρή ζηµιά 

- να έχουν καθαριστεί τα δάπεδα, οι εξώστες κτλ. 

ζ. Το ψιλοστοκάρισµα εκτελείται µε πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για τις 
σπατουλαριστές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται µε πλαστικό αστάρωµα, ώστε η 
επιφάνεια εφαρµογής των πλαστικών χρωµάτων να µην έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισµα 
παραλειφθεί για την απλούστευση της εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης στρώσης 
σπατουλαρίσµατος να έχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου. 

η. Αν µετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν τη 
δεύτερη στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει µετά την πλήρη ξήρανση της 
πρώτης και τον καθαρισµό από σκόνες και άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί η παρουσία 
µυκήτων, λόγω κλιµατολογικών συνθηκών, µετά την πρώτη στρώση χρώµατος οι επιφάνειες πλένονται µε 
ειδικά µυκητοκτόνα διαλύµατα. 

θ. Η χρήση πολλών στρώσεων υγροµονωτικών ουσιών σε επιφάνειες υποστρωµάτων που 
παρουσιάζουν αυξηµένη υγρασία πρέπει να αποφεύγεται, γιατί η υγρασία θα παρουσιαστεί σε άλλο σηµείο 
της επιφάνειας.  

ι. Το επιθυµητό τελικό πάχος του χρώµατος πρέπει να επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πολλών 
στρώσεων του υλικού και όχι µε την εφαρµογή µιας παχιάς στρώσης. 

ια. Αστοχίες στην εφαρµογή των χρωµατισµών οδηγούν στα ακόλουθα προβλήµατα: 

- Φουσκάλες εµφανίζονται, όταν η προς χρωµατισµό επιφάνεια είναι υγρή, όταν εφαρµόζεται στρώση 
µε πάχος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο ή όταν έχει επιλεχθεί ακατάλληλο σύστηµα χρωµατισµού. 

- "Κρέµασµα" ή "τρέξιµο" του χρώµατος παρουσιάζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες, όταν εφαρµόζεται 
στρώση µε πάχος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο, ή όταν το χρώµα είναι πολύ αραιό ή δεν έχει την 
κατάλληλη θιξοτροπία. 

- Μείωση της στιλπνότητας του χρώµατος κατά την εφαρµογή ή κατά τη ξήρανσή του, είναι δυνατόν να 
εµφανιστεί είτε λόγω υγρής επιφάνειας εφαρµογής, είτε λόγω σφάλµατος στην αραίωση του χρώµατος. 

- Ανοµοιόµορφη κάλυψη της επιφάνειας οφείλεται σε χρήση ακατάλληλου αραιωτικού ή σε µικρή 
αναλογία αραίωσης. 

- Κιµωλίαση (αποσύνθεση της µεµβράνης) εµφανίζεται ως λευκή και εύκολα αποµακρυνόµενη σκόνη 
στην επιφάνεια. 



 

 

- Κροκοδείλωση (σχίσιµο της επιφάνειας σε ακανόνιστα σχήµατα) οφείλεται είτε στην εφαρµογή 
στρώσης µεγάλου πάχους σε µαλακό ή ασταθές υπόστρωµα, σε ελλιπή ξήρανση των ενδιάµεσων σταδίων 
χρωµατισµού είτε στη φυσιολογική γήρανση του χρώµατος (οπότε δεν αποτελεί ελάττωµα). 

400.3.6 Προστασία 

α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους χρωµατισµούς µέχρι την οριστική παραλαβή του 
έργου, εκτός εάν οι παρουσιαζόµενες φθορές, κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα 
υλικά, τον τρόπο προετοιµασίας της επιφάνειας, και την εφαρµογή των χρωµάτων, αλλά σε συνηθισµένη 
χρήση των χώρων. 

β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείµενων επιφανειών και άλλων 
οικοδοµικών στοιχείων στις χρωµατιζόµενες επιφάνειες (από χτυπήµατα, πιτσιλίσµατα κτλ). Είναι επίσης 
υπεύθυνος για την προστασία υαλοπινάκων µε γραµµώσεις, υαλοπινάκων µε επεξεργασία αµµοβολής και 
αδιαφανών (τριµµένων) υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωµατισµών. Τα µέτρα προστασίας 
ισχύουν µέχρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη κατάσταση. Η ποιότητα της 
προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των 
κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής κατάστασης των οικοδοµικών εργασιών. Θα τοποθετούνται 
σήµατα "Προσοχή Χρώµατα" στο χώρο και εφόσον κριθεί απαραίτητο τοποθετούνται και προστατευτικά 
εµπόδια. 

γ. Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωµατισµού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε και αν 
προέρχεται αυτή. 

δ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών µέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασµού) και για τον καθαρισµό µε αµµοβολή. Οι 
απαιτήσεις ασφαλείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 
ISO 1953. 

- Το προσωπικό που χρησιµοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά προσωπεία κατά τη 
διάρκεια του ψεκασµού. 

- Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισµός των κλειστών χώρων κατά τη διάρκεια του 
ψεκασµού. 

- Στην περίπτωση ψεκασµού του εσωτερικού  δεξαµενών, και άλλων παρόµοιων περιορισµένων 
χώρων ζητείται η γνώµη µηχανικού ασφαλείας για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου αερισµού. Η εργασία 
εκτελείται υπό τη συνεχή παρουσία εντεταλµένου ατόµου, το οποίο είναι εκτός του κλειστού χώρου και έχει 
συνεχή οπτική επαφή µε τα τεκταινόµενα µέσα στο χώρο. 

- Ο αερισµός ελέγχεται µετά τον ψεκασµό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι έχουν αεριστεί 
πλήρως, πριν επιτραπεί το κάπνισµα, η φωτιά ή η χρήση εξοπλισµού που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. 

- Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των επιφανειών µε αµµοβολή, το προσωπικό πρέπει να είναι 
εφοδιασµένο µε τον απαιτούµενο προστατευτικό εξοπλισµό. 

- Όποτε χρησιµοποιούνται κινητήρες εσωτερικής καύσης σε κλειστούς χώρους πρέπει να γίνεται 
συχνός έλεγχος της περιεκτικότητας του αέρα σε µονοξείδιο του άνθρακα. Επίσης, ο ηλεκτροκίνητος 
εξοπλισµός θα είναι εφοδιασµένος µε αντιεκρηκτικές διατάξεις. 

400.3.7 Ασταρώµατα 

α. Τα αστάρια αποτελούν την πρώτη στρώση προετοιµασίας των ελαιοχρωµατισµών. Στους 
χρωµατισµούς µε πλαστικά χρώµατα ενδείκνυται η χρήση τυποποιηµένου, µη ελαιώδους ασταριού (πλαστικό 
αστάρι). 

β. Στις περιπτώσεις χρωµατισµού γύψινων και απορροφητικών επιφανειών επιχρισµάτων 
χρησιµοποιείται πάντοτε ειδικό αντιαπορροφητικό αστάρι χωρίς αλκάλια. 

400.3.8 Χρωµατισµός Εξωτερικών Επιφανειών  

α. Οι κύριες κατηγορίες χρωµατισµών που εφαρµόζονται στις εξωτερικές επιφάνειες είναι οι ακόλουθες: 

- υδατοδιαλυτά χρώµατα 

- πλαστικά χρώµατα 

- βαφές µε οργανικούς διαλύτες 

β. Το υλικό θα είναι κατάλληλο για χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατικής διασποράς, 
µικροπολυµερισµένο ελαστοµερές σε συνδυασµό µε ρητίνη, σε µορφή µαλακής πάστας και θα  παρουσιάζει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 



 

 

- ανθεκτικό στους ατµούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα επιτρέπει την 
διείσδυση του νερού 

- αντοχή σε έντονες κλιµατολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και υπεριωδών 
ακτινοβολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον - κατά ΕΛΟΤ 824) και 
στην ηλιακή ακτινοβολία 

- εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες µε αυξηµένη αλκαλικότητα (τσιµέντο, 
αµιαντοτσιµέντο, τσιµεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856  

- αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιµή) και ΕΛΟΤ 788 

- µη εύφλεκτο και µη τοξικό  

- θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της µούχλας  

- θα έχει µόνιµη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλοδιαστέλλεται χωρίς να ρηγµατώνεται  

- θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατµούς του υποστρώµατος να το διαπεράσουν και να εξέλθουν  

- δεν θα εµφανίζει ρωγµές, φουσκώµατα ή ξεφλουδίσµατα µε την πάροδο του χρόνου. 

γ. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις µε πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, αραιωµένο ή 
όχι ανάλογα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία κατανάλωσης του χρώµατος ανά 
m
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 δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η 

σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

- Καθαρισµός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα σκυροδέµατος και 
κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εµφάνισης µούχλας ή ανιούσας υγρασίας ή υγρασίας λόγω συµπύκνωσης 
των υδρατµών εφαρµόζεται ειδικό µυκητοκτόνο πλαστικό χρώµα.  

- Αστάρωµα της επιφάνειας µε ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου παραγωγής),εφόσον κριθεί 
απαραίτητο ανάλογα µε το είδος του χρωµατισµού και της επιφάνειας. 

- Εφαρµογή του χρώµατος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει 
πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 7 
ηµερών.  

- Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι βροχής, 
εφαρµόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωµατισµού, µια τελική στρώση διαφανούς, στεγανωτικού, 
σιλικονούχου υλικού. 

400.3.9 Πλαστικοί Χρωµατισµοί 

Η σειρά των εργασιών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 

640 λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα 

641 ελαφρό τρίψιµο µε υαλόχαρτο, καθαρισµός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισµα 

642 αστάρωµα µε ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις µε τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας 

643 ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε ειδική 
ψήκτρα (ξεσκονίστρα) 

644 εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά 
διαστήµατα µεταξύ της εφαρµογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώµατος. 

400.3.10 Πλαστικά Τσιµεντοχρώµατα 

α. Τα τσιµεντοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό εµφανών σκυροδεµάτων. Το χρώµα θα 
είναι υδατοδιαλυτό µε ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών τσιµεντοχρωµάτων είναι η 
ακόλουθη: 

- ψιλοστοκάρισµα, για να εξαλειφθούν τυχόν µικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 

- καθαρισµός από σκόνες, ξένα σώµατα και τυχόν λίπη και λάδια 

- εφαρµογή της πρώτης στρώσης µε αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής 

- η επόµενη στρώση µε αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

β. Οι επιφάνειες που χρωµατίζονται µε τσιµεντοχρώµατα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ξεκαλουπώµατος της επιφάνειας από σκυρόδεµα και του 
χρωµατισµού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι µέσα στα επιτρεπόµενα από το εργοστάσιο 
παραγωγής του χρώµατος όρια. 



 

 

400.3.11 Ελαιοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 

α. Πριν την έναρξη εργασιών ελαιοχρωµατισµών καθαρίζονται επιµελώς οι ξύλινες επιφάνειες από τις 
διάφορες ουσίες που ενδεχοµένως είναι  κολληµένες σε αυτές. 

β. Η σειρά των εργασιών για απλούς ελαιοχρωµατισµούς (χωρίς σπατουλάρισµα) είναι η ακόλουθη: 

- πλήρης καθαρισµός των επιφανειών µε υαλόχαρτο 

- αστάρωµα µε πινέλο  

- επίτριψη µε υαλόχαρτο µετά από την ξήρανση του ασταριού 

- αποκοπή των προεξοχών και των διαφόρων εξογκωµάτων του ξύλου, αφαίρεση των 
απονεκρωµένων ρόζων και συµπλήρωση των κενών µε ξύλο, εξίσωση των υπόλοιπων µε το σκαρπέλο 
(κοπίδια) και επάλειψη µε γοµµαλάκκα 

- επίτριψη µε χονδρό υαλόχαρτο (Νο3)  

- καθαρισµός  

- στοκάρισµα κενών, σχισµών και αρµών του ξύλου µε υλικό στοκαρίσµατος  

- µετά την ξήρανση του στόκου, νέα επίτριψη µε λεπτό υαλόχαρτο µέχρι να γίνει τελείως επίπεδη η 
επιφάνεια του ξύλου 

- εφαρµογή του ελαιοχρώµατος σε δύο ή τρεις στρώσεις. Μετά την πλήρη ξήρανση κάθε στρώσης και 
πριν την εφαρµογή της επόµενης, γίνεται προσεκτική επίτριψη της επιφάνειας µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 
1). Οι στρώσεις εφαρµόζονται µε µικρές ποσότητες αραιού ελαιοχρώµατος, έτσι ώστε η ξήρανσή τους να µην 
απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το πολύ 0,02 kg ανά 1 kg ελαιοχρώµατος). 

γ. Η εφαρµογή του χρώµατος γίνεται µε πινέλο, κινούµενο παράλληλα, οριζόντια και κατακόρυφα 
(σταύρωµα σε κάθε στρώση), χωρίς να αφήνει πινελιές ή κόκκους. 

δ. Για τις εργασίες ελαιοχρωµατισµών µε σπατουλάρισµα ακολουθείται η ίδια σειρά προκαταρκτικών 
εργασιών. Πριν την εφαρµογή της πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος, παρεµβάλλεται σπατουλάρισµα (δύο 
κάθετων στρώσεων) µε "αντουί" (σπατουλάρισµα µε µίγµα που παρασκευάζεται από στόκο, λινέλαιο, 
τερεβινθέλαιο, λευκό του µολύβδου ή του ψευδαργύρου και στεγνωτικό). Μετά τη δεύτερη στρώση 
σπατουλαρίσµατος γίνεται επίτριψη µε απόχαρτο και ακολουθεί η εφαρµογή της πρώτης στρώσης 
ελαιοχρώµατος. Η υπόλοιπη εργασία είναι η ίδια µε αυτήν για τους κοινούς ελαιοχρωµατισµούς. Ο σκοπός 
του σπατουλαρίσµατος είναι η επίτευξη τελείως λείων επιφανειών. 

ε. Στην περίπτωση που οι ξύλινες επιφάνειες πρόκειται να χρωµατιστούν τελικά µε ριπολίνη, το 
σπατουλάρισµα γίνεται σε δύο πολύ λεπτές στρώσεις κάθετες µεταξύ τους. Μεταξύ των δύο στρώσεων 
σπατουλαρισµάτων, µεσολαβεί τρίψιµο µε υαλόχαρτο, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα και αστάρωµα της 
πρώτης στρώσης. ∆ιαστρώνονται δύο στρώσεις από ειδικό ελαιόχρωµα (αραιή βελατούρα), γίνεται 
ψιλοστοκάρισµα, επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και στη συνέχεια δύο ή περισσότερες στρώσεις 
ριπολίνης µέχρι να επιτευχθεί οµοιόµορφη απόχρωση. Μετά από κάθε στρώση πλην της τελευταίας θα 
επακολουθεί προσεκτική επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο  και ψιλοστοκάρισµα. 

στ. Η επάλειψη των ξύλινων επιφανειών µε λινέλαιο, γίνεται µετά την εξής προετοιµασία : 

- επίτριψη της επιφάνειας µε υαλόχαρτο 

- στοκάρισµα µε κοινό υλικό στοκαρίσµατος, στο οποίο προστίθεται λίγο χρώµα για την εξαφάνιση του 
λευκού χρωµατισµού του 

- νέα επίτριψη 

- µία ή δύο στρώσεις µε το πινέλο βρασµένου λινελαίου µε στεγνωτικό.   

- Στο µίγµα µπορεί να προστεθεί µικρή ποσότητα χρωστικής ύλης, ώστε η επιφάνεια του ξύλου να 
αποκτήσει ελαφρά απόχρωση. Οι επαλείψεις µε το λινέλαιο εφαρµόζονται κυρίως στο εσωτερικό των 
ερµαρίων δευτερευόντων χώρων (ράφια, χωρίσµατα, συρτάρια, ερµάρια κουζίνας κτλ) ή και των 
υπνοδωµατίων, εφ' όσον δεν προβλέπεται η βαφή τους µε ελαιόχρωµα ή βερνικόχρωµα.  

400.3.12 Ελαιοχρωµατισµοί Σιδηρών Επιφανειών 

α. Τόσο για τους απλούς όσο και για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς ακολουθείται η 
παρακάτω σειρά εργασιών: 

- τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της από σκουριές, 
σκόνες, λάδια 

- δύο στρώσεις µίνιο 



 

 

- σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µίγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα (και τα δύο µόνο για τους 
σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς) 

- χρωµατισµός µε ελαιόχρωµα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα µε την επιφάνεια, τρίψιµο κάθε 
στρώσης, πλην της τελευταίας, µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 

β. Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωµατίζονται µε ριπολίνη, η εφαρµογή των στρώσεων µίνιου, γίνεται 
µετά τον καθαρισµό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισµα, όπως παραπάνω, και επίτριψη µε 
υαλόχαρτο. Η λοιπή διαδικασία είναι όµοια µε αυτή της εκτέλεσης χρωµατισµών ριπολίνης σε ξύλινες 
επιφάνειες. 

γ. Στις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερµοκρασίες, 
χρησιµοποιούνται µόνο χρώµατα φωτιάς. Μετά το τρίψιµο των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα ή 
σµυριδόπανο ακολουθεί αστάρωµα µε χρώµα φωτιάς, στοκάρισµα και τελική βαφή των επιφανειών µε 
ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώσεις.  

400.3.13 Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 

α. Για τα υλικά και τα συστήµατα βαφών ξύλινων εξωτερικών επιφανειών ισχύει το πρότυπο ΕΝ 927. 

β. Η προετοιµασία των βερνικωµάτων και γενικότερα των βαφών των ξύλινων επιφανειών περιλαµβάνει 
καταρχήν την αναγνώριση της κατάστασης του ξύλου. Συγκεκριµένα ελέγχονται από τον Ανάδοχο οι 
ακόλουθες παράµετροι: 

- Η ύπαρξη παλαιάς βαφής και - αν υπάρχει - το είδος της. Η αναγνώριση γίνεται µε τη δοκιµή νίτρου. 
Επαλείφεται η επιφάνεια µε νιτρικό διάλυµα και αν προκύψει µικρή διάλυση της βαφής, πρόκειται για βαφή 
αλκυδική (διαλύτου), ενώ αν προκύψει έντονη διάλυση πρόκειται για ριπολίνη µε βάση το νερό. Στην πρώτη 
περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό για την ανακαίνιση της βαφής, ενώ στη 
δεύτερη πρέπει να χρησιµοποιηθεί υλικό µε βάση το νερό. Και στις 2 περιπτώσεις πριν τη διεξαγωγή των 
επόµενων ελέγχων προηγείται τρίψιµο µε απόχαρτο. 

- Η πρόσφυση της παλαιάς βαφής στην ξύλινη επιφάνεια, η οποία ελέγχεται είτε µε αυτοκόλλητη ταινία 
(βλ. και παρ. "Προετοιµασία" του παρόντος), είτε µε τη δοκιµή πλέγµατος. Στην πρώτη περίπτωση, αν η 
βαφή δεν παραµείνει στη θέση της πρέπει να αποµακρυνθεί τελείως. Στη δεύτερη περίπτωση χαράσσεται η 
παλαιά βαφή µε κοφτερό µαχαίρι ή ξυράφι σε αποστάσεις 2 mm οριζόντια και κάθετα, ώστε να σχηµατιστούν 
τετραγωνίδια. Κατά τη χάραξη δεν επιτρέπεται να αποκολληθούν περισσότερο από 20% των τετραγωνιδίων. 

- Αν ο παλαιός χρωµατισµός είναι βερνίκι, τοποθετείται στη συνέχεια βρεγµένο πανί στην επιφάνεια, 
ώστε να εξακριβωθούν τυχόν αλλοιώσεις του ξύλου ή της βαφής λόγω κλιµατολογικών συνθηκών. Αν 
σχηµατιστεί µετά από λίγη ώρα υγρή, σκούρα κηλίδα, το βερνίκι πρέπει να αποµακρυνθεί εντελώς από την 
επιφάνεια πριν την εφαρµογή νέου χρώµατος και το ξύλο να τριφτεί µέχρι να αποκαλυφθεί σταθερή, υγιής 
επιφάνεια. 

- Το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου εξακριβώνεται µε φορητό µετρητή υγρασίας. Πριν 
από το χρωµατισµό το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου πρέπει να είναι περίπου 15% (βλ. και 
παρ. "Περιβαλλοντικές Συνθήκες" του παρόντος). 

γ. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

- καθαρισµός των επιφανειών 

- επίτριψη µε υαλόχαρτο 

- στοκάρισµα µε στόκο που αποτελείται από ξύσµατα του ίδιου τύπου ξύλου µε αυτό της επιφάνειας 
και κόλλα ή από λευκή ζύµη που αποτελείται από ξύσµατα ξύλου και στόκο (έτοιµο προϊόν), στην οποία 
προστίθεται η κατάλληλη, ανάλογα µε το χρώµα του ξύλου, χρωστική ύλη 

- επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο 

- δύο επαλείψεις βρασµένου λινελαίου ή άλλου υλικού εµποτισµού του ξύλου µε πινέλο, µε τη δεύτερη 
να εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της πρώτης, οι οποίες έχουν σκοπό τον διαποτισµό του ξύλου, τόσο για 
οικονοµία βερνικιού µε µείωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας, όσο και για συντήρηση του ξύλου από 
την υγρασία, τη θερµότητα κτλ. 

- εφαρµογή µιας ή δύο στρώσεων βερνικιού, η πρώτη αραιή, η δεύτερη µετά την πλήρη ξήρανση της 
πρώτης µε πινέλο, εκτός αν πρόκειται για βερνίκια ντούκο, τα οποία εφαρµόζονται µε πιστολέτο. 

δ. Αν η φυσική απόχρωση του ξύλου δεν είναι οµοιόµορφη, τότε τοπικά (όπου ξασπρίζει το ξύλο) και 
πριν από την επάλειψη µε λινέλαιο, ενισχύεται µε µέθοδο εγκεκριµένη από την Υπηρεσία (υδατοχρώµατα, 
χρώµατα ανιλίνης κτλ). 

ε. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις βερνικώµατος εξωτερικών επιφανειών. 



 

 

400.3.14 Βερνικώµατα επί Ελαιοχρωµατισµένων Επιφανειών 

α. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του βερνικιού σε ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες, η τελική στρώση του 
ελαιοχρώµατος θα περιέχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου, ώστε να προκύψει θαµπή (µατ) επιφάνεια. Η 
εφαρµογή των στρώσεων βερνικιού εκτελείται πάντα σε ξηρές και καθαρές επιφάνειες. Αν οι επιφάνειες είναι 
νωπές πρέπει να προφυλάσσονται από την επικάθιση κονιορτού. 

β. Στην περίπτωση που στις ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες θα εφαρµοστεί ντουκόχρωµα ακολουθείται 
η γενική διαδικασία ελαιοχρωµατισµών µέχρι και το στάδιο του στοκαρίσµατος. Στην συνεχεία εκτελείται 
σπατουλάρισµα µε ειδικό υλικό (αντουί ντούκο) και µετά την ξήρανση του γίνεται επίτριψη µε ντουκόχαρτο µε 
σύγχρονη διαβροχή. Έπειτα εφαρµόζεται µε το πιστολέτο λεπτή στρώση µε έτοιµο αραιωµένο στόκο 
(σουλφασέρ), η οποία µετά την ξήρανση της επιτρίβεται όπως και η στρώση του σπατουλαρίσµατος (µε 
διαβροχή). Στο  τέλος εφαρµόζονται µε το πιστολέτο ή - σε ειδικές περιπτώσεις - µε το πινέλο, 2 ή και 3 
στρώσεις από το υλικό. Η κάθε στρώση εκτελείται µετά την πλήρη ξήρανση της προηγουµένης και την 
επίτριψη της, όπως προαναφέρθηκε. Η τέλεια στίλβωση των χρωµατισµών ντούκο επιτυγχάνεται µε την 
επίτριψη τους αρχικά µε χονδρόκοκκη αλοιφή ντούκο µε βαµβάκι και τέλος µε ψιλόκοκκη αλοιφή. 

400.3.15 Βερνικώµατα Σιδηρών Επιφανειών 

α. Η σειρά των εργασιών κοινών χρωµατισµών (όχι σπατουλαριστών) σιδηρών επιφανειών είναι η 
ακόλουθη: 

- καθαρισµός των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα και σµυριδόχαρτο ή σµυριδόπανο από σκουριές, 
σκόνες, λάδια 

- µία στρώση µίνιο µε υλικό ελαιοχρώµατος µίνιου 

- επίστρωση µε αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώµατα), µετά την ξήρανση της 
στρώσης του µίνιου ή εναλλακτικά µια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό χρώµα να µην εφαρµοστεί σε 
ελαιώδες υπόστρωµα 

- δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ή πλαστικού χρώµατος, µε πιστόλι ή / και πινέλο 

- εφαρµογή του βερνικοχρώµατος σε µια στρώση. 

β. Στους χρωµατισµούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούµενοι µε βερνικοχρώµατα 
αλουµινίου, που εφαρµόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή αερισµού ή χυτοσιδήρους σωλήνες 
αποχέτευσης ή σε εξωτερικά τοιχώµατα σιδηρών δεξαµενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν την εφαρµογή του 
βερνικοχρώµατος αλουµινίου εκτελείται όπως περιγράφεται παραπάνω στρώση µίνιου, εκτός αν η επιφάνεια 
είναι γαλβανισµένη. 

γ. Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών σιδηρών επιφανειών που ακολουθείται µετά 
τον καθαρισµό των επιφανειών είναι ίδια µε τη σειρά των εργασιών ελαιοχρωµατισµών σιδηρών επιφανειών. 

δ. Στην περίπτωση πλαστικών χρωµάτων ισχύουν τα αναγραφόµενα για τα σπατουλαριστά χρώµατα. 

ε. Οι κοινοί χρωµατισµοί µε ντουκοχρώµατα εφαρµόζονται σε προετοιµασµένη επιφάνεια κατά τα 
προαναφερόµενα (κοινοί ελαιοχρωµατισµοί). Εφαρµόζεται µία στρώση ελαιοχρώµατος µίνιου και στη 
συνέχεια σε δύο στρώσεις ντουκοχρώµατος. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα επακολουθεί 
τρίψιµο µε λεπτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισµα. 

400.3.16 Χρωµατισµοί Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Σιδηρών Κατασκευών 

α. Για τις απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας των σιδηρών κατασκευών µέσω βαφών ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο DIN 55928 και στο ΕΝ ISO 12944. 

β. Οι βαφές που έχουν σκοπό αντιδιαβρωτική  - αντιοξειδωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών 
πρέπει να έχουν ελάχιστο ολικό πάχος µεµβράνης (φιλµ) 100 µ - 200 µ, ανάλογα µε το περιβάλλον, την 
καταπόνηση της επιφάνειας κτλ. 

γ. Η σωστή προετοιµασία της επιφάνειας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του χρωµατισµού. Τα 
στάδια προεργασίας για τις σιδηρές κατασκευές είναι τα ακόλουθα: 

- Επιµελής καθαρισµός του υποβάθρου. 

- Εκτίµηση βαθµού οξείδωσης και αντίστοιχου τρόπου καθαρισµού, οι οποίοι φαίνονται στον ακόλουθο 
πίνακα. Στην περίπτωση σηµειακής σκουριάς, αυτή αποµακρύνεται µέχρι την εµφάνιση γυµνού µετάλλου, 
ενώ αν εµφανιστεί σκουριά σε κάποιο σηµείο µετά την επίτριψη παλαιών χρωµάτων µε απόχαρτο, 
καθαρίζεται επιµελώς και επαλείφεται µε αστάρι. 



 

 

Πίνακας 400.3.16 : Βαθµός Οξείδωσης και Τρόπος Καθαρισµού 

# Βαθµός οξείδωσης Τρόπος Καθαρισµού 

1 2 5 

1 Βαθµός Οξείδωσης 1 (σκουριά ως 1%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 

2 Βαθµός Οξείδωσης 2 (σκουριά ως 5%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 

3 Βαθµός Οξείδωσης 3 (σκουριά ως 15%) µηχανική αποµάκρυνση 

4 Βαθµός Οξείδωσης 4,5 (σκουριά ως 40%) αµµοβολή, φλογοβολή 

- Μετά από αµµοβολή ή φλογοβολή πρέπει να ακολουθεί αµέσως προεπάλειψη, λόγω του κινδύνου 
άµεσης οξείδωσης από τον αέρα. 

- Πλήρης αποµάκρυνση δέρµατος εξέλασης - φιλµ οξειδίου του σιδήρου, ώστε να επιτευχθεί επαρκής 
πρόσφυση και να αποτραπεί η δηµιουργία σκουριάς πίσω από το χρώµα. 

- Στα "δύσκολα" σηµεία (οξείες ακµές, τρίεδρες γωνίες, µη προσβάσιµες επιφάνειες) απαιτείται διπλή ή 
και τριπλή προεπάλειψη και αποµάκρυνση των τυχόν υπολειµµάτων συγκολλήσεων. 

- Ελέγχεται η πρόσφυση των παλαιών χρωµατισµών µε το "τεστ λεπίδας" ή για κιµωλιούµενα φιλµ το 
τεστ αυτοκόλλητης ταινίας. Οι φυσαλίδες χρώµατος αποµακρύνονται µηχανικά και πλήρως, όπως και τα 
ρυτιδωµένα χρώµατα. Ο έλεγχος πρόσφυσης πολλαπλών στρώσεων παλαιών χρωµάτων γίνεται µε το τεστ 
λεπίδας, ενώ ο έλεγχος της ελαστικότητας παλαιού χρώµατος διεξάγεται µε απολέπιση µε ξυράφι. Στην 
περίπτωση ύπαρξης σκουριάς κάτω από το χρώµα ή µέσα σε αυτό, το χρώµα αποµακρύνεται πλήρως. 

400.3.17 Πέρας Εργασιών 

α. Μετά το τελείωµα των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει το συντοµότερο όλα τα 
εργαλεία, ικριώµατα, άχρηστα υλικά, και πλεονάζοντα χρώµατα και να καθαρίσει τις επιφάνειες (δάπεδα, 
τοίχοι, επενδύσεις, υαλοπίνακες, είδη υγιεινής κτλ) από τους χρωµατισµούς. Όσες από τις κατασκευές µετά 
τον καθαρισµό δεν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

β. Αφαιρούνται επίσης υπερχειλίσεις του χρώµατος, σηµάδια, "τρεξίµατα" χρωµατισµών από τις 
επιφάνειες. 

γ. ∆εν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώµατα µέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις δαπέδων κτλ. αλλά 
θα φυλάσσονται σε δοχεία και θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 

400.4 Έλεγχοι  

α. Κατά την προσκόµιση αλλά και ακριβώς πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο 
και από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας η κατάσταση του χρώµατος µέσα στο δοχείο, ακόµα και αν έχει ελεγχθεί 
και εγκριθεί προηγουµένως. Το υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Αν έχει δηµιουργηθεί παχιά µεµβράνη από στερεοποιηµένο χρώµα, στην επιφάνεια του υλικού µέσα 
στο δοχείο (πέτσιασµα). 

- Αν έχει επέλθει χηµική αντίδραση των χρωστικών ουσιών µε άλλα συστατικά του χρώµατος που 
δηµιουργούν ηµι-σκληρυµένους σβώλους, οι οποίοι δεν µπορούν να εξουδετερωθούν και να επαναµιχθούν 
µε το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή πήξιµο). 

- Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χηµικές αντιδράσεις µεταξύ συστατικών του υλικού. 
Σχετικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και πιθανά ασυνήθης οσµή. Στα 
πλαστικά χρώµατα η έκλυση αερίων µπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους - 
θέρµανσης. 

- Αν υπάρχει εκτεταµένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθµένα του δοχείου, σε 
σηµείο που το στερεοποιηµένο χρώµα να µην διαλύεται µε τις συνήθεις αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής 
έκτασης καθιζήσεις είναι αναµενόµενες στα περισσότερα χρώµατα, αλλά η χρωστική που έχει καθιζάνει, 
πρέπει κανονικά να διαλύεται αµέσως µε ανάδευση ή ανατάραξη. 

β. Οι τελειωµένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν 
διαστρώθηκε ή / και απορροφήθηκε οµοιόµορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώµα, στην υφή και στην τελική 
εµφάνιση. Οι χρωµατισµοί κρίνονται απορριπτέοι όταν: 

- οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αµυδρά 

- η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώµα, όταν δηλαδή το χρώµα είναι διαφανές ("φάγκρισµα"). 

- το χρώµα της χρωµατισµένης επιφάνειας δεν είναι τελείως οµοιόµορφο 



 

 

- παρουσιάζει έστω και µικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγµές, αποκόλληση, παρουσία 
φυσαλίδων κτλ) 

- διακρίνονται οι "µατίσεις" των τµηµάτων του χρώµατος µιας επιφάνειας 

- διακρίνονται οι διαδροµές του πινέλου που χρησιµοποιήθηκε για τη διάστρωση 

- οι γραµµές συνάντησης των χρωµατισµών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως 
ευθύγραµµες 

- η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη µελέτη ή / και την Υπηρεσία 

- το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι οµοιόµορφα 

- τα κενά, οι πόροι και οι ρωγµές των προς χρωµατισµό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί  

- η εργασία στις γωνίες, στις ακµές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγµές κτλ δεν είναι ίδιας 
ποιότητας µε την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 

- τα σφραγιστικά υλικά των αρµών έχουν χρωµατιστεί 

γ. Ο Ανάδοχος επιδιορθώνει τις ατέλειες και τις επιφάνειες χωρίς επιπλέον αποζηµίωση και µετά την 
έγκριση της Υπηρεσίας. 

400.5  Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Στην τιµή µονάδος όλων των εργασιών χρωµατισµών, εκτός από όλα τα στάδια (προκαταρκτικά και κύρια) 
της εκτέλεσης της εργασίας, περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω 
οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων 
υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας.  

β. Η κατασκευή των απαιτούµενων ικριωµάτων, η προσέγγιση και τοποθέτηση τους στη στάθµη 
εργασίας καθώς και η αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών. 

γ. Η προετοιµασία των προς χρωµατισµό επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των 
ατελειών, οι επιστρώσεις πριν από την εφαρµογή του χρώµατος, οι επιτρίψεις, οι εκτραχύνσεις, οι έλεγχοι και 
οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης 
εργασίας. 

δ. Η προστασία, ο καθαρισµός καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές των παρακείµενων 
επιφανειών από τις εργασίες χρωµατισµών. 

ε. Ο καθαρισµός του εργοταξίου και η αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών µετά το πέρας των 
εργασιών. 

στ. Οι ενδεχόµενες επιδιορθώσεις (µερεµέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω της ενσωµάτωσης 
των κουφωµάτων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. 

ζ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

η. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των 
εργασιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και 
σχέδια. 

400.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 

α. Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους 
(m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού 
που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ.  Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται 
όπως ορίζεται στην ΕΤΣΥ, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται 
ξεχωριστά, καθώς θεωρείται ανηγµένη στην ανά kg ή t τιµή των σιδηρών κατασκευών. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 "Γενικοί Όροι". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540. AΣΦΑΛΤΙΚΑ 

541.  ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

541.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Αυτές οι ασφαλτικές στρώσεις αφορούν στην κατασκευή οδοστρώµατος από ασφαλτικό σκυρόδεµα, κλειστού 
ή ανοικτού τύπου. 
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 τη µέθοδο αυτή, λόγω της υψηλής 
µηχανικής αντοχής του ασφαλτικού σκυροδέµατος, εξασφαλίζεται αφενός µεν η ενίσχυση του οδοστρώµατος 
(όταν γίνεται σε πάχη µεγαλύτερα των 4 cm) και αφετέρου η επίτευξη εξαιρετικών επιφανειακών 
χαρακτηριστικών οµαλότητας, οµοιοµορφίας, αντίστασης σε ολίσθηση και επιφανειακής υφής. Εφαρµόζεται 
σε νέες κατασκευές σε οδούς µε σηµαντική κυκλοφορία και για την ανακαίνιση-συντήρηση παλαιών 
οδοστρωµάτων. 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 µία ισχυρή συγκολλητική επάλειψη µε κατιονικό γαλάκτωµα. 
Κριτήρια επιλογής τύπου στρώσης. ΤΥΠΟΣ 1: Ασφαλτικό σκυρόδεµα πυκνής σύνθεσης, µε ονοµαστικό 
µέγεθος αδρανών 12,5 mm, ή 9,5 mm. Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις, που ενδιαφέρει, πέρα από την 
εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας, η ενίσχυση και η στεγανότητα του οδοστρώµατος. Με αυτό τον τρόπο, 
δεν επιτυγχάνεται µεγάλο βάθος µακροϋφής. 
ΤΥΠΟΣ 2: Ασφαλτικό σκυρόδεµα ανοικτής σύνθεσης, µε ονοµαστικό µέγεθος αδρανών 12,5 mm, ή 9,5 mm. 
Με τον τύπο αυτό, εξασφαλίζεται καλύτερη  µακροϋφή, 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.  
Τα συνιστώµενα πάχη στρώσεων των παραπάνω τύπων ασφαλτοµιγµάτων είναι 4 cm (για ονοµαστικό 
µέγεθος µέγιστου κόκκου 12,5 mm), ή 3 cm (για ονοµαστικό µέγεθος µέγιστου κόκκου 9,5 mm).  

541.2 Υλικά κατασκευής 

541.2.1 Αδρανή υλικά 
Τα αδρανή διακρίνονται σε χονδρόκοκκα συγκρατούµενα στο κόσκινο Νο 8 (2,36 mm), σε λεπτόκοκκα 
διερχόµενα από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούµενα στο κόσκινο Νο 200 και σε παιπάλη διερχόµενη από το 
κόσκινο Νο 200. 
Χονδρόκοκκο υλικό. Στις ασφαλτικές στρώσεις το χονδρόκοκκο κλάσµα των αδρανών είναι εκείνο που 
προσδίδει κυρίως τις χαρακτηριστικές αντιολισθηρές ιδιότητες (µικροϋφή και µακροϋφή) της επιφανείας του 
οδοστρώµατος και για αυτό  θα πρέπει να αποτελείται κατά 100% από αδρανές υλικό µε εξαιρετικά µηχανικά 
χαρακτηριστικά, µεγάλη καθαρότητα και κατάλληλο σχήµα κόκκων. 
Kαθαρότητα και 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 Νο 4, να έχει µία τουλάχιστον θραυσιγενή επιφάνεια. 



 

 

Οι κόκκοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδούς µορφής. Ο έλεγχος του σχήµατός τους θα γίνεται µε τη 
µέθοδο BS 812 (παρ. 105.1)

[1]
, µε προσδιορισµό για το συγκρατούµενο στο κόσκινο 6,3 mm (1/4”) υλικό του 

“δείκτη πλακοειδούς” (Flakiness Index), ο οποίος θα πρέπει να είναι µικρότερος από 30%. 
Μηχανικές ιδιότητες. Οι απαιτήσεις για τις µηχανικές ιδιότητες του χονδρόκοκκου αδρανούς υλικού αφορούν 
στα παρακάτω: 

• ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished  Stone Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή BS 812
[1]

. 

• ∆είκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή BS 812
[1]

. 

• Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles, σύµφωνα µε τη δοκιµή ASTM C 131
[2]

. 
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια ή στην ΕΤΣΥ, οι επιτρεπόµενες τιµές τους θα είναι: 

• PSV ≥50 

• AAV≤10 

• LA≤24  
Λεπτόκοκκο υλικό. Το λεπτόκοκκο κλάσµα (διερχόµενο από το κόσκινο Νο 8 και συγκρατούµενο στο 
κόσκινο Νο 200), 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. 
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 να είναι αρκετά ξηρή, ώστε να ρέει ελεύθερα και να µη δηµιουργεί 
συσσωµατώµατα. Η παιπάλη δεν πρέπει να περιέχει άργιλο ή οργανικές προσµίξεις και να µην έχει 
πλαστικότητα, εκτός αν πρόκειται για τσιµέντο ή υδράσβεστο. Η συνιστώµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση της 
παιπάλης φαίνεται στον Πίνακα 541.2.1-1. 

Πίνακας 541.2.1-1:  Συνιστώµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση παιπάλης 
Κοκκοµετρική διαβάθµιση παιπάλης 

Κόσκινο τετρ. οπής ∆ιερχόµενο % 

600 µ  (Νο  30) 

300 µ  (Νο  50) 

75 µ  (Νο 200) 

100 
90 - 100 
70 - 100 

541.2.2 Ασφαλτικό συνδετικό 
Θα χρησιµοποιείται καθαρή άσφαλτος, η οποία πρέπει είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 
ΠΤΠ Α200 ή, για όσους τύπους δεν εµπεριέχονται σε αυτή, σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM D 946

[3]
.  

O τύπος της ασφάλτου συνιστάται να είναι 60/70, ή εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µίγµα ασφάλτου 
80/100 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 (θερµοπλαστικά, πολυµερή, ελαστοµερή 
κτλ.), ύστερα από ειδική εργαστηριακή µελέτη. 
Προσθήκη βελτιωτικού προσφύσεως στην άσφαλτο θα γίνεται όταν τα αδρανή παρουσιάζουν υδροφιλία, ή σε 
ειδικές περιπτώσεις που καθορίζει η Υπηρεσία. Ο τύπος και το ακριβές ποσοστό του αντιυδροφίλου, θα 
καθορίζεται από το εργαστήριο, µε τη δοκιµή εµβάπτισης-θλίψης ASTM D 1075

[4]
 . 

541.2.3 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 
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 “Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles 

Machine”, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.03 

 
[3]

 “Standard Specification for Penetration-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement Construction”, Annual Book of ASTM 

Standards, vol. 04.03 

 
[4]
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παιπάλη), ανάλογα µε τον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέµατος και το ονοµαστικό µέγεθος του µέγιστου 
κόκκου, πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια του Πίνακα 541.2.3-1. 
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 διερχόµενου από το κόσκινο Νο 8 υλικού κοντά στο µέγιστο 
επιτρεπόµενο, δίδουν επιφάνεια µε σχετικά λεπτή υφή, ενώ διαβαθµίσεις που πλησιάζουν στο ελάχιστο, 
δίδουν επιφάνεια σχετικά αδρή.  
Τα όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης που δίδονται στον Πίνακα 541.2.3-1, ισχύουν κατά βάρος, εφόσον τα 
ειδικά βάρη του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου υλικού δεν 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. 
Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία). Η δοκιµή θα γίνεται µε την πρότυπη µέθοδο AASHTO T 104

[5]
 (µε 

χρησιµοποίηση θειικού νατρίου). Η απώλεια (σε ποσοστό του βάρους) δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από 9%. 
Ισοδύναµο άµµου. Το ισοδύναµο άµµου θα προσδιορίζεται σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο AASHTO T 
176

[6]
 επί του µίγµατος των αδρανών (πριν την προσθήκη της ασφάλτου και της πρόσθετης παιπάλης). 

Πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 55. 

Πίνακας 541.2.3-1: Κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και συνιστώµενο πάχος στρώσης 

ΤΥΠΟΣ 1 
(πυκνής σύνθεσης) 

ΤΥΠΟΣ 2 
(ανοικτής σύνθεσης) 

Ονοµαστικό µέγεθος µέγιστου κόκκου Μέγεθος κόσκινου 
τετραγωνικής οπής 12,5 mm 9,5 mm 12,5 mm 9,5 mm 

(ASTM) Ποσοστό διερχόµενων από τα αντίστοιχα κόσκινα 

19,00 mm (3/4'') 
12,50 mm (1/2'') 
9,50 mm (3/8'') 
4,75 mm (No 4) 
2,36 mm (No 8) 
1,18  mm (No 16) 
0,30 mm (No 50) 
0,07 mm (No 200) 

100 
90 - 100 
- 
44 - 74 
28 - 58 
- 
5 - 21 
2 - 10 

- 
100 
90 - 100 
55 - 85 
32 - 67 
- 
7 - 23 
2 - 10 

100 
85 - 100 
60 - 90 
20 - 50 
5 - 25 
3 - 19 
0 - 10 
- 

- 
100 
85 - 100 
40 - 70 
10 - 35 
5 - 25 
0 - 12 
- 

Συνιστώµενο πάχος στρώσης 3-4 cm 2,5-3 cm 3-4 cm 2,5-3 cm 

541.2.4 Ποσοστό ασφάλτου - χαρακτηριστικά κατά Marshall  
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, τα κενά, καθώς και τα κριτήρια για τον έλεγχο της υδροφιλίας µε τη δοκιµή 
εµβάπτισης-θλίψης, δίδονται στον Πίνακα 541.2.4-1. 

Πίνακας 541.2.4-1:  Χαρακτηριστικά δοκιµής  Marshall  
Χαρακτηριστικά Τύπος 1 Τύπος 2 

Συµπύκνωση (αριθµός κτύπων σε κάθε πλευρά του 
δοκιµίου) 

75 75 

Ευστάθεια στους 50°C (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 

541.3 Εκτέλεση Εργασιών 

541.3.1 Παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος 
Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις µε τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α265  (παρ. 4). 
Επειδή η ψύξη των ασφαλτοµιγµάτων που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος είναι ταχεία, οι θερµοκρασίες 

                         

 
[5] "Standard Method of Test for Soundness of Aggregate by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate", Standard 

Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, Part II, The American Association of State 

Highway and Transportation Officials (AASHTO) 

 
[6] "Standard Method of Test for Plastic Fines in Graded Aggregates and Soils by Use of the Sand Equivalent Test", Standard 

Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, Part II, The American Association of State 

Highway and Transportation Officials (AASHTO) 



 

 

παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ασφαλτοµιγµάτων συνήθους πάχους. Οι 
συνιστώµενες θερµοκρασίες ανάµιξης (θερµοκρασία στην έξοδο του αναµικτήρα) είναι 130° - 170° C. 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 παρακάτω. Για αυτό, συνιστάται να επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών 
µεταφοράς ασφαλτοµίγµατος. 

541.3.2 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. 
Αποβλέποντας στην επιτυχία µίας οµοιογενούς 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 προσεκτικά, µε προσθήκη 
υδατικής φάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του γαλακτώµατος - για λήψη 
γαλακτώµατος που να δίδει υπόλειµµα ασφαλτικού 30%). 

541.3.3 ∆ιάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος 
Οι ελάχιστες θερµοκρασίες διάστρωσης εξαρτώνται από τον τύπο του ασφαλτοµίγµατος και της ασφάλτου, το 
πάχος της στρώσης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. Τα 
συνήθη όρια θερµοκρασιών είναι 120° - 140° C. 
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 
(2,5 - 3 cm), θα πρέπει η θερµοκρασία περιβάλλοντος να είναι άνω των 20° C. 

541.3.4 Συµπύκνωση 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΤΠ Α265 (παρ. 5.3). Ειδικά για τους τάπητες τύπου 2, απαιτείται ελαφρύτερη 
κυλίνδρωση µε οδοστρωτήρα 10-12 t, µε λείους κυλίνδρους. Συνήθως αρκούν 2 - 3 διελεύσεις. Η υπερβολική 
συµπύκνωση, ή συµπύκνωση όταν το ασφαλτόµιγµα έχει ψυχθεί, θα οδηγήσει σε θραύση των αδρανών.  

541.3.5 Έλεγχοι υλικών κατασκευής 
Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρµόζονται και για τα συνήθη ασφαλτοµίγµατα (ΠΤΠ Α265, παρ. 6 και 7). 
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών, από τα οποία κυρίως εξαρτώνται 
τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της αντιολισθηρής στρώσης.  
Οι εκτελούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι οι εξής: 

α. Ασφαλτικό συνδετικό 
Τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Α200, σε συνδυασµό µε τις προδιαγραφές ASTM  D 946

[3]
 και D 3381

[7]
. 

β. Αδρανή υλικά 
Εκτός από τις δοκιµές που αναφέρονται στην ΠΤΠ Α265, εκτελούνται και οι εξής δοκιµές" 

- Σχήµα κόκκων (Flakiness Index) BS 812 Part 105.1
[1]

 

- ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV) BS 812  Part 3
[1]

 

- ∆είκτης φθοράς σε απότριψη (AAV) BS 812  Part 3
[1]

 

- Φθορά σε τριβή και κρούση (Los Angeles) ASTM C 131
[2]

 

γ. Ασφαλτόµιγµα 
Κενά αέρος στο συµπυκνωµένο ασφαλτόµιγµα ASTM D 3203

[8]
 

δ. Τελική επιφάνεια 
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Επιφανειακή υφή (µέθοδος της άµµου)  ASTM E 965
[9]

    

541.3.6 Έλεγχος 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 (παρ. 7 της ΠΤΠ Α265).  
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.  
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, δίδονται 
στον Πίνακα 541.3.6-1.  
Επί πλέον, κανενός µεµονωµένου δείγµατος οι αποκλίσεις δε θα υπερβαίνουν τα όρια αυτά, επαυξηµένα 
κατά 20%.  

Πίνακας 541.3.6-1: Μέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις από τη µελέτη σύνθεσης (Μ.Ο. δειγµάτων) 
Μέγεθος κόσκινου Ανοχή επί των ποσοστών διερχόµενων % 

12,50 mm (1/2'') και άνω 
 9,50 mm (3/8'') 
 4,75 mm (No 4) 
 2,36 mm (No 8) 
 1,18 mm (No 16) 
 0,60 mm (No 30) 
 0,30 mm (No 50) 
 0,075 mm (No 200) 

 
Άσφαλτος % κατά βάρος στο ασφαλτόµιγµα 

± 8 
± 7 
± 7 
± 6 
± 6 
± 5 
± 5 
± 3 
 
± 0,4 

Παρατήρηση:  
Αν µε την εφαρµογή των παραπάνω ανοχών προκύψει καµπύλη εκτός των επιτρεπόµενων ορίων του Πίνακα 
541.3.6-1, αυτό δεν θα αποτελέσει λόγο απόρριψης του υλικού. 

541.3.7 Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση  
Μετά την τελική συµπύκνωση, ακολουθούν οι παρακάτω έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης, για να 
διαπιστωθεί, κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαµβάνει η σύµβαση του έργου: 

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 4µετρο πήχη. 
Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η µέτρηση θα 
πραγµατοποιείται µε 3µετρο πήχη. 
Οι µεγαλύτερου µήκους κυµατισµοί και η άνεση κυκλοφορίας, θα ελέγχονται (σε περιπτώσεις 
σηµαντικών έργων και µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας) µε οµαλόµετρο τύπου Bump-Integrator. Ο 
δείκτης ανωµαλιών δε θα πρέπει να υπερβαίνει την τιµή των 130 cm/km. 

γ. Πάχος στρώσης 
Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται µε λήψη καρώτων, 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 καθορίζει διαφορετικά η Υπηρεσία (π.χ. 
επιστρώσεις σε παλαιό ασφαλτικό υπόστρωµα). 

δ. Βαθµός συµπύκνωσης 
Η µέση τιµή του βαθµού συµπύκνωσης, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 96% και καµία µεµονωµένη 
τιµή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 94%. Ο έλεγχος γίνεται µε τη µέθοδο ASTM D 1188

[10] 
,
 στα 

δοκίµια που κόπηκαν για τον έλεγχο του πάχους. 

                         

 
[9] “Standard Test Method for Measuring Surface Macrotexture Using a Volumetric Technique”, Annual Book of ASTM Standards, 

vol. 04.03 

 
[10] “Standard Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Paraffin-Coated 

Specimens”, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.03 



 

 

ε. Επιφανειακή υφή 
Το µέσο βάθος υφής θα ελέγχεται µε τη µέθοδο της κηλίδας της άµµου κατά ASTM Ε 965

[9]
, ή µε άλλη 

εγκεκριµένη µέθοδο, 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 συνιστώµενο και επιδιωκόµενο 
µε τη µελέτη ελάχιστο µέσο βάθος υφής είναι 1,0 mm για τον τύπο 1 και 1,5 mm, για τον τύπο 2. 

541.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του Έργου, από οποιαδήποτε 
απόσταση, του κατάλληλου υλικού, καθώς και οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στην παρ.541.3. 

541.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

• Οι εργασίες κατασκευής αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) 
πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο (ανοικτού ή κλειστού) ασφαλτοσκυροδέµατος που εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους ασφαλτοσκυροδέµατος. Η (οι) 
τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη 
που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

559. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

559.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Περιλαµβάνεται η αποκατάσταση οδοστρωµάτων οδών, στις οποίες εκτελείται εκσκαφή σκαµµάτων για την 
εγκατάσταση αγωγών ή κατασκευή τεχνικών έργων (φρεατίων κτλ.). Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος θα 
καλύψει υποχρεωτικά όλη την επιφάνεια των οδών που θα έχει καθαιρεθεί. 

559.2 Υλικά 
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι: 

• Υλικό υπόβασης της ΠΤΠ Ο150 

• Ασφαλτική προεπάλειψη της ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201 

• Ασφαλτικό της ΠΤΠ Α265 τύπου Β 

• Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

559.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Μετά την τοποθέτηση του αγωγού µέσα στην τάφρο και ύστερα από την εκτέλεση των δοκιµασιών που 
προβλέπονται πρέπει αυτή να επανεπιχωθεί αµέσως και να συµπυκνωθεί το υλικό πληρώσεως. Η οριστική 
ανακατασκευή του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεσθεί αµέσως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδόστρωµα 
πρέπει να γίνει µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, να είναι δε οµαλή και συνεκτική. 
Σπασµένα κοµµάτια οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται µε νέα κοπή, µε µηχάνηµα 
κοπής οδοστρωµάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεσθεί κατά τον ίδιο τρόπο και 
στην ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. 
Αν κατ' εξαίρεση, η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως, πρέπει ευθύς 
µετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, αυτή να κλεισθεί µε προσωρινή επικάλυψη µε 
ασφαλτόµιγµα. Αν εµφανισθούν βλάβες της προσωρινής επικάλυψης, πρέπει αυτές να αποκατασταθούν 
αµέσως. 
Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωµάτων περιλαµβάνει την κατασκευή : 

(7) Υπόβασης συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 25 cm που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ 
Ο150, µε θραυστό υλικό διαβάθµισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου, είτε προέλευσης 
χειµάρρου. 

(8) Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα ΜΕ-Ο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 
ΑΣ-11 και Α-201 

                         

 
[9] “Standard Test Method for Measuring Surface Macrotexture Using a Volumetric Technique”, Annual Book of ASTM Standards, 

vol. 04.03 



 

 

(9) Ασφαλτικό οδόστρωµα που αποτελείται από µία στρώση κυκλοφορίας και θα κατασκευασθεί σύµφωνα 
µε την ΠΤΠ Α 265 τύπου Β σε συµπυκνωµένο πάχος τουλάχιστον 5 cm από αδρανές ασβεστολιθικό 
υλικό λατοµείου. 

Η αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα περιλαµβάνει την κατασκευή: 

(1) Υπόβασης συνολικού τελικού πάχους 15 cm που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο150, µε 
θραυστό υλικό διαβάθµισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου, είτε προέλευσης 
χειµάρρου. 

(2) Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, τελικού πάχους 15 cm. 

559.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, τα υλικά και τη χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, που 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της 
µελέτης, εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων. 

559.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) 
πλήρως περαιωµένων, για κάθε τύπο αποκατάστασης (άσφαλτο, σκυρόδεµα) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Η επιφάνεια θα 
υπολογίζεται από το µήκος της αποκατάστασης επί το "συµβατικό πλάτος του σκάµµατος", προσαυξηµένο 
κατά 2 x 0,10 = 0,20 m. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορες τύπους αποκατάστασης οδοστρωµάτων. Η (οι) 
τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

560. ΣΗΜΑΝΣΗ 

562. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

562.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί  
Περιλαµβάνεται η προσωρινή και η 'µόνιµη οριζόντια σήµανση των οδοστρωµάτων µε γραµµές συνεχείς ή 
διακεκοµµένες, µηνύµατα, ή σύµβολα.  

• Προσωρινή ορίζεται η σήµανση η οποία υλοποιείται επί οδοστρωµάτων τα οποία πρόκειται 
µελλοντικά να καλυφθούν ή όταν η µόνιµη σήµανση που πρόκειται να γίνει µελλοντικά είναι 
διαφορετική από την προσωρινά απαιτούµενη. Για την προσωρινή σήµανση θα χρησιµοποιείται: 

Απλό χρώµα σήµανσης ή προδιαµορφωµένη σήµανση η οποία επιτρέπεται να είναι µη 
αφαιρούµενη όταν η επιφάνεια του οδοστρώµατος πρόκειται να επικαλυφθεί ή καταστραφεί.  
Αφαιρούµενη προδιαµορφωµένη σήµανση (π.χ. ταινία), όταν επί της ίδιας επιφάνειας 
πρόκειται να εφαρµοσθεί αναδιάταξη της σήµανσης.  

• Μόνιµη ορίζεται η σήµανση η οποία υλοποιείται επί της τελικής στρώσης του οδοστρώµατος. Για τη 
µόνιµη θα χρησιµοποιείται απλό χρώµα σήµανσης ή πλαστικά ή προδιαµορφωµένη σήµανση, 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις για την κατηγορία και το περιβάλλον της οδού. Η επιλογή του υλικού σε 
σχέση µε την κατηγορία της οδού και το περιβάλλον της συνιστάται να γίνεται σύµφωνα µε τον 
επόµενο πίνακα.  

 
Οι ελάχιστες επιδόσεις αντανακλαστικότητας του υλικού της σήµανσης ορίζεται κατά κατηγορία οδού, στον 
Πίνακα 562.1-1.  
 
Το χρώµα της σήµανσης θα είναι: 

• Λευκό για τη µόνιµη σήµανση  

• Κίτρινο για την εργοταξιακή σήµανση και για ειδικές απαγορεύσεις σε αστικές   οδούς.  
   
Παρατηρήσεις Πίνακα:  
Σε περίπτωση προσωρινής σήµανσης επιτρέπεται η µείωση των δεικτών της διατηρούµενης 
αντανακλαστικότητας κατά 25%.  
Σε όλες τις κατηγορίες των οδών επιτρέπεται η χρήση του απλού χρώµατος, όµως όπου σηµειώνεται  √√ 
συνιστάται (για λόγους οικονοµίας) αυτό το υλικό µόνο σε νέα οδοστρώµατα, ή όταν προβλέπεται να γίνει νέα 
επίστρωση κυκλοφορίας τουλάχιστον 4 έτη µετά από την εγκατάσταση της σήµανσης.  

562.2Υλικά  

562.2.1 Γενικές απαιτήσεις  



 

 

Οι επιδόσεις οριζόντιας σήµανσης θα είναι σύµφωνα µε ΕΝ1436-1 και ΕΝ1790.  
Η πιστοποίηση του υλικού πρέπει να έχει γίνει µε η δοκιµή αντοχής σύµφωνα µε ΕΝ 1824 ή ΕΝ 13197. 
Όλα τα υλικά θα έχουν αντανακλαστικά και αντιολισθηρά στοιχεία σύµφωνα µε ΕΝ1423, ΕΝ1424_  
Το εργοστάσιο παραγωγής των υλικών θα είναι πιστοποιηµένο µε σύστηµα ποιότητας κατά 1809001.  

562.2.2 Είδη υλικών  

• Απλό χρώµα σήµανσης (ενός ή περισσοτέρων συστατικών) σύµφωνα µε ΕΝ1871 

• Πλαστικά  
Θερµοπλαστικά σύµφωνα µε ΕΝ1871 
Ψυχροπλαστικά σύµφωνα µε ΕΝ1871 
Προδιαµορφωµένη σήµανση σύµφωνα µε ΕΝ1790  

562.3 Εκτέλεση Εργασιών 
 Στις εργασίες περιλαµβάνονται:  
Η διευθέτηση κυκλοφορίας για την ανεµπόδιστη υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης.  
Ο καθαρισµός του οδοστρώµατος, όπου πρόκειται να εφαρµοσθεί η σήµανση, µε χρήση µηχανικών µέσων ή 
χειρονακτικά.  
Η προετοιµασία σήµανσης (στίξη - πικετάρισµα) και προεργασία υλικών.  
Η κατασκευή της σήµανσης.  
Τα µέτρα προστασίας της σήµανσης και η άρση αυτών µετά την ολοκλήρωση της εργασίας.  
Η κατασκευή της σήµανσης µε απλό χρώµα γίνεται µε διπλή επάλειψη η πρώτη µε πάχος 250 µ και η 
επακολουθούσα δεύτερη µε πάχος 380 µ.  

562.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
Προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του έργου όλων των υλικών και µέσων των απαιτούµενων για την 
εκτέλεση των εργασιών.  
Κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση υλοποίησης της 
οριζόντιας σήµανσης.  

562.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή  
Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση γίνεται σε m2 πραγµατικής επιφάνειας οριζόντιας σήµανσης µε βάση το 
χρησιµοποιηθέν υλικό. Στην περίπτωση υλοποίησης διακεκοµµένης γραµµής δεν περιλαµβάνονται τα κενά.  
Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση:  
Πληρωµή απλού χρώµατος = m2 επιµέτρησης χ τιµή µονάδας. 
Πληρωµή θερµοπλαστικού = m2 επιµέτρησης χ τιµή µονάδας. 
Πληρωµή ψυχροπλαστικού = m2 επιµέτρησης χ τιµή µονάδας.  
Πληρωµή προδιαµορφωµένης σήµανσης = m2 επιµέτρησης χ τιµή µονάδας. 

571. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

571.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί  
Περιλαµβάνεται η αφαίρεση πινακίδων από τη στήριξη τους που βρίσκονται παράπλευρα της οδού και των 



 

 

ιστών τους.  

571.2 Υλικά  
Για την αφαίρεση της πινακίδας και ιστών δε χρησιµοποιούνται πρόσθετα υλικά.  

571.3 Εκτέλεση Εργασιών  
Περιλαµβάνονται:  ,  
α.  Λήψη µέτρων ασφαλείας τόσο για την αφαίρεση της πινακίδας όσο και για την απρόσκοπτη 

κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών.  
β.  Η αφαίρεση της πινακίδας από τη στήριξη της κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της 

εφόσον σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας πρόκειται να επαναχρησιµοποιηθεί. 
γ.  Η αποξήλωση ιστού από τη θέση του και αποκατάσταση της επιφάνειας στη θέση της θεµελίωσης 

του.  
δ.  Η µεταφορά και αποθήκευση σε τόπο και χώρο σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  
ε.  Η αποµάκρυνση και απόρριψη κατάλληλα των περισσευµάτων προϊόντων εκσκαφής.  

571.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για:  
α.  Κάθε είδους εργασίες (συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών) για την ασφαλή διευθέτηση της 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια αφαίρεσης της πινακίδας ή και του ιστού.  
β.  Κάθε είδους εργασίες (συµπεριλαµβανοµένων και των µέσων) για την αφαίρεση της πινακίδας.  
γ.  Κάθε είδους εργασίες αποξήλωσης ιστού πινακίδας.  
δ.  Τη µεταφορά της πινακίδας ή/και του ιστού σε τόπο και χώρο οριζόµενο από την Υπηρεσία.  
ε.  Την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου σε συνθήκες που υπήρχαν πριν από την αφαίρεση 

της πινακίδας.  
στ.  Την αποµάκρυνση και απόρριψη των περισσευµάτων πρoϊόντ~ν εκσκαφής σε χώρο εγκρινόµενο 

από την Υπηρεσία.  

571.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή  
 α.  Επιµέτρηση  

(1)  Οι πινακίδες εµβαδού επιφάνειας <= 1 m2 επιµετρώνται σε τεµάχια  
(2)  Οι πινακίδες εµβαδού επιφάνειας >1 m2 επιµετρώνται σε m2 πραγµατικής 

επιφάνειας  
  (3)  Οι ιστοί επιµετρώνται σε τεµάχια ανεξαρτήτως είδους διατοµής.  
 β.  Πληρωµή  
  (1)  Πινακίδες εµβαδού επιφάνειας <= 1 m2 

Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση:  
Πληρωµή = τεµ. επιµέτρησης χ τιµή µονάδας  

  (2)  Πινακίδες εµβαδού επιφάνειας> 1 m2  
Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση:  
Πληρωµή = m2 επιµέτρησης χ τιµή µονάδας  

  (3)  Ιστοί  
Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση:  
Πληρωµή = τεµάχιο επιµέτρησης χ τιµή µονάδας  

 
 

 
 

572. ΠIΝΑΚI∆ΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

572.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί  
Περιλαµβάνονται οι:  
 α.  Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ)  
 β.  Πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας (Ρ)  
 γ.  Πινακίδες πληροφοριακές (Π)  
 δ.  Πινακίδες πρόσθετες (Πρ)  

572.2Υλικά  
 α.  Φύλλο αλουµινίου από κράµα AIMg2 κατά ΟΙΝ 1725 πάχους >= 3 mm 



 

 

β. Μεµβράνες: 
(1) Αντανακλαστικές. Είναι µεµβράνες χρησιµοποιούµενες για τα µη µελανά στοιχεία της 
πινακίδας. Με βάση την ένταση της αντανακλαστικότητας διακρίνονται σε: 
- Χαµηλής αντανακλαστικότητας τύπου Ι 
- Υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ 
- Υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ 
Τα χρώµατα των µεµβρανών καθορίζονται: 
-     Στην Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩ∆Ε Σ311, ΦΕΚ 954-τεύχος Β/1986 
- Στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(έγκριση: ∆ΜΕΟ/ε/0/733 Ιούλιος 2001). 
 
(2) Μη αντανακλαστικές. Είναι µεµβράνες χρησιµοποιούµενες για τα µελανά στοιχεία της 
πινακίδας 

 
(3) Αντιρρυπαντικές µεµβράνες. Είναι µεµβράνες που χρησιµοποιούνται σε πινακίδες 
τοποθετούµενες σε θέση προσιτή για τυχόν βανδαλισµό αλλοίωσης της εικόνας τους 
(graffiti). 

 
Όλες οι µεµβράνες θα καλύπτονται µε πιστοποιητικό του προµηθευτή ανάλογα µε τον τύπο µεµβράνης για 
διάρκεια ζωής: 7 έτη για τύπο Ι, 10 έτη για τύπο ΙΙ, 12 έτη για τύπο ΙΙΙ. Οι επιδόσεις των µεµβρανών τύπου ΙΙΙ 
ανάλογα µε το χρώµα τους και την ηλικία τους όπως ορίζονται στον επόµενο πίνακα θα βεβαιώνονται από 
αντίστοιχα πιστοποιητικά του κατασκευαστή των µεµβρανών. 

γ. Ελαιόχρωµα 
Το ελαιόχρωµα χρησιµοποιείται για το χρωµατισµό της πίσω πλευράς των πινακίδων και θα είναι χρώµατος 
γκρι. 
Κάθε πινακίδα θα φέρει, στην πίσω πλευρά της σε εµφανές σηµείο αναγραφή µε το όνοµα του κατασκευαστή 
και το έτος κατασκευής. Η αναγραφή θα γίνεται από υλικά µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον ίση µε εκείνης της 
µεµβράνης (της όψης της πινακίδας) η οποία έχει τη µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
δ. Εξαρτήµατα σιδηρά γαλβανισµένα (σύµφωνα µε DIN 50976) όπως κοχλίες, περικόχλια, ειδικές διατάξεις 
κτλ. για την ανάρτηση των πινακίδων. 

572.3 Εκτέλεση Εργασιών  
 α.  ∆ιαστασιολόγηση κατασκευής πινακίδας  

Οι πινακίδες κατασκευάζονται µε διαστάσεις που καθορίζονται:  
Στην απόφαση Α6/0/1/118/27-6-74, ΦΕΚ 676-τεύχος 8/1974 του ΥΠΕΧΩ∆Ε  
Στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (έγκριση: 
∆ΜΕΟ/ε/0/733 lούλιος 2001).  

 
Σε περίπτωση αντικρουόµενων διαστάσεων ή άλλου στοιχείου συγκεκριµένης πινακίδας υπερισχύουν οι 
«Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων του ΥΠΕΧΩ∆Ε» και ότι 
προβλέπεται στα σχέδια της µελέτης.  
  

β.  ∆ιαστασιολόγηση µεµβρανών 
Η διαστασιολόγηση των µεµβρανών γίνεται σύµφωνα µε τα προηγούµενα (α)  

 
γ.  Ανάρτηση πινακίδας  
Η πινακίδα θα φέρει την προβλεπόµενη στα σχέδια µελέτης διάταξη στήριξης. Η µορφή της διάταξης 
αυτής πρέπει να προβλέπεται από τη µελέτη ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής προσαρµογή της 
πινακίδας ή και αντικατάστασή της.  
 
δ.  Χωροθέτηση πινακίδας  
Η χωροθέτηση των πινακίδων σε συνάρτηση µε τη στήριξη τους θα γίνεται όπως ορίζεται επακριβώς 



 

 

στα σχέδια της µελέτης.  
 
Σε περίπτωση που η πινακίδα δεν «ισχύει» προσωρινά αυτή καλύπτεται πλήρως µε φύλλο πολυαιθυλενίου 
µελανού χρώµατος, πάχους τουλάχιστον 10 µm.  
 

572.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
Στις δαπάνες περιλαµβάνονται:  
α.  Η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών (πλήρως κατασκευασµένη πινακίδα, υλικά ανάρτησης) 

σε κάθε είδος στήριξης.  
β.  Η µεταφορά των υλικών επιτόπου του έργου συµπεριλαµβανοµένης της φορτοεκφόρτωσης, σταλίας, 

προσωρινής αποθήκευσης κτλ.  
γ.  Η εργασία ανάρτησης της πινακίδας σε κάθε είδος στήριξης.  

572.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή  
α.  Επιµέτρηση  
 (1)  Πινακίδες (Κ) και (Ρ)  

Η επιµέτρηση γίνεται σε τεµάχια µε βάση τα µεγέθη (µικρό, µεσαίο, µεγάλο) του επόµενου πίνακα. 
 

 
 (2)  Πινακίδες (Π) και (Πρ)  

Η επιµέτρηση γίνεται σε m2 πραγµατικής επιφάνειας  
 

Και στις δυο περιπτώσεις επιµέτρησης των παραγράφων (1) και (2) λαµβάνεται υπόψη το είδος της 
χρησιµοποιηθείσας αντανακλαστικής µεµβράνης (τύπος Ι ή 11 ή 111).  

 (3)  Αντιρρυπαντική µεµβράνη  
Η επιµέτρηση γίνεται σε m2 πραγµατικής επιφάνειας και ανάλογα µε την ποιότητα της δηλαδή για 
µεµβράνη που τοποθετείται επί αντανακλαστικής µεµβράνης:  
τύπου Ι ή 11 και  
τύπου 111.  

 
β.  Πληρωµή  
Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση:  
 (1)  Πινακίδες (Κ) και (Ρ)  

Πληρωµή = τεµ. επιµέτρησης χ τιµή µονάδας  
(2)  Πινακίδες (Π) και (Πρ)  
Πληρωµή = m2 επιµέτρησης χ τιµή µονάδας  

 (3)  Αντιρρυπαντική µεµβράνη  
Πληρωµή = m2 επιµέτρησης χ τιµή µονάδας  

 
 



 

 

573. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠIΝΑΚI∆ΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

573.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Περιλαµβάνονται οι:  
α.  Μεµονωµένοι ορθοστάτες (κυκλικής ή ορθογωνικήξ διατοµής)  

Είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά µικρού µεγέθους πινακίδες όταν αυτές 
τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο.  

β.  ∆ικτυωτοί ορθοστάτες από στοιχεία κυκλικής διατοµής.  
Είναι φέρουσες κατασκευές επί των οποίων στηρίζονται οι µεγάλου µεγέθους πινακίδες όταν αυτές 
τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο.  

γ.  Γέφυρες σήµανσης από δοµικό χάλυβα ή αλουµίνιο  
Με τον όρο γέφυρα σήµανσης νοείται και η κατασκευή προβόλου σήµανσης (µονός ή δίδυµος). Είναι 
φέρουσες κατασκευές επί των οποίων στηρίζονται οι πινακίδες όταν αυτές τοποθετούνται υπεράνω 
της οδού.  

573.2Υλικά  
Τα υλικά µε τα οποία κατασκευάζεται η στήριξη των πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης είναι:  

• Χάλυβας σύµφωνα µε : ΕΝ 10025, DΙΝ 2448, DΙΝ 2458  

• Φύλλα αλουµινίου σύµφωνα µε : DΙΝ 1725  

• Εξελασµένα προφίλ αλουµινίου σύµφωνα µε : DΙΝ 1725  

• Σκυρόδεµα (θεµελίωσης και έδρασης αυτής) σύµφωνα µε : ΕΚΣ  

• Σιδηρός οπλισµός σύµφωνα µε : ΚΤΧ  
 
Η επεξεργασία των µεταλλικών κατασκευών θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  
 Ηλεκτροσυγκόλληση  : ANSI/AWS DI.1  
 Γαλβάνισµα σύµφωνα µε  : ΟΙΝ 50976  
 Αντιδιαβρωτική προστασία σύµφωνα µε  : ZTV-KOR  
 
Η στατική µελέτη των στηρίξεων γίνεται σύµφωνα µε EC1.  

573.3 Εκτέλεση Εργασιών  
Για όλους τους τρόπους στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης (µεµονωµένοι ορθοστάτες, δικτυωτοί, 
γέφυρες σήµανσης) όλα τα επιµέρους στοιχεία κατασκευάζονται εργοστασιακά, µεταφέρονται επιτόπου του 
έργου και πακτώνονται ή αγκυρώνονται σε βάση από σκυρόδεµα.  
 
Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος στήριξης των στοιχείων ορίζεται στη µελέτη.  
Υπό ορισµένες προϋποθέσεις (είδος - πλήθος πινακίδων προς στήριξη, ύψος - πλήθος ορθοστατών, διατοµή 
ορθοστάτη/των κτλ.) η πάκτωση γίνεται σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΒΜ5/0/40124/30-09-80.  
Η όλη κατασκευή (θεµελίωση - στοιχεία στήριξης - πινακίδα) τοποθετείται οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά 
όπως ορίζει η µελέτη και οι σχετικές προδιαγραφές.  
Οποιαδήποτε φθορά σε γαλβανισµένη επιφάνεια θα αποκαθίσταται µε διπλή επάλειψη από χρώµα υλικού 
«σκόνης ψευδαργύρου - οξείδιο ψευδαργύρου».  
Αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνική επιφάνεια του εδάφους, γύρω από τη θεµελίωση, στην αρχική της 
κατάσταση αποµακρύνονται τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής και απορρίπτονται σε θέση που ορίζει η 
Υπηρεσία.  
Κατά τη διάρκεια κατασκευής της στήριξης λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα - προδιαγραφόµενα µέτρα 
αφενός για ασφαλή και απρόσκοπτη εργασία και αφετέρου για ανεµπόδιστη κυκλοφορία των οχηµάτων και 
πεζών.  

573.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για:  
Προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών στη θέση ενσωµάτωσης στο έργο.  
Εργασίες πλήρους και έντεχνης κατασκευής της στήριξης.  
Οι εργασίες της εκσκαφής και αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από τη θεµελίωση καθώς και η µεταφορά 
και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής.  

573.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Επιµέτρηση  
Οι µεµονωµένοι ορθοστάτες κυκλικής διατοµής συµπεριλαµβανόµενης και της στήριξης τους, σύµφωνα µε 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ΒΜ5/0/40124/30-09-80, επιµετρώνται σε τεµάχια ανάλογα µε τη διατοµή τους  



 

 

 α.  38,10 χ 3,4 mm µε µέγιστο ύψος µέχρι 2,50 m  
 β.  76,20 χ 3,25 mm µε µέγιστο ύψος µέχρι 3,30 m  
 
Οι υπόλοιποι µεµονωµένοι ορθοστάτες ανεξαρτήτως διατοµής και ύψους επιµετρώνται σε kg.  
Οι δικτυωτοί ορθοστάτες επιµετρώνται σε kg.  
Οι γέφυρες σήµανσης επιµετρώνται σε kg.  
Το σκυρόδεµα θεµελίωσης - έδρασης θεµελίωσης επιµετράται σε m3.  
Ο σιδηρός οπλισµός επιµετράται σε kg.  
Οι εργασίες της εκσκαφής και αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από τη θεµελίωση καθώς και η 
απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές µονάδας.  
Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση:  
Πληρωµή = ποσότητα επιµέτρησης χ τιµή µονάδας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

880. ΑΝΩ∆ΟΜΕΣ 

882. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

882.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Περιλαµβάνεται η κατασκευή των επιστρώσεων έγχυτων ανωδοµών. Ισχύουν τα αναφερόµενα στο γενικό 
άρθρο των σκυροδεµάτων της παρούσης ΓΤΣΥ σε συνδυασµό µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των 
επόµενων παραγράφων. 

882.2 Υλικά 

882.2.1 Γενικά 

Η κατασκευή των επιστρώσεων των ανωδοµών, πάχους 0,20 m, θα γίνεται σε δύο στρώσεις ισοπαχείς, από 
τις οποίες η κατώτερη µε σκυρόδεµα C12/15, η δε ανώτερη µε σκυρόδεµα C16/20, τουλάχιστον για την 
ανώτερη στρώση και σύµφωνα µε τον ΚΤΣ και τη µελέτη σύνθεσης σε όλες τις περιπτώσεις, µε επίπαση της 
άνω επιφανείας της δεύτερης στρώσης µε ξηρό µίγµα από 4 kg/m

2
 σκληρυντικού και 2 kg/m

2
 τσιµέντου.  



 

 

882.2.2 ∆είγµατα 

Οι έλεγχοι και τα δείγµατα θα είναι αυτά που προβλέπει ο Ισχύων Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, το 
γενικό άρθρο των σκυροδεµάτων της παρούσης ΓΤΣΥ και επιπροσθέτως : 

∆εν επιτρέπεται απόκλιση από τις στάθµες και διαστάσεις που αναγράφονται στα σχέδια της µελέτης 
µεγαλύτερη από 1 cm. 

Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχη παράλληλα και κάθετα προς 
τον άξονα του δαπέδου. 

Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πήχη και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι 
κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. 

Οι µετρήσεις κάθετα προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 5 m. 

Η εφαρµογή του 4µετρου πήχη θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων 
µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. 

882.3 Εκτέλεση Εργασιών 

882.3.1 Γενικά 

Η άνω επιφάνεια των επιστρώσεων θα διαµορφώνεται µε κλίση για την απορροή των υδάτων µε τις 
προβλεπόµενες από τα σχέδια της µελέτης κλίσεις. 

Επίσης θα δοθεί όλως ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέµατος (µε την πιθανή χρήση 
ειδικών πρόσθετων βελτιωτικών του σκυροδέµατος) και την άκρως επιµεληµένη δόνηση αυτού, ώστε να 
αποκτηθεί η επιζητούµενη απολύτως λεία και ενιαία παρουσίαση όψη των ορατών επιφανειών από 
σκυρόδεµα µε τελείωµα ΤΥΠΟΥ Γ. 

Για την ενιαία παρουσίαση της απόχρωσης και εµφάνισης των ορατών επιφανειών των έργων, επισηµαίνεται 
η ανάγκη λεπτοµερoύς µελέτης της σύνθεσης του σκυροδέµατος, πριν από την έναρξη διάστρωσης και στη 
συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης µέχρι το τέλος της εργασίας, µε σταθερή πηγή 
αδρανών, σταθερή προέλευση και κατηγορία τσιµέντου κλπ. 

882.3.2 Αρµοί 

Οι αρµοί διαστολής θα προκαθορίζονται στα σχέδια και θα προβλέπονται σύµφωνα µε τον προδιαγραφόµενο 
τρόπο για την συστολή και διαστολή του σκυροδέµατος ή την σχετική µετακίνηση των γειτονικών 
κατασκευών. Το πλάτος των αρµών θα επιτρέπει όλες τις δυνατές µετακινήσεις καθώς και τις µετακινήσεις 
λόγω σεισµού. Οι αρµοί θα πρέπει να είναι στην ακριβή θέση τους και επαρκώς στερεωµένοι κατά τη διάρκεια 
της σκυροδέτησης. Η πλήρωση των αρµών και η σφράγιση τους πρέπει να τύχουν της έγκρισης της 
Υπηρεσίας πριν να κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο. 

∆ιαστάσεις αρµού: το πλάτος του αρµού ορίζεται στα σχέδια. Το βάθος της σφράγισης θα είναι 20 mm, 
εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στα σχέδια ή την τεχνική περιγραφή. 

Πλήρωση αρµού: το υλικό της πλήρωσης θα καλύπτει όλο το πλάτος του αρµού και όλο το βάθος εκτός του 
τµήµατος που θα σφραγιστεί όταν αυτό απαιτείται και όπως αυτό καθοριστεί. 

Προετοιµασία του αρµού πριν από την σφράγιση: ο αρµός και οι επιφάνειες του, πρέπει να είναι ξηρές 
και πολύ καλά καθαρισµένες από σκόνη και ξένες ουσίες µε συρµατόβουρτσα ή µε πεπιεσµένο αέρα. Επίσης 
οι επιφάνειες πρέπει να είναι ελεύθερες από λιπαρές και ελαιώδεις ουσίες ή από χαλαρά κοµµάτια ή από 
ξύσµατα. 

Εφαρµογή της σφράγισης της επιφάνειας: η πλήρωση και η σφράγιση πρέπει να γίνουν αµέσως ή εντός 
δώδεκα το πολύ ωρών από το τέλος της ετοιµασίας των αρµών. Η σφράγιση µπορεί να εφαρµοσθεί εν 
ψυχρώ ή εν θερµώ µε µυστρί, πιστόλι ή έγχυση. Ο τρόπος εφαρµογής της σφράγισης πρέπει να ακολουθεί 
πλήρως τις συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού τόσο του γεµίσµατος όσο και της σφράγισης. 

Ιδιότητες του υλικού σφράγισης. Πρέπει να έχει καλή πρόσφυση στο σκυρόδεµα. ∆εν πρέπει να 
σκληρύνεται ή να γίνεται εύθραυστο, αλλά να παραµένει πλαστικό µε το πέρασµα του χρόνου ακόµα και σε 
θερµοκρασίες -5°C έως +70°C, Το υλικό σφράγισης δεν πρέπει να ρέει µετά την τοποθέτηση του. Να µην 
είναι τοξικό και να µη δηµιουργεί σκωρίαση ή αλλαγή στο χρώµα του σκυροδέµατος στην περιοχή του αρµού. 

882.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες παραγωγή και µεταφορά του σκυροδέµατος , για όλες τις εργασίες και τα υλικά 
και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα 
ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.  



 

 

882.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

Οι επιστρώσεις ανωδοµών επιµετρώνται µε την πραγµατική επιφάνεια που κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το 
παρόν άρθρο και την τεχνική µελέτη. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

1061. ΓΕΝΙΚΑ 

1061.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

1061.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 

α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες 
επενδύσεων τοιχοποιιών και εσωτερικών επιστρώσεων δαπέδων. 

β. Οι ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους εργασίας επενδύσεων και επιστρώσεων αναφέρονται στα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τεύχους. 

γ. Τα είδη επιστρώσεων και επενδύσεων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται, 
καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στα κατασκευαστικά σχέδια κάθε έργου. 

1061.1.2 Ορισµοί 

α. Ως επίστρωση ορίζεται η µόνιµη επικάλυψη που επιστρώνεται σε κάθε τύπο δαπέδου ή σε εξωτερική 
επιφάνεια. 

β. Ως επένδυση ορίζεται η επικάλυψη οποιασδήποτε κατακόρυφης επιφάνειας της κατασκευής 
(τοιχοποιίας, στύλου, όψης κτλ). 

γ. Ως µάρµαρο ορίζεται κάθε ασβεστολιθικό πέτρωµα µε κρυσταλλική δοµή και κατοπτρίζουσα 
επιφάνεια. Τα χαρακτηριστικά των µαρµάρων είναι ότι κόβονται και στιλβώνονται εύκολα, έχουν λάµψη και η 
επιφάνειά τους είναι διακοσµητική. 

δ. Οι γρανίτες είναι πλουτώνια πετρώµατα. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το γρανίτη είναι πάρα πολύ 
σκληρά, ανθεκτικά και αδιαπέρατα στην υγρασία. 

1061.2 Υλικά 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες του 
κατασκευαστή τους. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών στα προτεινόµενα 
υλικά, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα δοκίµια. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
επιπλέον αποζηµίωση για την προσκόµιση δειγµάτων και δοκιµίων. 

β. Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει στον Κύριο του Έργου επιπλέον 5% ή τουλάχιστον 5 m
2
 από 

κάθε εγκεκριµένο τύπο επένδυσης σε σφραγισµένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες µελλοντικής 



 

 

συντήρησης του έργου και την επιδιόρθωση των φθορών. Η δαπάνη για αυτήν την ποσότητα δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα αλλά περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 

γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό θα 
διατίθεται στην απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις 
προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου. ∆εν γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του Αναδόχου ότι 
τα προβλεπόµενα υλικά εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη, αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα 
απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά ανά χώρο. Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε 
υλικό: 

- είδος, τύπο 

- προτεινόµενη απόχρωση 

- ονοµασία εργοστασίου παραγωγής 

- ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει) 

- τρόπο χρήσης 

- αντοχές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες 

ε. Από τα υλικά που διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, θα επιλέγονται αυτά που είναι κατάλληλα, 
συµβατά µε το είδος της κατασκευής και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία, της καλύτερης ποιότητας, εκτός αν 
υπάρχει διαφορετική απαίτηση από τα Συµβατικά τεύχη και την Υπηρεσία. 

1061.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1061.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 

α. Η κατασκευή των επιστρώσεων / επενδύσεων συµπεριλαµβανοµένης και της προετοιµασίας των 
επιφανειών, εκτελείται από ειδικευµένα συνεργεία. Όλα τα στάδια της κατασκευής επιβλέπονται και 
ελέγχονται από ειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου σε συνδυασµό µε εκπροσώπους της Υπηρεσίας. 

β. Ο Ανάδοχος προγραµµατίζει τις εργασίες του, λαµβάνοντας υπόψη λοιπές εργασίες που 
ενδεχοµένως έχουν επιπτώσεις επί των δαπεδοστρώσεων και των επενδύσεων, έτσι ώστε το έργο να 
ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα. 

γ. Τα ικριώµατα θα είναι αυτοφερόµενα, θα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε 
παρακείµενες κατασκευές. 

δ. Μετά το πέρας της κατασκευής των επιστρώσεων και επενδύσεων και µέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί, να επισκευάζει και να ανακατασκευάζει ενδεχόµενες 
φθορές τους, είτε αυτές είναι µικρής έκτασης, είτε είναι ολικές. Μικρής έκτασης ανακατασκευή επιτρέπεται σε 
επιστρώσεις ή επενδύσεις µε πλάκες οποιωνδήποτε διαστάσεων και υλικού (τσιµεντόπλακες, πλάκες 
διακοσµητικές, πλάκες µαρµάρου, κεραµικά πλακίδια κτλ). Ολική ανακατασκευή επιβάλλεται σε χυτά δάπεδα 
(βιοµηχανικά, µωσαϊκά κτλ). 

ε. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εφαρµογής των υλικών από τα εργοστάσια 
παραγωγής τους (π.χ. ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, τους 
επιτρεπτούς χρόνους αποθήκευσης των υλικών και τη χρήση των ειδικών εργαλείων για κάθε περίπτωση). 

1061.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 

α. Τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, της βροχής και της µόλυνσης από ξένα σώµατα 
και ουσίες.  

β. Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, 
ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο. 

γ. Για την κάλυψη τυχόν απωλειών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται περίπου 2% παραπάνω 
από την ακριβή ποσότητα υλικού επένδυσης που απαιτείται. Η δαπάνη περιλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη 
για την εργασία επένδυσης / επίστρωσης. 

δ. Η προµήθεια των πλακιδίων και των σχετικών υλικών γίνεται µόνο από ένα εργοστάσιο παραγωγής, 
του οποίου τις οδηγίες ακολουθούν πιστά τα συνεργεία τοποθέτησης. 

1061.3.3 Προετοιµασία 

α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία όλα τα γενικά σχέδια 
δαπεδοστρώσεων, επενδύσεων (1:100 ή 1:50) και λεπτοµερειών (1:20, 1:10, 1:1). Στην εκπόνηση των 
σχεδίων λαµβάνονται υπόψη οι νέες τελικές στάθµες σχεδιασµού, οι απαιτήσεις σχεδιασµού ανάλογα µε την 



 

 

λειτουργικότητα των χώρων, η φέρουσα ικανότητα του Φ.Ο., τα εγκεκριµένα υλικά και οι οδηγίες των 
κατασκευαστών τους, το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και κάθε άλλη παράµετρος για την επιτυχή 
λειτουργία του έργου. 

β. Πριν την έναρξη των εργασιών επιστρώσεων / επενδύσεων, θα εξακριβώνεται από τον Ανάδοχο και 
την Υπηρεσία η ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων ή προφυλάξεων όσον αφορά στη διάταξη των αρµών, στη 
συµµετρία και στη λειτουργικότητα καθώς και οι απαιτήσεις για τα ενσωµατωµένα στοιχεία. 

γ. Πριν την έναρξη των εργασιών επενδύσεων / επιστρώσεων γίνεται πλήρης χάραξη των αρµών, ώστε 
να αποφευχθούν ασυµµετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγραµµία και ανισοµεγέθη τµήµατα (πχ πλακίδια, ή 
πλάκες) στις άκρες της επένδυσης ή επίστρωσης. Οι αρµοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις 
της επιφάνειας που θα επενδυθεί / επιστρωθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν στη µελέτη 
προβλέπεται διαφορετικά. Κατά τη χάραξη των αρµών θα λαµβάνονται υπόψη όλα τα ενσωµατούµενα 
στοιχεία, ώστε το προκύπτον αποτέλεσµα να είναι αισθητικά και τεχνικά άρτιο. 

δ. Κατά την προετοιµασία της προς επένδυση / επίστρωση επιφάνειας ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων ανάλογα µε το είδος της, το είδος του υλικού επένδυσης, τις οδηγίες 
του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές του παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών και τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. Εξακριβώνει ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και απαλλαγµένη από ξένες και επιβλαβείς, για την 
επίστρωση / επένδυση και την πρόσφυσή της στο υπόστρωµα, ουσίες και ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
προκαταρκτικές εργασίες. 

1061.4 Έλεγχοι 

α. Κατά την προσκόµιση και παραλαβή των υλικών ελέγχεται η προσκόµιση των απαραίτητων 
πιστοποιητικών ποιότητας και η αναγραφή επί του δελτίου αποστολής όλων των απαραίτητων στοιχείων. Τα 
πιστοποιητικά ποιότητας θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 

β. Πριν από την κατασκευή της επένδυσης / επίστρωσης ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται να 
επενδυθούν και προετοιµάζονται κατάλληλα ανάλογα µε την περίπτωση, έτσι ώστε να είναι επίπεδες, οµαλές, 
καθαρές και σταθερές. Εφόσον χρησιµοποιηθούν ειδικά συγκολλητικά υλικά ύστερα από ειδική έγκριση, η 
προεργασία των επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 

γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη 
διεξαγωγή των εργασιών. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτός αν ο 
Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών µέτρων. 

δ. Κάθε επίστρωση / επένδυση θεωρείται ελαττωµατική και απαράδεκτη και απορρίπτεται από την 
Υπηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- όταν η πρόσφυση της µε το υπόστρωµα δεν είναι σε όλη την έκταση ισχυρή 

- όταν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης οποιωνδήποτε φθορών (εµφάνιση ρωγµών στο 
τσιµεντοκονίαµα, στους αρµούς, αποκόλληση ψηφίδων κτλ) 

- όταν η επιφάνειά της παρουσιάζει κυµατώσεις ή ανοµοιοµορφίες 

- όταν οι αρµοί δεν είναι ισοπαχείς ή δεν έχουν το πάχος που ορίζεται στο παρόν Τεύχος και στα 
κατασκευαστικά σχέδια (βλ. και άρθρο "Αρµοί ∆ιαστολής") 

- όταν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του παρόντος και των 
υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων. 

ε. Το κονίαµα πλήρωσης των αρµών πρέπει να είναι συνεπίπεδο µε τα πλακίδια εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία και να µην παρουσιάζει εσοχές, προεξοχές και πόρους. 

στ. Κενά, που τυχόν έχουν δηµιουργηθεί κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις, δεν 
θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 

ζ. ∆άπεδα γενικά που δεν έχουν την κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων προς 
εσχάρες σιφωνιών, φρεατίων, καναλιών κτλ απορρίπτονται από την Υπηρεσία, καθαιρούνται και 
ανακατασκευάζονται χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης από τον Ανάδοχο.   

η. Καµία επένδυση / επίστρωση δεν θεωρείται ολοκληρωµένη αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι 
Η/Μ εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και ακρίβεια 
σύµφωνα µε το παρόν, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες ο Ανάδοχος 
πρέπει να ακολουθεί σχολαστικά.  

1061.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Στην τιµή µονάδος για κάθε εργασία επένδυσης / επίστρωσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω 
οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων 



 

 

υλικών, µικροϋλικών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων, στηριγµάτων, κοχλιών, εργαλείων κτλ) για 
την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες 
υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για 
λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. Στη δαπάνη των υλικών περιλαµβάνεται και η φθορά τους. 

β. Η προετοιµασία των προς επίστρωση / επένδυση επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση 
των ατελειών, οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις 
ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου (µερικής ή ολικής ανακατασκευής). 
Καθαρίζονται επιµελώς και οι τοιχοποιίες στις οποίες που πρόκειται να τοποθετηθεί περιθώριο (σοβατεπί). 

γ. Η πλήρης εργασία επένδυσης / επίστρωσης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών διαµορφώσεων και 
των ενισχύσεων. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η διαµόρφωση των σκοτιών και των άλλων διακοσµητικών 
στοιχείων όπου αυτή απαιτείται. 

δ. Η προεργασία για την ενσωµάτωση των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. όπως και η κάλυψη οπών, 
ανοιγµάτων και υποδοχών µε τα κατάλληλα υλικά. 

ε. Ο καθαρισµός των παρακείµενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω 
των εργασιών επενδύσεων και επιστρώσεων και ο καθαρισµός του εργοταξίου µετά το πέρας των εργασιών. 

στ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 

ζ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των 
εργασιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και 
σχέδια. 

1061.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

α. Οι εργασίες επενδύσεων τοίχων και επιστρώσεων δαπέδων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα 
(m

2
), ανά είδος επένδυσης / επίστρωσης. Τα περιθώρια θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m), ανά είδος 

περιθωρίου (µάρµαρα, πλάκες, πλακίδια, λούκια τσιµεντοκονίας κτλ).  Οι επιστρώσεις των βαθµίδων 
κλιµακοστασίων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) εξέχουσας ακµής βαθµίδας, ενώ τα σκαλοµέρια θα 
επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) "οριακής γραµµής". Ως οριακή γραµµή ορίζεται η κλιµακωτή γραµµή που 
σχηµατίζεται από τα επί του τοίχου ίχνη των πατηµάτων και των ριχτιών των βαθµίδων σε απόσταση 10 cm 
από αυτά.  Οι επιστέψεις στηθαίων και οι επενδύσεις ποδιών και κατωκασιών θυρών θα επιµετρώνται σε 
µέτρα µήκους (m).  Η επιµέτρηση θα αφορά σε πλήρως περαιωµένες εργασίες που εµφανίζονται στο 
Τιµολόγιο και θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Από τις επιµετρούµενες 
επιφάνειες αφαιρούνται τα ανοίγµατα και οι οπές, κενά κτλ µε επιφάνεια µεγαλύτερη των 0,2 m

2
. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε αρµούς διαστολής, θα επιµετρώνται 
και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο "Αρµοί ∆ιαστολής" της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή 
µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη κονδυλίων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί 
(ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Περιλαµβανόµενες ∆απάνες" του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
100 "Γενικοί Όροι". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

1081.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαµάτων και 
τσιµεντοκονιαµάτων καθώς και τις απαιτήσεις για τα έτοιµα βιοµηχανικά κονιάµατα. 

β. Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη µε φυσική ή βιοµηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές 
ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, τσιµέντο κτλ).  

γ. Ως κονίαµα, νοείται το µείγµα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιµοποιείται ως συνδετικό υλικό 
στη δόµηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισµάτων, στις αρµολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ. 

δ. Σύνθετα κονιάµατα είναι αυτά που περιέχουν δύο είδη κονιών.  

1081.2 Υλικά 

1081.2.1 Άµµος  

α. Η άµµος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατοµείου της έγκρισης της 
Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα µε τη χρήση του κονιάµατος. Για τσιµεντοκονιάµατα είναι προτιµότερο να 
είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή 
µηχανική αντοχή και να µην αποσαθρώνεται.  

β. Η φυσική (θαλάσσια, ποταµίσια, ορυκτή) άµµος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται µεγαλύτερη 
ακρίβεια (λεπτά στρώµατα και αρµοί) αλλά απαιτεί επιµεληµένη πλύση και καθαρισµό από χώµα, άλατα κτλ. 
Η θαλάσσια άµµος δεν ενδείκνυται για επιχρίσµατα γιατί περιέχει άλατα που προκαλούν επανθίσµατα στο 
επίχρισµα. Η φυσική άµµος εµφανίζει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

- Οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς. 

- Περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, µε αποτέλεσµα το κονίαµα να ξεραίνεται γρήγορα και να είναι 
λιγότερο υγροσκοπικό. 

- Για την παρασκευή ενός m
3
 κονιάµατος, απαιτείται µικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας µε 

καλύτερες ιδιότητες (µικρότερη συστολή ξήρανσης). 

- Για την παρασκευή ενός m
3
 κονιάµατος απαιτείται λιγότερο νερό, µε αποτέλεσµα τη µείωση της 

πιθανότητας να παρουσιαστούν στο κονίαµα τριχιάσµατα (ραγάδες). 

γ. Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, 
τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 
1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µαρµαρυγία.  

δ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση 

- Η άµµος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή κονιαµάτων πρέπει να είναι πολύ καλά 
διαβαθµισµένη, καθώς από τη διαβάθµιση της εξαρτάται και η ποιότητα και η εµφάνιση του κονιάµατος. 
Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκοµετρική διαβάθµιση, σύµφωνα µε τους οποίους η κοκκοµετρική 
γραµµή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άµµος να περιέχει όλα τα µεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ). 

- Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ όπου το πάχος του κονιάµατος είναι 
µεγαλύτερο από 15 mm χρησιµοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρµού ή της 
στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιµοποιείται µεσόκοκκη άµµος (0/3). Στην περίπτωση πάχους µικρότερου από 8 
mm η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1). 

- Η µεσόκοκκη άµµος (0/3) προσδιορίζεται από τα παρακάτω όρια: 

Πίνακας 1081.2.1.1:  Όρια µεσόκοκκης άµµου 

# 
Αµερικάνικα πρότυπα A.A.S.H.O: 
M 92 αριθµός κόσκινου 

Κόσκινα 

Άνοιγµα βροχίδας 
[m] 

∆ιερχόµενο ποσοστό % 
κατά βάρος 

1 2 3 4 

1 Νο 8 2,38 100 

2 Νο 50 0,297 15-40 

3 Νο 100 0,149 0-10 

4 Νο 200 (παιπάλη) 0,074 0-5 



 

 

- Η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δηµιουργήσουν λάσπη) και των οποίων οι κόκκοι είναι 
µικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/7 και το 4% 
σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/3. 

- Η άµµος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των 0,2 mm. 

ε. Αν η άµµος είναι περίπου ισόκοκκη, τότε προτιµότερο είναι η πρόσµιξη της να γίνεται µε µέτρια παχύ 
ασβέστη (µε ποσοστό υδράσβεστου 80% - 90%). 

στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος άµµου 
από εγκεκριµένο εργαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση του υλικού και 
την αντικατάσταση του.  

ζ. Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 

Πίνακας 1081.2.1.2:  Αδρανή Κονιαµάτων 

# Απαίτηση Πρότυπο 

1 2 4 

1 Αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 

2 Ελαφρά αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 

3 ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 

4 ∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 

5 ∆οκιµές αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών µεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 

6 ∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932 

1081.2.2 Ασβέστης 

α. Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε 
περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου µαζί µε οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που 
προέρχεται από το σβήσιµο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους ή στερεές ουσίες και να 
αποτελείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς µορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση 
πολτού ασβέστη που έχει µετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 
459. 

β. Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ' ολοκλήρου από κόσκινο οπής 
0,25 mm και να έχει οµοιόµορφο χρώµα. Τα κονιάµατα που έχουν προκύψει από υδράσβεστο πρέπει να 
χρησιµοποιούνται 2 h - 4 h µετά την παρασκευή τους. 

γ. Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλίνθων 
σχετικά µε την αναλογία ασβέστη στο κονίαµα (πολλές φορές συνιστούν την αφαίρεση του ασβέστη από το 
κονίαµα). 

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος πολτού 
ασβέστη από εγκεκριµένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα (ουδετεροποιηµένος ή καµένος ασβέστης 
κτλ) και τη µη πρόσµιξη του µε οποιαδήποτε ξένη ουσία. Στην αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την 
αποµάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του. 

1081.2.3 Τσιµέντο 

α. Το τσιµέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόµενα στο 
άρθρο "Σκυροδέµατα" και θα συµφωνεί µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. ∆εν θα 
χρησιµοποιείται τσιµέντο ηλικίας πέραν των 3 µηνών. Το τσιµέντο που χρησιµοποιείται θα είναι του ίδιου 
τύπου καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 

β. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t προσκοµιζόµενου 
τσιµέντου που χρησιµοποιείται σε κονιάµατα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο δείγµα δεν πληροί 
τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και αποµακρύνεται µε ευθύνη του Αναδόχου από το 
εργοτάξιο.  

γ. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν 
διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του Αναδόχου. 

1081.2.4 Νερό 

α. Για την κατασκευή των κονιαµάτων χρησιµοποιείται νερό που πληροί το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ 345. 
Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιµο. ∆εν πρέπει να περιέχει επιβλαβείς 
προσµίξεις, όπως ελεύθερα οργανικά ή ανόργανα οξέα, φυτικές και γενικότερα οργανικές ουσίες, άργιλο σε 



 

 

αιώρηση, διαλυτά σάκχαρα σε περιεκτικότητα µεγαλύτερη από 0,25%, διαλυτά άλατα, κυρίως θειικά (θειικό 
νάτριο ή το θειικό µαγνήσιο), ακόµα και χλωριούχα (χλωριούχο µαγνήσιο σε πυκνότητα µεγαλύτερη από 3%). 
∆εν επιτρέπεται η χρήση νερού που έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως για τον καθαρισµό εργαλείων και 
δοχείων. 

β. Στις περιπτώσεις χρήσης νερού για το οποίο η Υπηρεσία έχει αµφιβολίες, επιβάλλεται η εξέταση της 
καταλληλότητας του πριν τη χρήση του. 

γ. Σηµασία για την επιτυχία των επιχρισµάτων έχει η θερµοκρασία του νερού. Το χλιαρό νερό βοηθάει 
στην καλύτερη σκλήρυνση των κονιαµάτων. Απαγορεύεται η χρήση νερού που βρίσκεται κοντά στη 
θερµοκρασία πήξης του. 

1081.2.5 Έτοιµα Κονιάµατα 

α. Ανάλογα µε το συνδετικό υλικό παρασκευής τους, τα έτοιµα κονιάµατα διακρίνονται σε 
τσιµεντοκονιάµατα, ακρυλικά κονιάµατα, κονιάµατα µε σκληρυνόµενες ρητίνες και γυψοκονιάµατα. 

β. Ανάλογα µε τις ιδιότητες τους διακρίνονται σε θερµοµονωτικά, ηχοαπορροφητικά, διακοσµητικά και 
στεγανοποιητικά. 

γ. Ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάµατα τοιχοποιίας, επιχρίσµατα πρώτης στρώσης, 
εσωτερικά επιχρίσµατα τελικής στρώσης και εξωτερικά επιχρίσµατα τελικής στρώσης. 

δ. Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους. 

ε. Στα κονιάµατα αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοστάσιο παραγωγής πρόσµικτα (π.χ. 
στεγανωτικά, πλαστικοποιητές, συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης κτλ). 

στ. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των τσιµεντοκονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 

- ειδικό βάρος στεγνού υλικού: 1600 kg/m
3 
- 1800 kg/m

3
 

- θερµοκρασιακή αντοχή από -30°C ως +70°C 

- αντοχή σε εφελκυσµό 18 kg/cm
2
 - 20 kg/cm

2
 

- θερµοκρασία εφαρµογής 5°C - 40°C 

- αντοχή σε κάµψη 40 kg/cm
2
 

- αντοχή σε θλίψη 90 kg/cm
2
 

ζ. Τα τσιµεντοκονιάµατα πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν περιέχουν ασβέστη, χρησιµοποιούνται σε 
εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν υψηλές αντοχές και προστασία από τη διάβρωση. 
Περιέχουν εκτός από τσιµέντο και ασβεστολιθική µεσόκοκκη άµµο (0/3) και ειδικά πρόσµικτα. Μερικά 
χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα: 

- κατακράτηση νερού 18% - 19% 

- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 120 kg/cm
2
 

- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 30 kg/cm
2
 

η. Τα αδιάβροχα µαρµαροκονιάµατα τελικής στρώσης παρασκευάζονται µε λεπτόκοκκη λευκή 
µαρµαροκονία και λευκό τσιµέντο µε ειδικά πρόσµικτα και χρησιµοποιούνται για την τελική στρώση 
επιχρισµάτων. 

θ. Τα έτοιµα θερµοµονωτικά κονιάµατα είναι τσιµεντοκονιάµατα µε αδρανή άµµου και µικρών κόκκων 
περλίτη ή παρεµφερών θερµοµονωτικών υλικών και µε πρόσµικτα που εξασφαλίζουν την πρόσφυση.  Τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι: 

- ειδικό βάρος κονίας 400 kg/m
3 
- 800 kg/m

3
 

- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,075 kcal/mh°C - 0,085 kcal/mh°C 

- αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 6 - 8 

- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 10 kg/cm
2
 - 15 kg/cm

2
 

- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 4 kg/cm
2
 - 6 kg/cm

2
 

ι. Τα κονιάµατα ακρυλικής βάσης παράγονται µε βάση ακρυλικές ρητίνες και περιέχουν ίνες, οξείδια 
τιτανίου, κόκκους χαλαζοπυριτικής άµµου και άλλα παρεµφερή υλικά. Η ισορροπία µεταξύ των συστατικών 
οφείλεται στην ακρυλική ρητίνη και τα πρόσθετα που χρησιµοποιούνται και δηµιουργούν υδροαπωθητική 
µεµβράνη. 

ια. Τα κονιάµατα ρητινικής βάσης παράγονται µε βάση σκληρυνόµενες συνθετικές ρητίνες και περιέχουν 
κόκκους χαλαζιακών κρυστάλλων και οξείδια σιδήρου. Παρουσιάζουν σηµαντικές ηχοθερµοµονωτικές και 
στεγανωτικές ιδιότητες και µεγάλη αντοχή στις δυσµενείς καιρικές µεταβολές. Για την πήξη των κονιαµάτων 
αυτών χρησιµοποιούνται αντί νερού καταλύτες και σκληρυντικές ουσίες. Ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε 
ρητίνες τα κονιάµατα αυτά δεν ρηγµατώνονται και έχουν µεγάλη ελαστικότητα. 



 

 

ιβ. Τα κονιάµατα µε υδράσβεστο και γύψο παράγονται µε βάση την υδράσβεστο, τον άνυδρο γύψο και 
ίχνη µαρµάρου µε επιπλέον χηµικά πρόσµικτα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα, πλαστικότητα και πρόσφυση 
επί των επιφανειών, επί των οποίων εφαρµόζονται. Εφαρµόζονται σε 2 στρώσεις. Η πρώτη στρώση είναι 
αστάρωµα πάχους 6 mm - 7 mm και η δεύτερη "γέµισµα" πάχους 1,8 mm - 2 mm.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους είναι τα ακόλουθα: 

- ειδικό βάρος στεγνού υλικού 1250 kg/m
3
 

- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,40 kcal/mh°C  

- αντοχή σε θλίψη 32 kg/cm
2
  

- αντοχή σε εφελκυσµό 14 kg/cm
2
  

ιγ. Για τα γυψοκονιάµατα, τους τύπους και την εφαρµογή τους ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248 ενώ για 
τον ορυκτό γύψο που χρησιµοποιείται στην παραγωγή κονιαµάτων το ΕΛΟΤ 783. 

1081.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1081.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 

α. Η υδράσβεστος θα προσκοµίζεται µέσα σε σφραγισµένους σάκους ή ξύλινα κιβώτια και θα 
αποθηκεύεται συσκευασµένη σε στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη 
σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού.  

β. Η άµµος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι 
οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 

γ. Η αποθήκευση του τσιµέντου στο εργοτάξιο γίνεται σε ειδικές δεξαµενές (silo). Στην περίπτωση που 
δεν διατίθενται οι δεξαµενές, το τσιµέντο µεταφέρεται σε σφραγισµένους χάρτινους σάκους και αποθηκεύεται 
σε κλειστούς, καλά αεριζόµενους χώρους προστατευµένους από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, 
πάνω σε ξύλινες, υπερυψωµένες κατά 30 cm από το έδαφος, πλατφόρµες µε ύψος στοίβαξης το πολύ 8 
σάκους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύει ξεχωριστά τις παραλαµβανόµενες ποσότητες τσιµέντου, 
ώστε να είναι δυνατή η δειγµατοληψία ανά πάσα στιγµή. 

δ. Το έτοιµο κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και λοιπά µέσα για τη µεταφορά 
και χρήση του κονιάµατος είναι σχετικώς ψυχρά. 

1081.3.4 Προστασία  

α. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι πάνω από 37°C και το ποσοστό σχετικής 
υγρασίας κάτω από 50%, όλα τα υλικά θα προστατεύονται και θα σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία. 

β. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει 
προτάσεις προστασίας των υλικών υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα 
προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται γενικά είναι τα ακόλουθα: 

- Σε θερµοκρασίες κάτω από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θα θερµαίνονται, ώστε το 
παραγόµενο κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος θα διατηρείται πάνω 
από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά τη χρήση του στην κατασκευή.  

- Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. 

1081.3.5 Σβήσιµο Ασβέστη 

α. Στην περίπτωση που το σβήσιµο του ασβέστη γίνεται στο χώρο του έργου, θα πρέπει ο ασβέστης να 
είναι καλά ψηµένος, καθόλου αλλοιωµένος από τον αέρα, τις βροχές και την υγρασία, όχι κονιοποιηµένος, 
παχύς και τέτοιος, ώστε να δίνει πολτό σε κανονική σύσταση. 

β. Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει να 
αποθηκεύεται σε κλειστούς χώρους καλά αεριζόµενους και όχι υγρούς. Ο ασβέστης πρέπει µετά το σβήσιµο 
να παραµένει στον ασβεστόλακκο και να καλύπτεται εντελώς από το νερό του σβησίµατος. 

γ. Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, γίνεται αφού τελειώσει ο 
κοχλασµός που παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και διαρκεί µέχρι το µίγµα να µεταβληθεί σε 
υδαρή πολτό, οπότε προστίθεται το επιπλέον νερό για τη µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η οπή, µέσα 
από την οποία ρέει το γαλάκτωµα στον ασβεστόλακκο, φέρει µόνιµο συρµάτινο διάφραγµα, για να συγκρατεί 
τα αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη που υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει ν' αποµα-
κρύνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέο σβήσιµο. 

δ. Ο ασβεστόλακκος διανοίγεται σε αδιαπέρατο έδαφος, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα δηµιουργεί 
κίνδυνο ξήρανσης του φυράµατος. Η ωρίµανση ("σίτεµα") πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 15 ηµέρες και 



 

 

θεωρείται ότι είναι επαρκής, όταν στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν ραγάδες ανοίγµατος 
δακτύλου. Στην περίπτωση που ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µετά από πολλές ηµέρες από την 
ωρίµανσή του, προστατεύεται από τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που 
διατηρείται συνεχώς υγρή. Η χρήση πολτού ασβέστη θα πρέπει να γίνεται όχι νωρίτερα από 15 ηµέρες από 
το σβήσιµο.  

ε. Το νερό που χρησιµοποιείται για το σβήσιµο του ασβέστη είναι καθαρό, πόσιµο και απαλλαγµένο 
από διοξείδιο του άνθρακα ή διαλυµένα άλατα. 

1081.3.6 Γενικές Απαιτήσεις  

α. Εφόσον το κονίαµα προέρχεται έτοιµο από βιοµηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις 
οδηγίες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιµέντου και νερού που πρέπει να προστεθεί στο 
εργοτάξιο, του πρόσµικτου που ενδεχοµένως πρέπει να προστεθεί σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για την προοριζόµενη χρήση κτλ). 

β. Τα πρόσµικτα δεν πρέπει να µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δεν πρέπει να έχουν 
επιπτώσεις στην αντοχή των υλικών και των κατασκευών που έρχονται σε επαφή προσωρινή ή µόνιµη). 
Την ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος ακόµη και αν τα 
πρόσµικτα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Πριν τη χρήση των εγκεκριµένων πρόσµικτων, ο Ανάδοχος 
παρασκευάζει δείγµατα κονιαµάτων σε ποσότητες, που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία. Η παρασκευή των 
δειγµάτων θα γίνεται 6 - 8 εβδοµάδες πριν τη χρήση του κονιάµατος στο έργο. Οι µέθοδοι δοκιµών για τα 
πρόσµικτα κονιαµάτων περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 480, ενώ οι µέθοδοι δειγµατοληψίας 
περιγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934. 

γ. Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιµεντοκονιαµάτων, τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται αµέσως 
µετά την παρασκευή τους, γι' αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να µην 
ξηραίνονται πριν από τη χρήση τους. Κονίαµα που έχει σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην µπορεί να επανέλθει 
στην κανονική του κατάσταση, µόνο µε κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού, απορρίπτεται. Ο τρόπος 
επεξεργασίας των µερικώς σκληρυµένων µιγµάτων για την απόκτηση της επιθυµητής πλαστικότητας 
καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι µέγιστοι χρόνοι µεταξύ παρασκευής και χρήσης ανάλογα µε το είδος του 
κονιάµατος για εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία: 

- για ασβεστοκονίαµα µε πολτό ασβέστη 3,5 h 

- για ασβεστοκονίαµα µε υδράσβεστο 5 h 

- για κονιάµατα µε τσιµέντο 2,5 h. 

1081.3.7 Αναλογίες 

α. Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά και για το λόγο αυτό 
χρησιµοποιούνται ειδικά δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα του προορισµού των. Σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

β. Οι συνήθεις αναλογίες κονιαµάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1081.3.7 : Αναλογίες Κονιαµάτων 

# Είδος Κονιάµατος 

Τσιµέντο 
[kg/m

3
] 

Ασβέστης  

(κατ' όγκο) 

Άµµος 

(κατ' όγκο) 

1 2 3 4 5 

1 Ασβεστοκονίαµα 1:2 - 0,42 0,84 

2 Ασβεστοκονίαµα 1:2,5 - 0,36 0,90 

3 Ασβεστοκονίαµα 1:3 - 0,32 0,96 

4 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 150 0,42 0,84 

5 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5 300 0,36 0,90 

6 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:3 450 0,32 0,96 

7 Τσιµεντοκονίαµα 350 350 0,10 1,12 

8 Τσιµεντοκονίαµα 400 450 0,10 1,06 

9 Τσιµεντοκονίαµα 600 600 0,10 1,00 

Πηγή: "∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές", Σ.Κ. Κούκης 

γ. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις στις αναλογίες των υλικών, χωρίς προηγουµένως να έχουν διεξαχθεί 
επιπλέον έλεγχοι και να έχουν προσκοµιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.  



 

 

δ. Το κονίαµα που χρησιµοποιείται στη δόµηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσµατα είναι τουλάχιστον 350 
kg - 400 kg ανά m

3
 κονιάµατος. Για τις εξωτερικές αρµολογήσεις χρησιµοποιούνται 

ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα που περιέχουν τουλάχιστον 450 kg τσιµέντου ανά m
3
 κονιάµατος. 

ε. ∆εν επιτρέπεται η χρήση φτυαριών για τη µέτρηση των απαιτούµενων ποσοτήτων. 

1081.3.8 Ανάµιξη 

α. Το κονίαµα θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα ανάλογα µε την απαιτούµενη ποσότητα. Η 
ανάµιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε το µίγµα που προκύπτει κάθε φορά, να έχει οµοιογένεια 
σε όλη του τη µάζα. Πρακτική ένδειξη της οµοιογένειας του µίγµατος είναι η οµοιοµορφία του χρώµατος του. 
Ο χρόνος πρόσµιξης των υλικών στον αναµικτήρα µετά την προσθήκη όλων των υλικών (µαζί µε το νερό), 
δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 5 λεπτά. Πρέπει πάντως να αποφεύγεται η υπερβολική ανάδευση. 

β. Ο αναµικτήρας πρέπει να είναι διακριβωµένος και να ρυθµίζει οµοιόµορφα και µε ακρίβεια την παρε-
χόµενη ποσότητα νερού.  

γ. Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον 
κατασκευαστή. Τα τσιµεντοκονιάµατα χρησιµοποιούνται εντός 2,5 h από την ανάµιξη. Τα ξηραµένα 
τσιµεντοκονιάµατα κρίνονται απορριπτέα και δεν χρησιµοποιούνται σε καµία περίπτωση (ούτε µε προσθήκη 
νερού και νέα ανάµιξη). 

δ. Στην περίπτωση που η συνδετική ύλη είναι σε µορφή σκόνης τσιµέντο, σκόνη υδρασβέστου κτλ), 
προηγείται η ανάµιξή της σε ξηρή κατάσταση µε το αδρανές υλικό και µετά θα γίνεται η ανάµιξη µε βαθµιαία 
προσθήκη νερού. 

ε. Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, το τσιµέντο αναµιγνύεται σε ξηρή 
κατάσταση µε την άµµο,  και το κονίαµα παρασκευάζεται µε προσθήκη στο µίγµα πολτού ασβέστη σε υδαρή 
µορφή.  

στ. Η προσθήκη στο κονίαµα συνδετικού υλικού σε µικρότερη ποσότητα από την προδιαγεγραµµένη, 
προκαλεί φθορές όπως µείωση αντοχής, δηµιουργία ρωγµών κτλ, ενώ η προσθήκη µεγαλύτερης ποσότητας 
προκαλεί ρηγµατώσεις από υπερβολική συστολή ξήρανσης κτλ.  

ζ. Η προσθήκη στο κονίαµα πολύ µικρότερης αναλογίας νερού προκαλεί αποσάθρωση ή αποκόλληση 
του επιχρίσµατος, το δε αντίθετο, εµφάνιση τριχοειδών ρωγµών, σηµαντική µείωση της αντοχής και της 
στεγανότητας του κτλ. Γενική αρχή είναι ότι στα κονιάµατα πρέπει να προστίθεται λιγότερο, παρά 
περισσότερο από το απαιτούµενο συνολικά νερό και αυτό γιατί: 

- Όταν η ποσότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη, το κονίαµα παρουσιάζει 
φθορές µε πιθανότητα να επιδεινωθούν µε την πάροδο του χρόνου. 

- Η τυχόν έλλειψη ρευστότητάς του έχει περιθώριο να διορθωθεί µε την προσθήκη νερού µέχρι την 
επιτρεπόµενη αναλογία. 

- Στην περίπτωση που το κονίαµα έχει αυξηµένη ρευστότητα η διόρθωση είναι δυσκολότερη, γιατί 
πρέπει να προστεθεί στο κονίαµα ποσότητα απ' όλα τα υλικά στην κατάλληλη αναλογία. 

η. Με ιδιαίτερη προσοχή ελέγχεται η ανάµιξη των αδρανών καθώς και η πήξη του κονιάµατος, έτσι ώστε 
να εντοπίζεται εγκαίρως η ανάγκη χρήσης επιταχυντή. 

θ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- αν αρχίζει να χάνει τη ρευστότητα του (αρχίζει να πήζει) 
- αν έχουν περάσει οι χρονικοί περιορισµοί της παραγράφου "Γενικές απαιτήσεις" του παρόντος, 
ακόµα και αν δεν έχει πήξει 
- αν κατά την κατασκευή το επίχρισµα πέσει στο δάπεδο 

- αν το κονίαµα περιέχει ορατά κοµµάτια ασβέστη 

- αν τα υλικά του κονιάµατος (τσιµέντο, ασβέστης, άµµος) δεν πληρούν τις προδιαγραφές. 

1081.4 Έλεγχοι  

α. Κάθε φορτίο έτοιµου βιοµηχανικού κονιάµατος που προσκοµίζεται στο Εργοτάξιο πρέπει να 
συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφονται: η κατηγορία κονιάµατος, οι 
αναλογίες ανάµιξης, το είδος του συνδετικού υλικού, η ποιότητα και ποσότητα των προσµίκτων και οι οδηγίες 
χρήσης του. Τα φορτία των κονιών (τσιµέντα, ασβέστης) απορρίπτονται από την Υπηρεσία και 
αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- όταν δεν πληρούν τις προδιαγραφές  

- όταν οι συσκευασίες των υλικών έχουν υποστεί φθορές ή έχουν ρωγµές 

- όταν φορτία που προσκοµίζονται σε σάκους έχουν αποκτήσει ανοµοιόµορφη κατανοµή 
πυκνότητας ή έχουν ηµισκληρυνθεί (λόγω υγρασίας) 



 

 

β. Ο πολτός ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους, µικρούς λίθους άψητα, άµµο ή άλλες 
αδρανείς ουσίες). Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, δεν επιτρέπεται να 
προέρχεται από το κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου (ως κατώτερο στρώµα νοείται το 
στρώµα µε πάχος 10 cm από τον πυθµένα). 

γ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί µε δικές του δαπάνες δειγµατοληπτικό έλεγχο για κάθε 
ποσότητα 1 t άνυδρης ασβέστου, 5 t τσιµέντου και 100 m

3
 άµµου, που προορίζεται για την παρασκευή 

κονιαµάτων, µε σκοπό την εξακρίβωση των ιδιοτήτων τους. Η δειγµατοληψία γίνεται µε τη µέθοδο της 
τεταρτοδιαιρέσεως. Οι απαιτούµενες εργαστηριακές δοκιµές γίνονται σε εργαστήριο αναγνωρισµένο και 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία και θα γίνονται κατά τις οδηγίες του ΚΕ∆Ε και τα αντίστοιχα πρότυπα (για το 
τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 196, για τον ασβέστη ΕΛΟΤ ΕΝ 459, για τα αδρανή βλ. παράγραφο "Άµµος"). Η 
Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο µελέτη κοκκοµετρικής σύνθεσης κονιαµάτων, 
προκειµένου να εξασφαλισθούν οι επιθυµητές αντοχές και να είναι εφικτός ο δειγµατοληπτικός έλεγχος κατά 
τα ισχύοντα πρότυπα. 

δ. Ποσότητα τσιµέντου που κατά την προσκόµιση έχει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (έχει 
σβωλιάσει) απορρίπτεται. Η Υπηρεσία δικαιούται να λαµβάνει δείγµατα από κάθε παρτίδα τσιµέντου που 
έρχεται στο εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιµές σε αναγνωρισµένο εργαστήριο. Αν από τις ενδείξεις των 
δοκιµών προκύψει ότι το τσιµέντο δεν εκπληρώνει τους όρους του ισχύοντος Κανονισµού ή / και τους όρους 
του παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών, η ποσότητα που αντιπροσωπεύεται από το δείγµα 
απορρίπτεται και αποµακρύνεται από το εργοτάξιο. 

ε. ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει γίνει ή 
και η προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων 
εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των οποίων 
διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την ποιότητα 
και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών. 

1081.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

α. Η δαπάνη για τις εργασίες κονιαµάτων συµπεριλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη της εργασίας για 
την οποία προορίζεται το κονίαµα (π.χ. για την κατασκευή τοιχοποιίας οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς 
των υλικών καθώς και η παρασκευή των κονιαµάτων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή µονάδας της εργασίας). 

β. ∆ιευκρινίζεται πάντως ότι στις δαπάνες της εκάστοτε εργασίας που περιέχει χρήση κονιαµάτων 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- Η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιονδήποτε τρόπο στον τόπο 
του έργου (και σε οποιαδήποτε στάθµη) όλων των ειδών υλικών κονιών και κονιαµάτων. 

- Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάµιξης για την παραγωγή κονιαµάτων στο εργοτάξιο. 

- Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση της 
εργασίας, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και 
σχέδια.  

1081.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε κονιάµατα, δεν εµφανίζεται 
στο Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται ξεχωριστά. 

β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά νοούνται ότι οι 
δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου για τα άρθρα που 
χρησιµοποιούνται κονιάµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Γ-10 ΕΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
(ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟ∆ΕΣΜΟΙ ΤΟΥΣ) 

 
10.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
10.1.1 Η εισκόµιση - αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού πασσάλων. 
 
10.1.2 Η διάτρηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων σε κάθε είδους  έδαφος. 
 
10.1.3 Η σκυροδέτηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25. 
 
10.1.4 Η συµπλήρωση της οπής των πασσάλων µε κοκκώδες υλικό.  
 
10.1.5 Η διενέργεια δοκιµαστικών φορτίσεων των πασσάλων. 
 
10.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
10.2.1 Βασική προδιαγραφή αναφοράς είναι η ΕΤΕΠ 11-01-01-00 Εγχυτοι πάσσαλοι δι’ εκσκαφής. 
Συµπληρωµατικά και εφ’ όσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παραπάνω ΕΤΕΠ. µπορούν να λαµβάνονται 
υπ’ όψιν οι γενικές βασικές αρχές για θεµελιώσεις που δίδονται στο DIN 1054 και για εγχύτους πασσάλους µε 
αφαίρεση εδαφικού υλικού από τους κανονισµούς DIN 1054 και 1045. Εν προκειµένω, έχει εφαρµογή 
πάντοτε η τελευταία έκδοση των κανονισµών αυτών µε τα αντίστοιχα διορθωτικά φύλλα και 
συµπληρωµατικές ερµηνευτικές διατάξεις. 
 
10.2.2 Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ‘97.  
 
10.2.3 Οι παρακάτω ΕΤΕΠ που αφορούν τα Σκυροδέµατα. 
 01-01-01-00  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
 01-01-02-00  ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος 
 01-01-03-00  Συντήρηση Σκυροδέµατος 
 01-01-04-00  Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
 01-01-05-00  ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος.  
 
10.2.4 Τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και 197-2  σε ότι αφορά τσιµέντα. 
 
10.2.5 Η ΕΤΕΠ 01-02-01-00 για τους Χαλύβδινους οπλισµούς σκυροδέµατος. 
 
10.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
10.3.1 Οι έγχυτοι πάσσαλοι, µε αφαίρεση του εδαφικού υλικού, µε διάµετρο µεγαλύτερη ή ίση από Φ0,80 
ονοµάζονται φρεατοπάσσαλοι. Όπου αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή έγχυτοι πάσσαλοι ή 
πάσσαλοι νοούνται αδιακρίτως και οι φρεατοπάσσαλοι. 
 
10.3.2 «Λειτουργικοί πάσσαλοι» νοούνται οι ενσωµατούµενοι στο έργο πάσσαλοι που επιτελούν ωφέλιµο 
έργο, αναλαµβάνοντας φορτία των κατασκευών. 
 
10.3.3 «Μη λειτουργικοί πάσσαλοι» νοούνται οι πάσσαλοι που κατασκευάζονται προκειµένου να 
διενεργηθούν δοκιµαστικές φορτίσεις για έλεγχο των συνθηκών υπεδάφους. 
 
10.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
10.4.1 Εδαφικοί σχηµατισµοί 
 
 Η σύσταση των εδαφών στα οποία µπορεί να απαιτηθεί η κατασκευή πασσάλων κυµαίνεται, 
ενδεικτικά από φερτά υλικά, πρόσφατες αποθέσεις και µάργες µέχρι σχιστόλιθους µεταβαλλοµένου βαθµού 
κερµατισµού και εξαλλοίωσης. 
 
 Ενδέχεται όµως να συναντηθούν, κατά την κατασκευή των πασσάλων, και σκληρότερα πετρώµατα 
όπως ασβεστόλιθοι (µε κυµαινόµενο βαθµό ρηγµάτωσης ή και υγιείς εµφανίσεις µικροκρυσταλλικών και 



 

 

δολοµιτικών ασβεστολίθων και κερατολίθων) ή/και άλλα ακόµη σκληρότερα πετρώµατα κατηγορίας βράχου 
και για οποιαδήποτε σκληρότητα. 
 
 
 
10.4.2 Στοιχεία εδάφους 
 
 Όλα τα υπάρχοντα στοιχεία εδάφους παραδίδονται στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πάντως είναι 
υποχρεωµένος, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, να εκτελέσει επιπλέον 
έρευνες µε δική του φροντίδα και δαπάνη για να επαληθεύσει τα εδαφοτεχνικά στοιχεία της µελέτης.  Η 
συµπληρωµατική γεωτεχνική έρευνα πρέπει να εκτελείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει στοιχεία για τη 
φύση του υπεδάφους, τόσο γύρω όσο και κάτω από τη στάθµη των προτεινοµένων πασσάλων, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εδαφικών στρώσεων που πρόκειται να συνεισφέρουν σηµαντικά στις 
αναµενόµενες καθιζήσεις. 
  
 Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών, θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης τις προτάσεις 
του για την αντιµετώπιση του θέµατος, η οποία και θα αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της. Σε κάθε 
περίπτωση ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εµπρόθεσµη διενέργεια του συµπληρωµατικού 
προγράµµατος ερευνών και την τυχόν υποβολή προτάσεων αντιµετώπισης των αναφυοµένων 
προβληµάτων. Θα πρέπει πάντως, κατά τον προγραµµατισµό των εργασιών του, να έχει υπόψη του ο 
Ανάδοχος ότι απαιτείται χρόνος το πολύ ίσος µε 30 ηµερολογιακές ηµέρες στην Υπηρεσία για να αποφασίσει 
(εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά). 
 
10.4.3 Επίβλεψη κατασκευής των πασσάλων 
 
 Κατά την διάρκεια της κατασκευής των πασσάλων θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο εργοτάξιο, 
εκ µέρους του Αναδόχου, ο υπεύθυνος Μηχανικός της εταιρείας κατασκευής των πασσάλων ή ο 
αντικαταστάτης του. 
 
 Για την κατασκευή κάθε πασσάλου θα πρέπει να συµπληρώνεται στο εργοτάξιο ένα έντυπο που θα 
πρέπει καθηµερινά να επιδεικνύεται στην Υπηρεσία από τον υπεύθυνο εργοταξιάρχη ή τον εκπρόσωπό του, 
σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 
 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΧΥΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ) 

 

Εταιρεία:..................................................... Εγχυτος πάσσαλος:....................................................... 
Εργοτάξιο:.................................................. Είδος πασσάλου:............................................................ 
Σχέδιο πασσάλων:...................................... Πάσσαλος θλίψης/ Πάσσαλος εφελκυσµού..................... 

ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1.  Στοιχεία του πάσσαλου 
Μέτρα κάτω Μέτρα πάνω  Εδαφικός Υπόγεια ύδατα Στοιχεία για  1.1 ∆ιάµετρος του πασσάλου ......................(εκ) (εξωτ.διαµ.της σωλήνωσης) 

από το  από  σχηµατισµός  το κοπτικό 1.2 ∆ιάµετρος της βάσης του πασσάλου .........................(εκ) 
επίπεδο της .................... και σύσταση  και τη σωλήνωση 1.3 Υψος βάσης του πασσάλου ....................................(εκ) 
γεώτρησης .................. του εδαφικού   από ........ 1.4 Κλίση του πασσάλου...................... 

  σχηµατισµού  µέχρι ......... 1.5 Κεφαλή του πασσάλου .................. (µ) κάτω από το επίπεδο της γεώτρησης 
    (µέτρα) 1.6 Κάτω ακµή βάσης το πασσάλου ................(µ) κάτω από το επίπεδο της γεώτρησης 
     1.7 Μήκος πασσάλου ...........(µ) (από τα στοιχεία του στίχου 1.6 αφαιρούνται τα στοιχεία 

του στίχου 1.5 του πίνακα) 
     1.8 Κενή γεώτρηση....................(µ) 
     1.9 Βάθος πρόσφυσης του πασσάλου στον εδαφικό σχηµατισµό που έχει φέρουσα 

ικανότητα 

Ι  ΙΙ V  επίπεδο γεώτρησης  2. Εργασία της γεώτρησης 

    2.1 Εξωτερική διάµετρος της κοπτικής στεφάνης (εκ) 
    2.2 Βάθος του διατρήµατος χωρίς βάση............(µ)κάτω από το επιπ.γεώτρησης 
    2.3 Ποσότητα του προϊόντος της διάτρησης (υπολογιστικά) µε στοιχεία του στίχου 2.1 και 

2.2 του πίνακα) 
Κορµός....................................... (λίτρα) 
Πέλµα (βάση)...............................(λίτρα) 
Σύνολο..........................................(λίτρα) 

    2.4 Έλεγχος κατακορυφότητας και στάθµης πυθµένα της γεώτρησης 
- µετά από γεώτρηση.......(µ) κάτω από το επίπεδο της γεώτρησης 
- µετά από τη διαµόρφωση βάσης ...........(µ) κάτω από το επίπεδο της γεώτρησης 
- πριν από την έγχυση σκυροδέµατος..............(µ) κάτω από το επίπεδο της γεώτρησης. 

    3. Οπλισµός 

    3.1 ∆ιαµήκης Οπλισµός ......., διαµ......χλστ BRITISH STANDARD 
    3.2 Εγκάρισιος οπλισµός (σπείρες)....., διαµ.....χλστ BRITISH STANDARD 
    3.3 Ύψος βήµατος 
    3.4 Μήκος κλωβού 

Πάνω από την κεφαλή του πασσάλου..............µ 
Κάτω από την κεφαλή του πασσάλου ..............µ 
Σύνολο                                                ..............µ 

    3.5 Ενώσεις (συγκολλήσεις) 

    4 Σκυρόδεµα πασσάλου 

    4.1 Κατηγορία αντοχή Βη:........οµάδα σκυροδέµατος ΒΙ/ΒΙΙ 
Συνεκτικότητα ΚΙΙΙ/ρευστό µπετόν 

    4.2 Σκυρόδεµα εργοταξίου / Σκυρόδεµα προέλευσης έξω από το εργοτάξιο (έτοιµο 
σκυρόδεµα) 

    4.3 Είδος τσιµέντου. Εργοστάσιο προµηθείας 
    4.4 Ποσότητα τσιµέντου............ (χγρ/µ3) 



 

 

    4.5 Αδρανή στο σκυρόδεµα (µέγιστος κόκκος) 
    4.6 Λόγος ύδατος προς τσιµέντο [(Ν/Ι)-(βάρος ύδατος /βάρος τσιµέντου)] 
    4.7 Πρόσθετα σκυροδέµατος 

    5. Εγχυση του σκυροδέµατος 

    5.1 Στάθµη ύδατος στο σωλήνα της γεώτρησης κατά την έναρξη της 
σκυροδέτησης......................(µ) 

    5.2 Σωλήνας εκκένωσης του σκυροδέµατος (διάµετρος .......εκ/Κάδος εκκένωσης 
    5.3 Αποδεικτικό της καταναλωθείσας ποσότητας σκυροδέµατος 

    6. Χρόνοι διεξαγωγής (χρόνοι εκτέλεσης εργασίας) 

    Χρονική διάρκεια    

 Στάδια εργασίας Καιρικές συνθήκες Θερµοκρασία ° C από  έως Ηµεροµηνία Υπογραφή  

 Γεώτρηση        

 ∆ιακοπή        

 Κατασκευή βάσης        

 Σκυροδέτηση        

         

    7 Αποκλίσεις του πασσάλου από τη θέση που προκαθορίσθηκε (µέτρηση µέσα στο 
διάτρηµα) βλέπε σχέδιο 
Κεφαλή πασσάλου ex= 
                               ey= 
Κλίση πασσάλου    Λπ%= 

    8. Παρατηρήσεις και ιδιαιτερότητες: 
 
 
 
 
 

      

 
Ο Υπεύθυνος Εργοδηγός φρεατοπασσάλων      Ο Υπεύθυνος του εργοταξίου της Εταιρείας 
 



 

 

10.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
10.5.1 Εισκόµιση - αποκόµιση µηχανικού εξοπλισµού 
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλον τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό και 
εγκαταστάσεις για την κατασκευή των εγχύτων πασσάλων καθώς και επαρκή ποσότητα 
σωλήνων προστασίας κατά την φάση της εκσκαφής και τα απαραίτητα µηχανήµατα για την 
εξαγωγή των σωλήνων. 
 
 Ο Ανάδοχος δεν θα αποζηµιούται για σωλήνες που δεν κατορθώνεται να 
ανασυρθούν. Σωλήνες µε σαφή φθορά ή καταπόνηση δεν θα γίνονται δεκτοί. Ο εν λόγω 
εξοπλισµός θα παραµείνει στο έργο µέχρι το τέλος των εργασιών κατασκευής των πασσάλων 
και για την αποµάκρυνση του απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
10.5.2 Κατασκευή των πασσάλων  
 
10.5.2.1 Προκαταρκτικές εργασίες 
  
α) Μέθοδος κατασκευής 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση όχι αργότερα από 
120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης και τουλάχιστον ένα µήνα πριν 
την έναρξη των εργασιών κατασκευής των πασσάλων, τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
Ι. Λεπτοµερή περιγραφή της µεθόδου κατασκευής των πασσάλων. Η προτεινοµένη 
µέθοδος δεν θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας ή 
υπερβολικού θορύβου και ενόχλησης των γειτονικών κτισµάτων. 
 
ΙΙ. Λεπτοµερή κατάλογο των µηχανηµάτων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει. 
 
ΙΙΙ. Σύνθεση τεχνικού προσωπικού επικεφαλής του οποίου θα πρέπει να είναι εργοδηγός 
βεβαιωµένης πείρας σε εργασίες πασσάλων και το όνοµα του αντικαταστάτη αυτού που θα 
πρέπει και αυτός να έχει τα ίδια προσόντα. 
 
IV. Μέθοδο ελέγχου συνεχείας της σκυροδέτησης των κατασκευαζοµένων πασσάλων 
 
β) Πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών - µητρώο πασσάλων 
 
 Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην Επίβλεψη για έγκριση πρόγραµµα διαδοχής 
και χρονικής διάρκειας εκσκαφής και σκυροδέτησης των πασσάλων, έτσι που να αποφεύγεται 
η βλάβη των γειτονικών πασσάλων. Ο Ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει καθηµερινά την 
Υπηρεσία Επίβλεψης για το συγκεκριµένο πρόγραµµα των εργασιών της εποµένης. Για κάθε 
κατασκευαζόµενο πάσσαλο  ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά λεπτοµερές µητρώο µε όλα τα 
σχετικά στοιχεία του πασσάλου (βλ πίνακα 1). Τονίζεται ότι η τήρηση του εν λόγω πίνακα 
είναι υποχρεωτική και η δαπάνη τήρησης του περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδος 
των υπολοίπων εργασιών και ότι η έλλειψη του θα θεωρείται έλλειψη ουσιώδους 
επιµετρητικού στοιχείου κατά την πιστοποίηση των εργασιών πασσάλων. Υπογεγραµµένο  
αντίγραφο από  τον υπεύθυνο µηχανικό της εταιρείας κατασκευής πασσάλων και από τον 
Ανάδοχο παραδίδεται στην Υπηρεσία Επίβλεψης. 
 
γ) Χάραξη θέσεων - ανοχές 
 
Ι. Η χάραξη των αξόνων των πασσάλων γίνεται µε εξάρτηση από τις πλέον αξιόπιστες 
γραµµές σύµφωνα µε την µελέτη (για πασσάλους γεφυρών η χάραξη των πασσάλων 
συνήθως εξαρτάται από τον άξονα χάραξης της οδού, ενώ για οικοδοµικά έργα η χάραξη των 
πασσάλων συνήθως εξαρτάται από τις οικοδοµικές - ρυµοτοµικές γραµµές). 
 
ΙΙ. Η θέση κάθε πασσάλου πριν από την κατασκευή εξασφαλίζεται µε κατάλληλα µέσα. 
Η πραγµατική θέση του κέντρου του πασσάλου µετά την κατασκευή και την αποκοπή, δεν 
επιτρέπεται να διαφέρει από το θεωρητικό κέντρο περισσότερο από 75 χλσ σε κάθε 



 

 

κατεύθυνση. Εξάλλου η µέγιστη ανεκτή απόκλιση του άξονα του πασσάλου από την 
κατακόρυφο για κατακόρυφους  πασσάλους είναι Π=0.013(1:75). Για τυχόν κεκλιµένους 
πασσάλους µε κλίση µέχρι 4:1 (υ:β) η µέγιστη ανεκτή απόκλιση του άξονα από την 
προδιαγραφείσα κλίση είναι 1:25. 
 
ΙΙΙ. Απαγορεύεται η βίαιη και εκ των υστέρων επιδιόρθωση κατασκευασµένων πασσάλων. 
 

IV. IV. Η διάµετρος των πασσάλων δεν θα πρέπει να είναι 
µικρότερη από την προδιαγραφοµένη από την µελέτη και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

 
V. V. Πάσσαλοι που, σε οποιονδήποτε χρόνο, και για οποιονδήποτε 

λόγο, αποδειχθούν ελαττωµατικοί, υπόκεινται σε απόρριψη από την 
Υπηρεσία, ενώ, όλα τα έξοδα για την αποκατάσταση βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

 
δ) Προεργασίες 
 
Ι. Ο Ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει βάσεις εργασίας σε κάθε κεφαλόδεσµο για τις 
οποίες δεν προβλέπεται καµία πληρωµή. Οι βάσεις πρέπει να είναι οριζόντιες και ανθεκτικές 
στην χρήση από τα µηχανήµατα κατασκευής του έργου, υψοµετρικά δε να βρίσκονται 
τουλάχιστον 50-70 εκ υψηλότερα από την στάθµη αποκοπής των πασσάλων. 
 
ΙΙ. Η θέση της προστατευτικής σωλήνωσης πρέπει να ελέγχεται από τον Ανάδοχο και να 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 
 
10.5.2.2 Υλικά κατασκευής 
 
α) Υλικά σκυροδέµατος πασσάλων και κεφαλοδέσµων 
 
Ι. Όλα τα υλικά κατασκευής του σκυροδέµατος θα είναι σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα στην προδιαγραφή σκυροδεµάτων που µνηµονεύεται στην παρούσα 
προδιαγραφή. 
 
ΙΙ. Το τσιµέντο θα είναι τύπου Ι ή ΙΙ (και ΙΙα) ή ΙΙΙ ή IV, σύµφωνα µε το Π∆ 244/1980 και 
κατάλληλης κατηγορίας αντοχής ώστε να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες 
σκυροδέµατος για τα έργα της παρούσας προδιαγραφής. Ο τύπος και η κατηγορία αντοχής 
του θα προσδιορισθούν από την µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος βάσει αιτιολογηµένης 
πρότασης. 
 
ΙΙΙ. Τα αδρανή θα είναι σύµφωνα µε τον ΚΤΣ Ο µέγιστος κόκκος του µίγµατος που θα 
χρησιµοποιηθεί τόσο για το σκυρόδεµα των πασσάλων όσο και για το σκυρόδεµα των 
κεφαλοδέσµων, δεν θα πρέπει να έχει µεγαλύτερη διάµετρο από Φ 32χλστ. Τα αδρανή θα 
έρχονται σε τρία κλάσµατα (δύο για τα σκύρα και ένα για την άµµο). Το µίγµα των αδρανών 
πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη ∆ των πινάκων του ΚΤΣ. 
 
IV. Το ύδωρ θα προέρχεται από το δίκτυο ποσίµου ύδατος. Άλλως ισχύουν τα 
αναφερόµενα στον ΚΤΣ. 
 
V. Πρόσθετα, εφόσον απαιτηθούν, θα προσδιορισθούν από την µελέτη σύνθεσης 
σκυροδέµατος που θα πρέπει να συνταχθεί για το σκυρόδεµα των πασσάλων, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ. 
 
VΙ. Σχετικά µε την αποθήκευση, δειγµατοληψία, ποιοτικό έλεγχο κλπ χαρακτηριστικά των 
υλικών κατασκευής του σκυροδέµατος, των πασσάλων και των κεφαλοδέσµων, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στον ΚΤΣ 
 
VΙΙ.Για την περίπτωση χρησιµοποίησης εργοστασιακού σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα στην παρούσα προδιαγραφή, ισχύουν τα αναφερόµενα στον ΚΤΣ. 
 



 

 

β) Ιδιότητες του σκυροδέµατος των πασσάλων 
 
Ι. Οι πάσσαλοι και οι φρεατοπάσσαλοι θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα κατηγορίας 
χαρακτηριστικής αντοχής τουλάχιστον 25 ΜΡα(250χγρ/εκ2) σύµφωνα µε το άρθρο Γ-3 της 
παρούσας ΤΣΥ και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το DIN 1045 (την πλέον πρόσφατη ισχύουσα 
έκδοση). 
 
ΙΙ. Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο  δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 400 χγρ/µ3 
σκυροδέµατος για τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε κατηγορίας αντοχής. Εν 
πάση περιπτώσει, η µέγιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 500 
χγρ/µ3 σκυροδέµατος. 
 
ΙΙΙ. Η κάθιση του σκυροδέµατος (SLUMP) θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 100 χλσ, 
συνήθως δε της τάξης των 200-220 χλστ. 
 

VI. Ειδική πρόνοια θα πρέπει να παρθεί κατά την µελέτη σύνθεσης 
σκυροδέµατος (βλέπε παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ ‘97) που θα γίνει για 
το σκυρόδεµα των πασσάλων, για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη 
ρευστότητα του µίγµατος του σκυροδέµατος, κατά τρόπο που να 
αποφεύγονται οι αποφράξεις των σωλήνων µε τους οποίους γίνεται η 
σκυροδέτηση των πασσάλων. Για την εξασφάλιση της κανονικής 
ρευστότητας που είναι αναγκαία για την σκυροδέτηση των πασσάλων 
µε σωλήνες θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
παραλαβή και συσσώρευση των αδρανών στο εργοτάξιο µε δοκιµές 
κοσκινίσµατος για την εξακρίβωση του συµφώνου της κοκκοµέτρησης 
των αδρανών προς την προδιαγραφοµένη από την µελέτη σύνθεσης 
σκυροδέµατος. 

 
V. Στην µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα πρέπει να δοθεί και καµπύλη ανάπτυξης της 
αντοχής του σκυροδέµατος µε θραύση δοκιµίων τουλάχιστον σε 7 και 28 µέρες (τα δοκίµια 
αυτά θα συντηρούνται κανονικά σύµφωνα µε το DIN 1048) όπως επίσης και η καµπύλη του 
λόγου Ύδωρ /τσιµέντο σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ΄97. 
 
γ) Ιδιότητες του σκυροδέµατος κεφαλοδέσµων 
 
Ι. Οι κεφαλόδεσµοι θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα κατηγορίας χαρακτηριστικής 
αντοχής 15 ΜΡα (150χγρ/εκ2) ή 25 ΜΡα (250χγρ/εκ2) σύµφωνα προς τα προδιαγραφόµενα 
στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. 
 
ΙΙ. Η περιεκτικότητα σε τσιµέντο, ανεξάρτητα από την κατηγορία αντοχής, θα πρέπει να 
τηρεί τα ελάχιστα και µέγιστα όρια που προδιαγράφηκαν για το σκυρόδεµα των πασσάλων 
της παραγράφου 10.5.2.2.β(ΙΙ). 
 
ΙΙΙ. Η κάθιση του σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες 
που κατασκευάζεται ο κεφαλόδεσµος (πυκνότητα οπλισµού, σκυροδέτηση στο ύδωρ κλπ) 
γενικά όµως κατασκευάζεται σκυρόδεµα που ανήκει στην κατηγορία του «πλαστικού» και 
«ηµιρευστού» σκυροδέµατος (µε κάθιση µεγαλύτερη από 3εκ). 
 
IV. Για το σκυρόδεµα των κεφαλοδέσµων ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο Γ-3 της 
παρούσας ΤΣΥ, ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και υποβάλει στην 
Υπηρεσία µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος, όπως αναφέρεται και στην παράγραφό 
10.5.2.2.β (V ) παραπάνω. 
 
δ) Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέµατος 
 
Ι. Σαν κριτήριο ποιοτικού ελέγχου για την αποδοχή του σκυροδέµατος των πασσάλων 
και των κεφαλοδέσµων ορίζεται η θλιπτική αντοχή σε κυβικά δοκίµια ακµής 15 εκ κανονικά 
συντηρούµενα και δοκιµαζόµενα σε θλίψη σε ηλικία 28 ηµερών. 
 



 

 

ΙΙ. Για τον έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ισχύει για τους πασσάλους ο 
χωρισµός σε «παρτίδες» σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 13.3 και 13.5 του 
ΚΤΣ στον οποίο παραπέµπει το άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ. Επιπλέον όµως ο χωρισµός 
σε παρτίδες σκυροδέµατος θα στηριχθεί και στα ακόλουθα: 
 
i Το πολύ οι δέκα (10) πρώτοι πάσσαλοι του έργου θα θεωρηθεί ότι συνιστούν µία 
παρτίδα σκυροδέµατος από την οποία θα παίρνονται σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στις 
παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ, δοκίµια για τον έλεγχο συµµόρφωσης του 
σκυροδέµατος σε ηλικία 28 ηµερών, Επιπλέον, από τα ίδια µίγµατα, από τα οποία 
παρασκευάσθηκαν τα παραπάνω δοκίµια, θα παρασκευασθούν πρόσθετα δοκίµια, τα οποία, 
συντηρούµενα κανονικά, θα ελεγχθούν σε ηλικία 7 ηµερών για να συγκριθούν προς τα 
αποτελέσµατα της καµπύλης ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέµατος που θα έχει δοθεί 
από την επιχείρηση του εργοστασιακού σκυροδέµατος (για περίπτωση χρησιµοποίησης 
εργοστασιακού σκυροδέµατος) ή θα έχει προκύψει από τους προκαταρκτικούς ελέγχους 
παραγωγής σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 13.5.1 του ΚΤΣ για την 
περίπτωση, χρησιµοποίησης εργοταξιακού σκυροδέµατος. (Για την παρούσα περίπτωση, 
κατά κανόνα δεν θα µπορεί να εφαρµοσθεί η περίπτωση της παραγράφου 13.4 του ΚΤΣ για 
«εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων», εκτός αν υπάρξει ειδική έγγραφη εντολή από την 
Υπηρεσία, ή αν προδιαγράφεται σχετικά στα τεύχη δηµοπράτησης). 
 
ii. Το πολύ κάθε είκοσι πέντε (25) επόµενοι πάσσαλοι του έργου θα θεωρηθεί ότι 
συνιστούν µία παρτίδα σκυροδέµατος από την οποία θα παίρνονται σύµφωνα µε τα 
περιγραφόµενα στις προαναφερόµενες παραγράφους 13.3 και 13.5 του ΚΤΣ δοκίµια για τον 
έλεγχο συµµόρφωσης του σκυροδέµατος σε ηλικία 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά θα πρέπει να 
ληφθούν από νωπό σκυρόδεµα σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στο άρθρο Γ-3 της 
παρούσας ΤΣΥ. Αν κατά την διάρκεια των εργασιών πασσάλων η σύνθεση του σκυροδέµατος 
µεταβάλλεται ή το σκυρόδεµα προέρχεται από διαφορετικές πηγές προέλευσης, θα πρέπει οι 
σχετικές ενέργειες να γίνονται σαν να πρόκειται κάθε φορά για ένα νέο έργο. 
 
iii. Το πολύ ο πρώτος κεφαλόδεσµος του έργου  ανά κατηγορία αντοχής του 
σκυροδέµατος θα θεωρηθεί ότι συνιστά µία παρτίδα σκυροδέµατος, για την οποία ισχύουν τα 
προδιαγραφόµενα παραπάνω στην παράγραφο 10.5.2.2.δ ΙΙ. i σχετικά µε τις απαιτούµενες 
δειγµατοληψίες και δοκιµές. 
 
iv. Το πολύ κάθε τρεις (3) επόµενοι κεφαλόδεσµοι ανά κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος 
του έργου θα θεωρηθεί ότι συνιστούν µία παρτίδα σκυροδέµατος για το οποίο ισχύουν τα 
προδιαγραφόµενα παραπάνω στην παράγραφο 10.5.2.2.δ ΙΙ. i σχετικά µε τις απαιτούµενες 
δειγµατοληψίες και δοκιµές. 
 
ΙΙΙ. Σε κάθε αλλαγή σύνθεσης σκυροδέµατος ή προµηθευτή εργοστασιακού 
σκυροδέµατος η διαδικασία του παραπάνω χωρισµού σε παρτίδες πρέπει να ξαναρχίσει σαν 
να επρόκειτο για νέο έργο. 
 
IV. Για τις υπόλοιπες ενέργειες ποιοτικού ελέγχου των σκυροδεµάτων ισχύει ο ΚΤΣ. 
 
ε) Παραγωγή σκυροδέµατος 
 Ισχύει ο ΚΤΣ 
 
στ) Σιδηροί οπλισµοί πασσάλων 
 Ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/08 και ΦΕΚ 
2113/Β/08) 
 
Ι. Η ποιότητα των σιδηρών οπλισµών θα είναι αυτή που περιγράφεται στα σχέδια. Οι 
ράβδοι κατά την επεξεργασία και την µετέπειτα σκυροδέτηση θα καθαρίζονται από την 
επιφανειακή χαλαρή σκωρίωση. Όλες οι διασταυρούµενες ράβδοι πρέπει να δένονται µε 
σύρµα προσεκτικά, Ο κλωβός του οπλισµού κατασκευάζεται στο σύνολο του µήκους του. Η 
κατά την µελέτη γεωµετρία του κλωβού θα επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται µε προσωρινά 
βοηθητικά υποστηρίγµατα απαραίτητα για τον σχηµατισµό στερεού κλωβού. 
 



 

 

ΙΙ. Για την ασφαλή τήρηση της επικάλυψης των οπλισµών µε σκυρόδεµα και την 
εξασφάλιση της σωστής τοποθέτησης του διαµήκους οπλισµού πρέπει κατ΄ ελάχιστον να 
τηρούνται τα ακόλουθα µέτρα: 
 Ανά διαστήµατα, το πολύ 2,50µ, θα διατάσσονται στον οπλισµό δακτύλιοι από 
µεταλλική ταινία 5/60 mm και θα συγκολλώνται πάνω στους συνδετήρες Φ16mm για την 
διατήρηση των αποστάσεων. 
 
ΙΙΙ. Τα µήκη επικάλυψης των διαµήκων ράβδων θα είναι σύµφωνα µε το DIN 1045. Οι 
συνδετήρες θα είναι σφιχτά τοποθετηµένοι γύρω από τις διαµήκεις ράβδους. Η απαιτούµενη 
κάλυψη του οπλισµού και η συµµετρική τοποθέτηση του κλωβού στην οπή θα επιτυγχάνεται 
µε ειδικά υποστηρίγµατα (SPACER BLOCKS). Ηλεκτροσυγκόλληση οπλισµών επιτρέπεται 
µόνο κατά το DIN 4049. 
 
ζ) Σιδηροί οπλισµοί κεφαλοδέσµων 
 
 Ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις των σιδηροπλισµών έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
 
η) ∆ιατρητικό υγρό (DRILLING FLUID) 
 
Ι. Για την εξασφάλιση των τοιχωµάτων της οπής είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σαν 
διατρητικό υγρό αιώρηµα µπεντονίτη (ΒΕΝΤΟΝΙΤΕ) ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
ΙΙ. Προµήθεια 
 
 Ο µπεντονίτης που θα προσκοµισθεί στο εργοτάξιο και πριν να αναµιχθεί µε νερό θα 
είναι σύµφωνος µε την προδιαγραφή DFCP 4 του Συνδέσµου Υλικών Εταιρειών 
Πετρελαιοειδών (OIL COMPANIES MATERIALS ASSOCIATION) 
 
 Για να προσκοµίσει στο εργοτάξιο την σκόνη µπεντονίτου ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ζητήσει από τον προµηθευτή πιστοποιητικό ποιότητας, που να δείχνει τις ιδιότητες κάθε 
παραλαµβανόµενης ποσότητας µπεντονίτη στο εργοτάξιο. Τα παραπάνω πιστοποιητικά 
ποιότητας θα κατατίθενται στην Υπηρεσία Επίβλεψης. Οι ιδιότητες που θα δίδονται από τον 
προµηθευτή είναι το εύρος διακύµανσης του φαινοµένου ιξώδους και το εύρος διακύµανσης 
της αντοχής ζελέ (GEL) για σωµατίδια στο ύδωρ. 
 
ΙΙΙ. Ανάµιξη 
 
 Ο µπεντονίτης θα αναµιχθεί επιµελώς µε καθαρό νερό ώστε να δηµιουργηθεί  ένα 
αιώρηµα το οποίο θα εξασφαλίζει την ευστάθεια του σκάµµατος του πασσάλου για την 
περίοδο που είναι αναγκαία για την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και την συµπλήρωση της 
κατασκευής. 
 
 Η θερµοκρασία του ύδατος που θα χρησιµοποιηθεί κατά την ανάµιξη του αιωρήµατος 
µπεντονίτη και του αιωρήµατος κατά την χρησιµοποίηση του στο σκάµµα του πασσάλου δεν 

θα πρέπει να είναι µικρότερη από 5° C. 
 
 Στην περίπτωση συνάντησης αλµυρού ή χηµικώς επικίνδυνου υπόγειου ύδατος, θα 
πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις που θα προταθούν από τον Ανάδοχο, ώστε να 
εξασφαλισθεί το κατάλληλο αιώρηµα για την κατασκευή των πασσάλων. 
 
IV.  ∆οκιµές 
 
i Η συχνότητα των δοκιµών του διατρητικού υγρού και η µέθοδος δειγµατοληψίας θα 
προταθούν από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την έναρξη των 
εργασιών. Η συχνότητα µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα προς την συνέπεια των 
αποτελεσµάτων που θα προκύψουν. 
ii. Οι δοκιµές ελέγχου θα γίνουν στο αιώρηµα µπεντονίτη µε την χρήση καταλλήλων 
συσκευών. 
 



 

 

iii. Η πυκνότητα του νεοπαρασκευασθέντος αιωρήµατος µπεντονίτη θα µετράται µία 
φορά την ηµέρα για τον ποιοτικό έλεγχο του σχηµατισθέντος αιωρήµατος. (Η συσκευή 
µέτρησης θα πρέπει να έχει ρυθµισθεί, ώστε να µετρά µε ακρίβεια 0,005 γραµµ/εκ3). 
 
iv. Επίσης θα διενεργούνται δοκιµές πυκνότητας, ιξώδους, διατµητικής αντοχής και τιµής 
ΡΗ 

1
 στο αιώρηµα µπεντονίτη που βρίσκεται µέσα στο σκάµµα της οπής του πασσάλου. Για 

µέσες εδαφικές συνθήκες τα αποτελέσµατα γενικά θα πρέπει να βρίσκονται µεταξύ των ορίων 
του παρακάτω πίνακα 2. Οι δοκιµές θα επαναλαµβάνονται µέχρι να αποκατασταθεί µία 
συνεπής αντιστοίχηση των αποτελεσµάτων προς τον τρόπο εργασίας, όπου θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη στην διαδικασία ανάµιξης, κάθε προσθήκη νεοπαρασκευασθέντος 
αιωρήµατος µπεντονίτη και τα προχρησιµοποιηµένα αιωρήµατα µπεντονίτη και κάθε 
διαδικασία που τυχόν θα ακολουθηθεί για να αφαιρεθούν από το αιώρηµα µπεντονίτη, που 
έχει χρησιµοποιηθεί, προηγουµένως όλες οι ακαθαρσίες. Όταν τα αποτελέσµατα δείξουν 
συνεπή συµπεριφορά οι δοκιµές διατµητικής αντοχής και ΡΗ µπορεί να σταµατήσουν και να 
εξακολουθήσουν µόνον οι δοκιµές πυκνότητας και ιξώδους σε συχνότητα που θα συµφωνηθεί 
από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της ακολουθουµένης µεθόδου εργασίας, θα επαναληφθούν οι 
δοκιµές διατµητικής αντοχής και ΡΗ επί µία ορισµένη περίοδο σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 
v. Υπεύθυνος πάντως για τα χαρακτηριστικά του αιωρήµατος του µπεντονίτη µέσα στον 
πάσσαλο είναι πάντοτε ο Ανάδοχος. ο οποίος θα µπορεί να τροποποιεί, ύστερα από 
αιτιολογηµένη πρόταση, τα αναφερόµενα στον πίνακα 2 χαρακτηριστικά, ανάλογα µε τις 
τοπικές συνθήκες. Έτσι ο Ανάδοχος, ο οποίος θα µπορεί να προτείνει και τροποποίηση των 
µεθόδων δοκιµασίας, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση. Η τροποποίηση των 
χαρακτηριστικών και των µεθόδων δοκιµασίας υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
vi. Στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης του αιωρήµατος µπεντονίτη µετά από 
σκυροδέτηση ενός πασσάλου, θα πρέπει να διατίθενται στο εργοτάξιο τα κατάλληλα µέσα για 
τον καθαρισµό του αιωρήµατος που είναι πχ οι αποαµµωτήρες για την περίπτωση της άµµου 
και των πλέον χονδροκόκκων υλικών. Για την περίπτωση λεπτοκόκκων προσµίξεων θα 
πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά του πίνακα 2 
παρακάτω, στο µίγµα του επαναχρησιµοποιουµένου και νέου αιωρήµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
1
 Είναι γνωστό ότι όσο προχωρεί η σκυροδέτηση του πασσάλου, το ΡΗ του αιωρήµατος µπεντονίτη 

που βρίσκεται στον πάσσαλο µεγαλώνει από την επαφή µε το νωπό σκυρόδεµα. 



 

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΡΕΑΡ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΣΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 

 
Μετρουµένη ιδιότητα 

∆ιακύµανση  
αποτελεσµάτων 

 για 20°°°° C 

 
Μέθοδος Ελέγχου  

Πυκνότητα (DENSITY) Μικρότερη από 
1,10 γρµ/εκ3 

MUD DENSITY BALANCE 

Ιξώδες (VISCOSITY) 30-90 sec
(α)

 ή 
λιγότερο του 

 20Cp
(β)

 

Μέθοδος του κώνου του 
MARSH 
 FANN VISCOMETER  

∆ιατµητική αντοχή  
(SHEAR STRENGH) 
(αντοχή ζελέ 10’) 

1,4 - 10 Ν/µ2  
ή  4-10 Ν/µ2 

SHEAROMETER 
FANN VISCOMETER

 (γ)
 

ΡΗ 7,5-12 
(δ)

 Ενδεικτικές χαρτοταινίες 
ΡΗ, συσκευή του 
BECKMAN κλπ 

 
(α) Συνήθως ο χρόνος εκκένωσης του κώνου του MARSH βρίσκεται στην περιοχή των 
38-41 δευτερολέπτων. 
 
(β) cP= CENTIPOISE (εκατοστό του πουάζ): Μονάδα µέτρησης ιξώδους (δυναµικού), 
1cP=1m Pa.s). 
 
(γ) Όταν προδιαγράφεται η χρήση του FANN VISCOMETER το δείγµα του αιωρήµατος 
θα πρέπει να περνάει προηγουµένως από ένα κόσκινο Νο 52 του B.S. (0,3 χλσ) πριν γίνει η 
δοκιµή. 
 
(δ) Θα πρέπει να δίνεται ειδική προσοχή για ΡΗ µεγαλύτερο από 10,2 γιατί το αιώρηµα 
µπορεί να χάσει τις ιδιότητές του (να κόψει). Συνιστάται το ΡΗ του ύδατος του αιωρήµατος να 
κυµαίνεται µεταξύ του 7,00 και του 8,50. 
 
V. Σαν διατρητικό υγρό είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και άλλο υγρό της εκλογής του 
Αναδόχου ανάλογα προς τις τοπικές συνθήκες, ύστερα από τεκµηριωµένη πρόταση ειδικού 
οίκου στην κατασκευή πασσάλων, σύµφωνα µε τις συνθήκες του έργου και ύστερα από 
έγκριση της Υπηρεσίας. ∆ιευκρινίζεται πάντως, ότι για την εκλογή του διατρητικού υγρού που 
τυχόν θα χρησιµοποιηθεί στην εκτέλεση των έργων, απόλυτα υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος 
(ποινικά και αστικά). Για το νέο τούτο διατρητικό υγρό ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να 
υποβάλλει στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρόµοια έργα και µεθόδους ποιοτικού 
ελέγχου αυτού. 
 
10.5.2.3 ∆ιάτρηση των πασσάλων 
 
α) Γενικά 
 
Ι. Απαγορεύεται η εκσκαφή κοντά σε άλλους πασσάλους που έχουν πρόσφατα 
σκυροδετηθεί και το σκυρόδεµά τους είναι ακόµα εργάσιµο, ή που δεν έχουν ακόµα 
σκυροδετηθεί, για την αποφυγή ενδεχοµένων ζηµιών. 
 
ΙΙ. Τα προϊόντα ορυγµάτων 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 επιτρέπονται από την Αστυνοµία. 
 
β) Εργαλεία διάτρησης 
 
 Το είδος των εργαλείων διάτρησης θα είναι κατάλληλο για τις συνθήκες εδάφους και 
υπογείων υδάτων. Η επιλογή των καταλλήλων διατρητικών εργαλείων πρέπει να βασίζεται 
στο κριτήριο αποφυγής χαλαρώσεων του εδάφους έξω από την διάµετρο του πασσάλου και 



 

 

κάτω από το πόδι του. Επειδή τέτοιες χαλαρώσεις συχνά συµβαίνουν µετά από πάροδο 
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 τα τοιχώµατα της διάτρησης εξασφαλίζονται µε υπερπίεση 
διατρητικού υγρού, δεν πρέπει αυτή η υπερπίεση να επηρεάζεται σηµαντικά από την 
ανάσυρση του κοπτικού εργαλείου γιατί αυτό ενεργεί σαν έµβολο κατά την αφαίρεση της 
συσκευής διάτρησης. 
 
γ) ∆ιάτρηση µε προσωρινή σωλήνωση προστασίας 
 
Ι. Η προσωρινή σωλήνωση προστασίας τοποθετείται στο σύνολο ή σε τµήµατα της 
οπής για την προστασία των τοιχωµάτων. Η σωλήνωση δεν θα πρέπει να έχει σηµαντικές 
επιφανειακές παραµορφώσεις, εσωτερικά δε, για την οµαλή σκυροδέτηση, δεν θα πρέπει να 
έχει περιβάλλοντα τµήµατα ή/και υπολείµµατα από προηγούµενη σκυροδέτηση. 
 
ΙΙ. Έστω και αν η συγκράτηση των τοιχωµάτων της οπής επιτυγχάνεται µε άλλο τρόπο, 
θα χρησιµοποιείται στην αρχή της οπής ένα µικρό τµήµα σωλήνωσης για την τοπική 
υποστήριξη και την παρεµπόδιση των επιφανειακών εργασιών. 
 
ΙΙΙ. Η προσωρινή σωλήνωση της διάτρησης χρησιµεύει στην παρεµπόδιση της 
χαλάρωσης του εδάφους γύρω από τον πάσσαλο κατά την διάτρηση. Είναι υποχρεωτικά 
απαραίτητη, όταν το διατρηµένο έδαφος, ακόµα και µε χρήση στηρίζοντος διατρητικού υγρού, 
δεν είναι ασφαλές από καταπτώσεις των τοιχωµάτων της οπής. 
 
IV. Σε διατρήσεις κάτω από την επιφάνεια των υπογείων υδάτων πρέπει µέσα στη σωλήνωση 
διάτρησης να διατηρείται σταθερή υπερπίεση ύδατος ή άλλου στηρίζοντος διατρητικού υγρού 
(συνήθως αιωρήµατος µπεντονίτη), έτσι ώστε να αποφεύγεται η υδραυλική θραύση του 
εδάφους προς το εσωτερικό της οπής και να αποκλείεται µε ασφάλεια η είσοδος 
µεµονωµένων εδαφικών τεµαχιδίων από την εισροή των υπογείων υδάτων µέσα στη 
διάτρηση. 
 
V. Για να αποφεύγονται χαλαρώσεις του πυθµένα της διάτρησης κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσής της, πρέπει η σωλήνωση να προηγείται της διάτρησης περισσότερο ή λιγότερο 
ανάλογα µε το είδος του εδάφους. Σε µαλακά συνεκτικά ή µη συνεκτικά εδάφη, ιδιαίτερα σε 
λεπτή άµµο και ιλύ κάτω από τον υπόγειο ορίζοντα, απαιτείται γενικά, ένα προβάδισµα της 
σωλήνωσης µέχρι το µισό της διαµέτρου της διάτρησης. 
 
 Όταν υπάρχει φόβος, ή έχει παρατηρηθεί είσοδος εδάφους από τον πυθµένα, πρέπει 
να αυξηθεί το προβάδισµα ή η υπερπίεση του στηρίζοντος διατρητικού υγρού. Όταν το 
έδαφος δεν επιτρέπει την αύξηση του προβαδίσµατος, πρέπει να αυξηθεί η υπερπίεση του 
υγρού ενδεχοµένως και µε χρήση προσθέτων σωλήνων και επέκταση της σωλήνωσης της 
διάτρησης πάνω από το έδαφος. Σε σταθερά συνεκτικά εδάφη δεν είναι πάντα δυνατό το 
προβάδισµα της σωλήνωσης, αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητο. 
 
VΙ. ∆εν πρέπει να υπάρχει προβάδισµα του διατρητικού µηχανήµατος, αλλά η 
σωλήνωση να ακολουθεί άµεσα την διάτρηση. Για να επιτευχθούν αυτές οι απαιτήσεις πρέπει 
να ασκείται στον σωλήνα εκτός από την στρεπτική ροπή και επαρκής κατακόρυφη δύναµη 
ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυσή του. 
 
VΙΙ.Απαγορεύεται να γίνεται εισαγωγή της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας µε την 
µέθοδο της υδραυλικής υποσκαφής (µε την βοήθεια εκσκαφής µε πεπιεσµένο αέρα). 
 
VΙΙΙ.Όταν φθάσει το τέλος της διάτρησης και δεν απαιτείται διαπλάτυνση της βάσης του 
πασσάλου, πρέπει το έδαφος να καθαρισθεί µέχρι τον πυθµένα της σωλήνωσης, ώστε να 
αποφευχθούν χαλαρώσεις του εδάφους κάτω από την βάση του πασσάλου κατά την 
αφαίρεση της σωλήνωσης. Επειδή στην κατάσταση αυτή ο πυθµένας της διάτρησης είναι 
εκτεθειµένος σε κίνδυνο χαλαρώσεων λόγω της αφαίρεσης του φορτίου εδάφους που 
αντιστοιχεί στο προ βάδισµα της σωλήνωσης, πρέπει η σκυροδέτηση του πασσάλου να γίνει 
αµέσως µετά το καθάρισµα του πυθµένα. Για να αποφεύγονται χαλαρώσεις στο περιβάλλον 
του πασσάλου σε διάτρηση µε σωλήνωση «η εξοχή του διατρητικού εργαλείου» στον 



 

 

πυθµένα της σωλήνωσης πρέπει να τηρείται ελαχίστη. Η εργασία της σωλήνωσης δεν 
επιτρέπεται να γίνεται µε την βοήθεια υδραυλικής υποσκαφής. 
 
δ) ∆ιάτρηση χωρίς σωλήνωση  
 
 Σε σταθερά εδάφη µπορεί να παραλειφθεί η βοηθητική σωλήνωση της διάτρησης. Σε 
διατρήσεις χωρίς σωλήνωση, όταν γίνει διέλευση µέσα από εδαφικά στρώµατα χαλαρά και µε 
τάση προς κατάπτωση, πρέπει το τοίχωµα της διάτρησης να στηριχθεί µε υπερπίεση 
διατρητικού υγρού. Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να είναι σκόπιµη η εκ των υστέρων 
εισαγωγή σωληνώσεων. 
 
 Η κατασκευή πασσάλου µε διάτρηση χωρίς σωλήνωση είναι δυνατόν να επιφέρει 
χαλαρώσεις του περιβάλλοντος του πασσάλου σε µη συνεκτικά εδάφη, ιδιαίτερα σε χαλικώδη 
και πετρώδη εδάφη. Σε περίπτωση χρήσης αιωρήµατος µπεντονίτη ως στηρίζοντος 
διατρητικού υγρού, είναι δυνατόν να επηρεασθεί δυσµενώς η αντοχή του πασσάλου λόγω 
δηµιουργίας στρώσης φίλτρου. Επειδή χαλαρώσεις ή µαλακώµατα του εδάφους στο 
περιβάλλον διατρήσεων χωρίς σωλήνωση τείνουν να αυξηθούν µε τον χρόνο, πρέπει η 
σκυροδέτηση να ακολουθεί αµέσως µετά την διάτρηση. Το πάνω τµήµα της διάτρησης πρέπει 
να εξασφαλίζεται από κατάρρευση από τις επιφανειακές δράσεις της κατασκευής µε 
σωλήνωση λίγων µέτρων. 
 
ε) ∆ιαπλάτυνση πυθµένα 
 
 Στην παρούσα προδιαγραφή δεν αντιµετωπίζονται πάσσαλοι µε διαπλατυνόµενο 
πυθµένα. 
 
στ) Υπερπίεση του διατρητικού υγρού 
 
Ι. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης διατρητικού υγρού για την συγκράτηση των 
τοιχωµάτων, η στάθµη του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υπερνικώνται η πίεση του 
εδάφους και του υπογείου ύδατος και οπωσδήποτε 1,00 µ υψηλότερα από την στάθµη του 
υπογείου ύδατος. 
 
ΙΙ. Η απαιτουµένη υπερπίεση του διατρητικού υγρού για την στήριξη διάτρησης χωρίς 
σωλήνωση εξαρτάται κυρίως από το είδος του στηρίζοντος υγρού, από την διάµετρο της 
διάτρησης, από το είδος του εδάφους, ειδικότερα από την αντοχή του εδάφους και, σε µη 
συνεκτικά εδάφη, από την κοκκοµετρική τους διαβάθµιση. 
 
ΙΙΙ. Για υψηλούς υπόγειους ορίζοντες µπορεί να είναι απαραίτητη η επέκταση του 
σωλήνα πολύ πάνω από το έδαφος για να καταστεί δυνατή η επίτευξη της απαιτούµενης 
υπερπίεσης. Σε διατρήσεις µέσα σε ελεύθερο ύδωρ, τούτο ισχύει σχετικά µε την ελεύθερη 
επιφάνεια του ύδατος, και όχι σχετικά µε την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. 
 
IV.  Σε διατρήσεις χωρίς σωλήνωση είναι απαραίτητο και για τους παραπάνω λόγους να 
γίνει σωλήνωση τουλάχιστον στο άνω τµήµα της διάτρησης µέχρι πάνω από το έδαφος για να 
ασκηθεί η απαιτούµενη υπερπίεση µέσα στην γεώτρηση. 
 
V. Το ακριβές µέτρο της  υπερπίεσης και το κατάλληλο διατρητικό υγρό στήριξης πρέπει 
να εκλέγονται υπεύθυνα σε κάθε περίπτωση από τον Ανάδοχο του πασσάλου µε βάση την 
πείρα του. 
 
ζ) Εµπόδια στην διάτρηση 
 
Ι. Στην περίπτωση ξαφνικής απωλείας του διατρητικού υγρού η εκσκαφή  πρέπει 
αµέσως να επανεπιχωθεί µε κατάλληλο υλικό και να συµπυκνωθεί. Συνέχιση της εκσκαφής 
στην θέση αυτή επιτρέπεται µόνο µετά από: 
 
α. Οδηγίες του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) (αν περιλαµβάνεται χρησιµοποίηση 
ΟΠΕ στη σύµβαση) και ενηµέρωση της Επίβλεψης ή  
 



 

 

β. Οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης, αν δεν προβλέπεται χρησιµοποίηση ΟΠΕ  
 
ΙΙ. Κατά τον εκτοπισµό εµποδίων της διάτρησης πρέπει να αποφεύγεται κάθε χαλάρωση 
του εδάφους. ∆εν επιτρέπεται έδραση του πασσάλου πάνω σε εµπόδιο που βρίσκεται πάνω 
από τον θεωρητικό πυθµένα του πασσάλου. 
 
ΙΙΙ. Εγκαταλειπόµενες οπές διάτρησης πρέπει να γεµίζονται και να συµπυκνώνονται 
προσεκτικό µε κατάλληλα εδάφη ή µε σκυρόδεµα. 
 
η) Άντληση υδάτων από τις οπές 
 
 Άντληση των υδάτων από τις οπές δεν θα επιτραπεί. Κατ΄ εξαίρεση θα επιτραπεί αν 
συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. 
 
Ι. Έχει τοποθετηθεί προσωρινή σωλήνωση σε σταθερό εδαφικό στρώµα η οποία να 
εµποδίζει την ροή του ύδατος από άλλα στρώµατα  σε σηµαντικές ποσότητες µέσα στην οπή, 
ή το έδαφος είναι τόσο σταθερό ώστε να επιτρέπει την άντληση χωρίς διαταραχή του εδάφους 
κάτω ή γύρω από τον πάσσαλο, και ότι η άντληση δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες στα γύρω 
εδάφη  και τις γειτονικές ιδιοκτησίες. 
 
ΙΙ. Υπάρχει σύµφωνη γνώµη του ΟΠΕ (αν προβλέπεται χρησιµοποίηση ΟΠΕ) και 
αποδοχή της Επίβλεψης, ή αν υπάρχει έγκριση από την Υπηρεσία αν δεν προβλέπεται 
χρησιµοποίηση ΟΠΕ). 
 
 
θ) Προστασία της περιοχής από την ρύπανση µε αιώρηµα µπεντονίτη 
 
Ι. Θα πρέπει να παρθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί η διάχυση του 
αιωρήµατος µπεντονίτη ή άλλου διατρητικού υγρού, στην περιοχή του εργοταξίου, εκτός από 
την άµεση περιοχή της οπής του πασσάλου. 
 
ΙΙ. Το άχρηστο αιώρηµα µπεντονίτη (ή άλλο άχρηστο διατρητικό υγρό) θα 
αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. 
 
ΙΙΙ. Η απόρριψη του αιωρήµατος µπεντονίτη (ή άλλου διατρητικού υγρού) θα γίνει σε 
οποιαδήποτε απόσταση από το έργο σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνοµία και 
ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 
 
ι) Έλεγχος εδαφικών υλικών 
 
 Η συµπεριφορά του εδάφους κατά την διάτρηση πρέπει να παρακολουθείται 
επακριβώς. Για κάθε πάσσαλο πρέπει να τηρείται το βάθος έµπηξης µέσα στη φέρουσα 
στρώση. Για έλεγχο και συµπλήρωση των εδαφικών τοµών πρέπει στα πρωτόκολλα των 
πασσάλων να συµπληρώνονται οι εδαφικές στρώσεις, όπως συναντώνται. Εάν 
δηµιουργηθούν αµφιβολίες για το είδος του εδάφους κάτω από τον πάσσαλο, πρέπει να γίνει 
συµπληρωµατική  εδαφοτεχνική έρευνα σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα συντάξει ο 
Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για τις 
εργασίες σύνταξης του προγράµµατος της εκτέλεσής τους και των αναγκών τροποποιήσεων 
των κατασκευών. 
 
ια) Καθαριότητα της οπής 
 
 Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής ο πυθµένας της οπής πρέπει να καθαρισθεί από 
τα τυχόν χαλαρά υπολείµµατα και να ενισχυθεί µε κτυπήµατα. Μικρή ποσότητα χαλίκων ή 
ξηρό µίγµα σκυροδέµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
 
ιβ) Επιθεώρηση της οπής 
 



 

 

 Πριν από την τοποθέτηση του κλωβού του οπλισµού και την σκυροδέτηση, η 
εκσκαφή της οπής θα επιθεωρηθεί από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία Επίβλεψης. Για ξηρά 
διατρήµατα διαµέτρου µέχρι 0,75µ η επιθεώρηση θα γίνεται από την επιφάνεια του εδάφους. 
Για ξηρά διατρήµατα διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,75µ ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 
(χωρίς ειδική αµοιβή) κατάλληλο µηχάνηµα για τον καταβιβασµό προσωπικού (του Αναδόχου 
και της Υπηρεσίας Επίβλεψης) µέσα στην οπή για  την επιθεώρησή αυτής, Οι σχετικοί 
µηχανισµοί και τα µέτρα που θα ισχύουν για την επιθεώρηση της οπής θα είναι σύµφωνοι, 
από πλευρά µέτρων ασφαλείας, προς τον Αγγλικό Κανονισµό B.S 5573 (SAFETY 
PRECAUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF LARGE DIAMETER BOREHOLES FOR 
PILING AND OTHER PURPOSES) 
 
10.5.2.4 Οπλισµός Πασσάλων 
 
α)  Γενικά 
 
Ι. Για την επεξεργασία και τοποθέτηση των οπλισµών ισχύουν οι διατάξεις του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 και συµπληρωµατικά του DIN 1045 εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά στο DIN 4014/Μέρος 2 του οποίου οι διατάξεις υπερισχύουν του 
DIN 1045. 
 
ΙΙ. Πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης του σιδηροπλισµού 
της παραγράφου 5 του DIN 4014 (Μέρος 2). 
 
ΙΙΙ. Ο κλωβός του οπλισµού, προκατασκευασµένος σε όλο το µήκος, τοποθετείται 
αµέσως µετά το τέλος της εκσκαφής. 
 
IV. Οι σιδηροί οπλισµοί των πασσάλων πρέπει να εξέχουν πάνω από την οριστική στάθµη 
των κεφαλών των πασσάλων (µετά την αποκοπή της κεφαλής) τουλάχιστον κατά το µήκος 
πρόσφυσης των οπλισµών, για την αγκύρωση του κάθε πασσάλου µέσα στον κεφαλόδεσµο. 
 
β) Μόρφωση του κλωβού του οπλισµού 
 
 Ο κλωβός πρέπει να είναι επαρκώς ισχυρός ώστε να µην παραµορφώνεται κατά την 
µεταφορά και την τοποθέτηση. Εφόσον  δεν εξασφαλίζεται από το τοίχωµα της σωλήνωσης, 
επικάλυψη σκυροδέµατος τουλάχιστον 6 εκ πρέπει να προβλέπονται ειδικά υποστηρίγµατα 
(SPACER BLOCKS). Οι αγκυρώσεις του οπλισµού πρέπει να είναι σύµφωνες µε το DIN 1045 
παρ. 18.3. Για να εξασφαλισθεί ότι κατά την αφαίρεση της σωλήνωσης ο κλωβός παραµένει 
στην προβλεποµένη θέση του, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα, πχ ενσωµάτωση 
ενός σταυρού από λάµες. 
 
γ) Σύνδεση οπλισµών 
 
 Συνδέσεις οπλισµών πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν. Εάν γίνουν συνδέσεις 
υπόκεινται στους περιορισµούς της παρ. 18.4 του DIN 1045. 
 
10.5.2.5 Σκυροδέτηση των πασσάλων 
 
α) Γενικά 
 
Ι. Για την κατασκευή και µεταφορά του σκυροδέµατος ισχύουν οι  προδιαγραφές που 
µνηµονεύτηκαν στην παρούσα προδιαγραφή. Σχετικά µε την σύνθεση του σκυροδέµατος, τα 
υλικά παρασκευής του και του ποιοτικού ελέγχου, ισχύουν τα προδιαγραφόµενα στις παρ. 
10.5.2.2.(α), 10.5.2.2.(β), 10.5.2.2.(δ) και 10.5.2.2.(ε) της παρούσας προδιαγραφής. 
 
ΙΙ. Η σκυροδέτηση πρέπει να αρχίζει το συντοµότερο δυνατό µετά την ολοκλήρωση της 
εκσκαφής και την τοποθέτηση του οπλισµού. Η σκυροδέτηση του πασσάλου πρέπει να 
γίνεται χωρίς διακοπή µε µία συνεχή διάστρωση, απαγορευοµένων των αρµών διακοπής. Σε 
περίπτωση κατ΄ εξαιρεση µικρής διακοπής της διάστρωσης πρέπει να χρησιµοποιούνται 
επιβραδυντικά πήξης για να αποφεύγονται βλαπτικές επιδράσεις. 
 



 

 

 Απαγορεύεται η έναρξη της σκυροδέτησης, αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αµφίβολη 
η ολοκλήρωσή της, εκτός αν υπάρχει σαφής εντολή της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Για τον ίδιο 
λόγο η Υπηρεσία είναι δυνατόν να απαγορεύσει ρυθµό εκσκαφών ταχύτερο από εκείνο της 
σκυροδέτησης, Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή εν ξηρώ ή κάτω από το ύδωρ, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει προς έγκριση λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου σκυροδέτησης (βλέπε παράγραφο 
10.5.2.1(α)) 
 
ΙΙΙ. Κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η προβλεποµένη 
σύνθεση µε το προβλεπόµενο εργάσιµο φτάνει µέχρι τον πυθµένα της διάστρωσης, ότι δεν 
δηµιουργείται απόµιξη ή ρύπανση του σκυροδέµατος και ότι η στήλη του σκυροδέµατος δεν 
διακόπτεται και δεν υπάρχουν στενώσεις. Γι΄ αυτόν τον λόγο πρέπει, ακόµα και σε διατρήσεις 
εν ξηρώ, να χρησιµοποιηθεί σωλήνας διάστρωσης ή σωλήνας αντλίας που να φτάνει, κατά 
την έναρξη της διάστρωσης, στον πυθµένα της διάτρησης. 
 
IV. Για τις περιοχές εργασίµου που έχουν προδιαγραφεί στην παράγραφο 10.5.2.2.(β) 
της παρούσας, θα πρέπει να διερευνάται η αποφυγή εσωτερικής δόνησης λόγω κινδύνου 
απόµιξης του σκυροδέµατος. 
 
β) Σκυροδέτηση οπής εν ξηρώ 
 
 Η έκχυση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε τη βοήθεια χοάνης και σωλήνα, όπου 
απαιτείται, έτσι ώστε να µην διαταράσσονται τα τοιχώµατα της οπής και ο κλωβός. Εξάλλου 
πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί διαχωρισµός των συστατικών 
του σκυροδέµατος ή έκπλυση των αδρανών. Επιπλέον η στάθµη του σκυροδέµατος θα 
πρέπει να διατηρείται πάνω από τον πυθµένα της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας κατά 
τη διάρκεια της σταδιακής ανέλκυσης αυτής. 
 
γ)  Σκυροδέτηση οπής κάτω από το νερό ή το διατρητικό υγρό 
 
Ι. Σχετικά µε την µέθοδο σκυροδέτησης στην περίπτωση αυτή ισχύουν ανάλογα τα 
αναφερόµενα στις παραγρ. 12.5 και 12.6 του ΚΤΣ. 
 
ΙΙ. Ειδικότερα πάντως τονίζεται ότι η σκυροδέτηση θα γίνει σύµφωνα µε δοκιµασµένη 
µέθοδο σκυροδέτησης που θα υποβάλει ο Ανάδοχος για έγκριση από την Υπηρεσία (βλ και 
παράγραφο 10.5.2.1.α του παρόντος άρθρου). 
 
ΙΙΙ. Επισηµαίνονται επίσης και τα ακόλουθα: 
 
i. Ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να αποτελείται από τµήµατα µήκους 2-4 µέτρων 
κατάλληλα συνδεδεµένα ώστε να είναι δυνατή η ταχεία µεταβολή του συνολικού του µήκους, 
πρέπει δε να είναι υδατοστεγής σε όλο του το µήκος µε προσαρµοσµένη µία χοάνη στην 
κορυφή του µε υδατοστεγή σύνδεση. 
 
ii Η πλευρική µετακίνηση του σωλήνα σκυροδέτησης πρέπει να αποφεύγεται καθώς 
είναι δυνατόν είτε να καταστραφεί ο σωλήνας είτε να µετακινηθεί ο οπλισµός. Επίσης πρέπει 
να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα µέσα (γερανός κλπ) για ταχεία ανύψωση ή καταβίβαση του 
σωλήνα σκυροδέτησης, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
iii Πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης πρέπει να εξακριβώνεται ότι δεν υπάρχει 
συγκεντρωµένη λάσπη ή λασπωµένο διατρητικό υγρό (πχ λασπωµένο αιώρηµα µπεντονίτη) 
στον πυθµένα της οπής. Για τον σκοπό αυτό θα παρθεί µε κατάλληλη δειγµατοληπτική 
συσκευή δείγµα του αιωρήµατος µπεντονίτη από τον πυθµένα του πασσάλου. Εάν το ειδικό 
βάρος του δείγµατος που πάρθηκε υπερβαίνει το 1,25 γραµµ/εκ3, η σκυροδέτηση δεν θα 
επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το 
αιώρηµα µπεντονίτη ώστε να ανταποκριθεί προς τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά του. 
 
iv. Κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης και µετά από αυτήν θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
να αποφευχθεί βλάβη του σκυροδέµατος από τυχόν άντληση ύδατος ή καταβιβασµό της 
στάθµης του υπογείου ύδατος. 
 



 

 

v. Καθόλη την διάρκεια της σκυροδέτησης ο σωλήνας σκυροδέτησης πρέπει να είναι 
γεµάτος από σκυρόδεµα ώστε να εξασφαλισθεί ότι η πίεσή του υπερβαίνει την πίεση του 
ύδατος ή του διατρητικού υγρού και εισχωρεί αρκετά στο ήδη σκυροδετηµένο τµήµα του 
πασσάλου µε κάποιο περιθώριο ασφαλείας έναντι ανύψωσης του σωλήνα κατά λάθος, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συνέχεια του σκυροδέµατος του πασσάλου. 
 
vi. Η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα σκυροδέτησης δεν θα είναι µικρότερη από 150 
χλσ. για σκυρόδεµα µε µέγιστο κόκκο αδρανούς 20 χλσ, ή µικρότερη από 200 χλσ για 
σκυρόδεµα µε µέγιστη διάµετρο αδρανούς 32 χλσ. 
 
vii. Η διαµόρφωση του σωλήνα σκυροδέτησης θα πρέπει να είναι  τέτοια που να 
ελαχιστοποιούνται οι εξωτερικές προεξοχές για να µπορεί να περνάει µέσα από τον κλωβό 
οπλισµού χωρίς να του προξενεί βλάβες. Η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα σκυροδέτησης 
θα πρέπει να µην παρουσιάζει προεξοχές. 
 
viii.Θα πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα (πχ µε µία µονόδροµη «βαλβίδα» εκτόπισης 
του ύδατος, ή ένα ξύλινο ή πλαστικό  «go - devil») ώστε να αποφευχθεί η άµεση επαφή του 
σκυροδέµατος, που πρωτοεισάγεται στην οπή, µε το ύδωρ ή το διατρητικό υγρό. 
 
ix. Σε περίπτωση που η ροή του σκυροδέµατος µέσα στον σωλήνα µειωθεί αρκετά, ή 
σταµατήσει, επιβάλλεται η ανύψωση του σωλήνα σκυροδέτησης  µε ταυτόχρονη αφαίρεση 
του πρώτου σωληνωτού τµήµατος ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα ροής, αφού όµως 
εξασφαλισθεί ότι ο πυθµένας του σωλήνα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια 
του σκυροδέµατος. 
 
x. Όλα τα επιµέρους τµήµατα του σωλήνα σκυροδέτησης καθώς και η χοάνη πρέπει να 
καθορίζονται προσεκτικά µετά από κάθε χρήση τους, ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες 
κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. 
 
 
δ) Πέρας σκυροδέτησης 
 
Ι. Η σκυροδέτηση θα συνεχίζεται και πάνω από την οριστική κεφαλή των πασσάλων 
κατά ανάλογο µήκος (τουλάχιστον 0,30 έως 0,60µ), (δεδοµένου ότι η τελευταία ποσότητα του 
σκυροδέµατος παραµένει ουσιαστικά ασυµπύκνωτη, ανοµοιόµορφη και ελαττωµατική από 
κάθε άποψη), για συσσώρευση του ακαταλλήλου σκυροδέµατος που µελλοντικά θα 
καθαιρεθεί. 
 
ΙΙ. Στην περίπτωση κατά την οποία η οριστική στάθµη της κεφαλής των πασσάλων, 
όπως ορίζεται στην µελέτη, βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Υπηρεσία προτάσεις 
επίλυσης του θέµατος πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης. Η σκυροδέτηση του 
πασσάλου θα προχωρήσει µέχρι στάθµης τέτοιας, ώστε το αποµένον τµήµα µετά την 
αποκοπή του άνω τµήµατος της κεφαλής να βρίσκεται πάνω από την στάθµη του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα, εκτός αν έχουν παρθεί από τον Ανάδοχο και έχουν εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, κατάλληλα µέτρα. 
 
ΙΙΙ. Το πάνω τµήµα της οπής των πασσάλων που δεν σκυροδετήθηκε, γεµίζεται 
προσωρινά µε κατάλληλο κοκκώδες υλικό αµελητέας πλαστικότητας (πχ άµµο, γαρµπίλι ή 
σκύρα σκυροδέµατος) και συµπυκνώνεται  κατάλληλα µέχρι της στάθµης του δαπέδου 
εργασίας των µηχανηµάτων ή το πολύ µέχρι στάθµης 0,50µ κάτω από αυτήν, κατά τρόπο και 
επιλογή στάθµης της εκλογής του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και ασφαλής 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
ε) Ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης 
 
Ι. Η ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης προστασίας θα γίνεται σταδιακά και κατά 
την περίοδο που το σκυρόδεµα είναι αρκετά εργάσιµο για την αποφυγή παράσυρσης και 
σκυροδέµατος κατά την ανέλκυση. Επίσης η ανέλκυση θα πρέπει να γίνεται βραδέως, 
οµοιόµορφα και µε την πρέπουσα προσοχή ώστε να µην σχηµατίζονται καθ΄ οιονδήποτε 



 

 

τρόπο κενά στην µάζα του σκυροδέµατος, σπάσιµο της στήλης του σκυροδέµατος ή 
στενώσεις της διατοµής του πασσάλου. 
 
ΙΙ. Κατά την διάρκεια της ανέλκυσης πρέπει να παραµείνει αρκετή ποσότητα 
σκυροδέµατος µέσα στον σωλήνα (τουλάχιστον 1µ) ώστε να υπερνικάται η πίεση από το 
έδαφος, το υπόγειο ύδωρ ή και το διατρητικό αιώρηµα και έτσι να αποφεύγεται η δηµιουργία 
λαιµού στην διατοµή του σκυροδέµατος και ανάµιξη του σκυροδέµατος µε λάσπη ή άλλο 
εδαφικό υλικό. 
 
ΙΙΙ. Η χρήση δονητικών εξολκέων της προσωρινής σωλήνωσης υπόκειται στην έγκριση 
της Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να τους απορρίψει όταν κατά την γνώµη της: 
 
α. ∆ηµιουργούνται ανεπίτρεπτες συνθήκες θορύβου και όχλησης των περιοίκων 
 
β. ∆ηµιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των δικτύων των ΟΚΩ ή για τις κατασκευές 
των γειτονικών ιδιοκτησιών. 
 
10.5.3 Ποιοτικός έλεγχος του κατασκευασµένου πασσάλου 
 
10.5.3.1 Έλεγχος πυθµένα έδρασης του πασσάλου 
 
α) Στις περιπτώσεις όπου ανάλογα προς την φύση των διατρηοµένων εδαφών, τις 
συνθήκες εµφάνισης υπογείων υδάτων και το βάθος του πασσάλου, υπάρχουν κίνδυνοι να 
συγκεντρωθεί ποσότητα λεπτόκοκκων υλικών στον πυθµένα του πασσάλου κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ του τελικού καθαρισµού του πυθµένα του πασσάλου και της 
έναρξης σκυροδέτησης αυτού (µε µεσολάβηση βέβαια της διαδικασίας καταβιβασµού και 
τοποθέτησης εντός της οπής του κλωβού οπλισµού του πασσάλου), τότε η έδραση αυτού θα 
έχει γίνει πάνω στο προαναφερθέν χαλαρό υλικό και κατά την επιβολή της φόρτισης του 
πασσάλου µπορεί να δηµιουργηθεί από αυτόν το λόγο µία ανεπίτρεπτη για το έργο 
υποχώρηση, µέχρις ότου το πόδι του πασσάλου συναντήσει το σταθερό υπόβαθρο σύµφωνα 
µε το οποίο έχει υπολογισθεί. 
 
β) Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν, είτε από εντολή της Υπηρεσίας, είτε µετά από 
πρόταση του Αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία, να προβλεφθεί ενσωµάτωση καθόλο 
το µήκος του πασσάλου (από τον πυθµένα µέχρι την κεφαλή αυτού) δύο σιδηροσωλήνων 
ελαχίστης  διαµέτρου 3’’ ή επιθυµητής διαµέτρου 4’’, αφού ληφθεί υπόψη και η αποµείωση 
της διατοµής του πασσάλου και η επιρροή αυτή στην φέρουσα ικανότητα αυτού. 
 
(Η ενσωµάτωση αυτών των σωλήνων γίνεται για τον παραπάνω λόγο αντιοικονοµική, στην 
περίπτωση πασσάλων µικρών διαµέτρων λόγω της σοβαρής εξασθένησης της διατοµής των 
πασσάλων.) 
Οι σωλήνες αυτοί πωµατίζονται στο άκρο αυτών µε ένα πώµα από σκυρόδεµα ή άλλο 
κατάλληλο υλικό (πχ πλαστικό καπάκι κλπ), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα ανέλθει το 
σκυρόδεµα του πασσάλου µέσα στον σιδηροσωλήνα. Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι 
απόλυτα ευθύγραµµοι και καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθούν ευθύγραµµοι και κατά 
την διάρκεια της κατασκευής του πασσάλου, προφυλασσόµενοι κατάλληλα από κτυπήµατα. 
 
γ) Μετά το τέλος της σκυροδέτησης του πασσάλου εκτελούνται γεωτρήσεις µέσα από 
τους σωλήνες και γίνεται δειγµατοληψία του πυθµένα, Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η 
ύπαρξη στρώµατος χαλαρού υλικού κάτω από την έδραση του πασσάλου τότε αφού 
αποµακρυνθεί το χαλαρό υλικό2

 γεµίζει ο κενός χώρος κάτω από τον πυθµένα µε 
τσιµεντένεµα και οι σωλήνες γεµίζουν µε τσιµεντένεµα ή λεπτοσκυρόδεµα οπότε η εργασία 
διόρθωσης του πυθµένα περαιούται.  
 
10.5.3.2 Έλεγχος συνεχείας σκυροδέτησης του πασσάλου 
 

                         
2
 Με εισπίεση ύδατος από το σωλήνα και αποκοµιδή των χαλαρών υλικών από τον άλλο ή µε άλλη 

µέθοδο που θα εισηγηθεί ο Ανάδοχος και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 



 

 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µαζί µε την  υποβολή των στοιχείων της µεθόδου 
κατασκευής των πασσάλων (παρ. 10.5.2.1.α) να υποβάλει στην Υπηρεσία και µέθοδο 
ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης των πασσάλων χωρίς καταστροφή του έργου (NON 
DESTRUCTIVE METHODS, INTEGRITY TESTS) µε ακτίνες γ, ακουστικές µεθόδους κλπ. 
 
 Η παραπάνω µέθοδος θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί σε συνεργασία µε ειδικευµένο 
τεχνικό οίκο ή τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) (εφόσον προβλέπεται η χρησιµοποίηση  
ΟΠΕ στη σύµβαση) και υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
10.5.4 Απόρριψη ελαττωµατικών πασσάλων 
 
α) Τονίζεται  ότι κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 
προφυλακτικά µέτρα ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα για την πληρότητα της 
διατοµής (πχ δηµιουργία λαιµού, ανάµιξη σκυροδέµατος µε εδαφικό υλικό κλπ). Γι΄ αυτό η 
όλη εργασία πρέπει να επιβλέπεται διαρκώς από ειδικό µηχανικό ή εργοδηγό. 
 
β) Επιπλέον πρέπει να ελέγχεται η καταναλισκοµένη ποσότητα σκυροδέµατος για τις 
διάφορες στάθµες του σκυροδετουµένου πασσάλου, σε σχέση µε τις θεωρητικά 
απαιτούµενες. 
 
γ) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αρτιότητα της 
κατασκευής. 
 
δ) Πάσσαλοι, για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία για την µη αρτιότητα τους (πχ βάσει 
των αποτελεσµάτων των δοκιµών της παρ. 10.5.3.2 ή βάσει των αποτελεσµάτων του 
καταναλισκοµένου σκυροδέµατος σε σχέση µε το θεωρητικώς απαιτούµενο κλπ) υπόκεινται 
σε απόρριψη κατά την κρίση της Υπηρεσίας, όλες δε οι οικονοµικές επιβραδύνσεις και η 
απώλεια χρόνου που πηγάζουν από τέτοιο γεγονός βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
10.5.5 Αποκοπή κεφαλής των πασσάλων 
 
 Η αποκοπή της κεφαλής των πασσάλων γίνεται στις στάθµες που ορίζονται στα 
σχέδια και αφού το σκυρόδεµα των πασσάλων έχει αποκτήσει την επιθυµητή αντοχή. Η 
µέθοδος που θα υιοθετηθεί (για την αποκοπή ) θα πρέπει να αποκλείει βλάβες στις 
(προεξέχουσες) αναµονές του σιδηροπλισµού. 
 
 
10.5.6 Εκσκαφές κεφαλοδέσµων 
 
 Αφορούν την δηµιουργία σκαµµάτων για την κατασκευή των κεφαλοδέσµων. Οι 
στάθµες εκσκαφής αναφέρονται στα σχέδια της µελέτης. 
 
 Κατά την διάρκεια των εκσκαφών απαιτείται προσεκτική εργασία, έτσι που να µην 
γίνουν ζηµιές στους κατασκευασµένους πασσάλους, και στους τυχόν διατηρούµενους κάτω 
από τους κεφαλοδέσµους ή διερχοµένους δια του σώµατος των κεφαλοδέσµων αγωγούς 
ΟΚΩ. 
 
 Τα πρανή των εκσκαφών θα κατασκευάζονται κατακόρυφα ή µε κλίση αλλά πάντοτε 
ασφαλή έναντι κατάπτωσης, ενώ οι διαστάσεις του σκάµµατος θα είναι τέτοιες που να 
επιτρέπουν την οµαλή εργασία της υπόλοιπης κατασκευής των κεφαλοδέσµων. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα απαιτηθεί στις εκσκαφές κοντά στα γειτονικά κτίρια, όπου είναι δυνατόν να 
απαιτηθεί τµηµατική εκτέλεση της εργασίας µε ταυτόχρονη προσωρινή αντιστήριξη των 
γειτονικών ιδιοκτησιών. 
 
 Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει για έγκριση τις προτάσεις 
του για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Ο πυθµένας του σκάµµατος θα κατασκευάζεται 
οριζόντιος και θα διατηρείται στεγνός, εκτός αν η άντληση των υδάτων δηµιουργεί άλλα 
προβλήµατα ασφαλείας πρανών ή γειτονικών ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο 
Ανάδοχος να υποβάλει στην επίβλεψη τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση του θέµατος. 
 



 

 

10.5.7 Σκυροδέµατα κεφαλοδέσµων 
 
10.5.7.1 Γενικά - Προκαταρκτικές εργασίες 
 
α) Σχετικά µε τα απαιτούµενα υλικά, το σκυρόδεµα και τις µεθόδους του ποιοτικού 
ελέγχου ισχύουν τα αναφερόµενα στις παραγράφους 10.5.2.2.α, 10.5.2.2.γ, 10.5.2.2.δ και 
10.5.2.2.ε του παρόντος άρθρου. 
 
β) Στον οριζόντιο (ή βαθµιδωτό) και στεγανό πυθµένα του σκάµµατος της εκσκαφής 
διαστρώνεται στρώση αόπλου σκυροδέµατος χαρακτηριστικής αντοχής Β5, ελαχίστου πάχους 
0,10m, που θα χρησιµεύει σαν δάπεδο εργασίας για την κυρίως σκυροδέτηση του 
κεφαλοδέσµου. 
 
γ) Μετά την σκλήρυνση της στρώσης αυτής ακολουθεί, σύµφωνα µε τη µελέτη και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, η τυχόν στεγανωτική στρώση της άνω επιφανείας της. 
 
10.5.7.2 Σκυροδέτηση κυρίως κεφαλοδέσµων 
 
α) Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα σχέδια της στατικής µελέτης, 
τηρουµένων µε ακρίβεια των διαστάσεων και ποιοτήτων σκυροδεµάτων που αναφέρονται. 
 
β) Η διάστρωση του σκυροδέµατος θα αρχίσει µόνον µετά την παραλαβή των 
ξυλοτύπων και του οπλισµού από την Υπηρεσία που θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο άρθρο Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ. 
 
γ) Απαραίτητα, κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος, πρέπει να παρευρίσκεται ένας 
σιδηρουργός για τυχόν διορθώσεις οπλισµών. 
 
δ) Πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος (επί του υπάρχοντος δαπέδου 
εξοµαλυντικού σκυροδέµατος) πρέπει το δάπεδο να καθαρισθεί και να καταβρεχθεί επαρκώς. 
 
ε) Η διάστρωση θα βοηθείται και µε συχνά κτυπήµατα της εξωτερικής επιφανείας των 
ξυλοτύπων. 
 
στ) Η συµπύκνωση θα γίνει µε χρήση δονητών, εκτός αν ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση 
της Υπηρεσίας, θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος απόµιξης του σκυροδέµατος για την εκλεγείσα 
περιοχή εργασίµου. Η συµπύκνωση θα υποβοηθείται µε κοπάνισµα µε ράβδο ή κόπανο, µε 
κτύπηµα των  ξυλοτύπων κλπ. 
 
ζ) Η άνω επιφάνεια των κεφαλοδέσµων θα διαµορφώνεται γενικά (εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης) µε τελείωµα πλαστικού 
σκυροδέµατος ΤΥΠΟΥ ΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5.5.7 του άρθρου Γ-3 της 
παρούσας ΤΣΥ. 
 
η) ∆ιακοπές διάστρωσης σκυροδεµάτων θα πρέπει να αποφεύγονται και θα γίνονται 
µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας που θα υποδεικνύει την θέση διακοπής, τον χρόνο 
διάρκειας αυτής και τον τρόπο σύνδεσης του νωπού σκυροδέµατος, που γενικά θα γίνεται µε 
απόξεση της διαστρωθείσας επιφανείας, αποµάκρυνση των αποσυντεθέντων υλικών πλύση 
µε άφθονο νερό κλπ. σύµφωνα µε της παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ, όπως αυτή συµπληρώνεται 
µε τις παραγράφους 3.5.3.22 έως 3.5.3.25 του άρθρου Γ-3 της παρούσας ΤΣΥ. 
 
θ) Κατά τα λοιπά ισχύει η προδιαγραφή περί σκυροδεµάτων του άρθρου Γ-3 της 
παρούσας ΤΣΥ εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στην παρούσα προδιαγραφή. 
 
ι) Στις περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαία, σύµφωνα µε την µελέτη και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης, να εµποδισθεί η άνοδος τυχόν υπάρχοντος υπόγειου ύδατος δια 
µέσου των κεφαλοδέσµων και της ανωδοµής των βάθρων, ή προς τα υποστυλώµατα κλπ. 
τότε όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των κεφαλοδέσµων, µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, 
µονώνονται µε υλικό σύµφωνο µε την µελέτη ή, εν ελλείψει σχετικής προδιαγραφής, της 
εκλογής του Αναδόχου και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 



 

 

 
10.5.8 Σιδηροί οπλισµοί κεφαλοδέσµων 
 
 Για την επεξεργασία και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις του 
νέου DIN 1045 σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-6 της παρούσας ΤΣΥ. Οι 
σιδηροί οπλισµοί των σκυροδεµάτων πρέπει να είναι της κατηγορίας χάλυβος, διαµέτρων, 
διαστάσεων και µορφής, όπως ορίζονται στα σχέδια της µελέτης. Τοποθέτηση οπλισµού θα 
γίνεται µόνο µετά την παραλαβή των ξυλότυπων. Οι οπλισµοί θα τοποθετούνται µε φροντίδα 
και έντεχνα και θα συνδέονται  στερεά σε όλες τις διασταυρώσεις µε σύρµα Νο 5 ή 
µεγαλυτέρου πάχους, ανάλογα µε την διάµετρο και τη θέση του οπλισµού. Τα άγκιστρα του 
οπλισµού, εφόσον απαιτούνται, θα είναι κανονικά και ευµεγέθη. Ιδιαίτερη φροντίδα θα 
λαµβάνεται για την ευθυγράµµιση των ράβδων του οπλισµού, την ακριβή και στερεή 
τοποθέτηση αυτών, την διατήρηση σε σταθερή θέση κατά τη διάστρωση και κοπάνισµα του 
σκυροδέµατος, ιδίως στις θέσεις αρνητικού οπλισµού και κατά  την κάλυψη αυτών µε 
σκυρόδεµα. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα τοποθετούνται πρόχειρα ή µόνιµα υποστηρίγµατα 
(καβίλιες ή υποστηρίγµατα). 
 
 Πριν από την έναρξη της διάστρωσης του σκυροδέµατος, παραλαµβάνονται από την 
Υπηρεσία, οι τοποθετηµένοι οπλισµοί των κατασκευών µε βάση τους πίνακες οπλισµών, που 
έχουν συνταχθεί από τον µελετητή και έχουν ελεγχθεί από τον Ανάδοχο, ή, εν ελλείψει 
τέτοιων πινάκων, µε βάση τους πίνακες οπλισµών που θα συντάξει ο Ανάδοχος. Οι πίνακες 
οπλισµού υπογράφονται από τον Ανάδοχο και θεωρούνται από την Υπηρεσία. Οι θεωρηµένοι 
πίνακες οπλισµών µε τα βάρη, θα αποτελούν την καταµέτρηση αυτών που θα συνοδεύει τα 
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. 
 
Όλοι οι προβάλλοντες οπλισµοί αναµονής θα πρέπει να προστατεύονται µε ειδική βαφή. 
 
10.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
(ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ) 
 
10.6.1 Εισκόµιση αποκόµιση πλήρους εξοπλισµού πασσάλου 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει 
 
α) Την εισκόµιση - αποκόµιση του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού και 
εγκαταστάσεων για την κατασκευή των εγχύτων πασσάλων σε κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο 
της εργολαβίας. ∆ιευκρινίζεται, ότι σαν µεµονωµένο τεχνικό έργο θεωρείται κάθε αναξάρτητη 
γέφυρα µε τους αντιστοίχους συνεχοµένους τοίχους της, ή κάθε ανεξάρτητος τοίχος. 
 
β) Την εισκόµιση - αποκόµιση των απαιτουµένων σωλήνων προστασίας και των 
απαραιτήτων  για την εξαγωγή τους µηχανηµάτων, επίσης σε κάθε µεµονωµένο τεχνικό έργο. 
 
γ) Την εισκόµιση - αποκόµιση παντός λοιπού εξοπλισµού απαιτουµένου για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
10.6.2 ∆ιάτρηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων σε κάθε είδους έδαφος 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει 
 
α) Τις προκαταρκτικές εργασίες και προεργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 
10.5.2.1 του παρόντος. 
 
β) Την διάτρηση της απαιτουµένης οπής σύµφωνα προς την προδιαγραφοµένη 
διάµετρο σε κάθε είδους έδαφος, σε οποιοδήποτε βάθος και σε οποιαδήποτε κλίση από την 
κατακόρυφο µε ή χωρίς σωλήνωση προστασίας. 
 
γ) Την αντιµετώπιση όλων των δυσχερειών και εµποδίων που τυχόν θα συναντηθούν 
κατά την διάτρηση (επιφανειακά υπόγεια ή αρτεσιανά ύδατα, προβλήµατα προσπέλασης 
κλπ). 
 



 

 

δ) Την λήψη των καταλλήλων µέτρων και κατασκευή των καταλλήλων έργων για την 
προστασία της οπής και την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου και αποκοµιδή 
των υπολειµµάτων ή αχρήστων υλικών σε θέσεις τις έγκρισης της Υπηρεσίας.  
 
ε) Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, ανάµιξη, χρησιµοποίηση κλπ όλων 
των απαιτουµένων γα την διάτρηση της οπής υλικών (µπεντονίτης κλπ). 
 
στ) Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα 
προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 
 
ζ) Την επανόρθωση ζηµιών δικτύων ΟΚΩ ή και κατασκευών παροδίων ιδιοκτησιών που 
τυχόν εβλάβησαν από τα έργα εκτέλεσης των πασσάλων. 
 
η) Την διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων. 
 
θ) Την διενέργεια δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος 
ανά είκοσι πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) σε περίπτωση 
που η αιχµή της δεν εισχωρεί σε βράχο. 
 
10.6.3 Σκυροδέτηση πασσάλων διαφόρων διαµέτρων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C 
20/25 
 
 Η εργασία περιλαµβάνει: 
 
α) Τις δραστηριότητες των παραγράφων 10.6.2.α, 10.6.2.δ, 10.6.2.ζ, 10.6.2.θ.  
 
β) Την προετοιµασία των απαραιτήτων διατάξεων και δαπέδων εργασίας κλπ. 
 
γ) Την προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών (αδρανών, ύδατος, τσιµέντου, 
προσθέτων κλπ) και παραγωγή της απαιτουµένης ποσότητας σκυροδέµατος ή την προµήθεια 
της κατάλληλης ποσότητας έτοιµου σκυροδέµατος µε τις προδιαγραφόµενες ιδιότητες. 
 
δ) Την σκυροδέτηση του πασσάλου και την συντήρησή του. 
 
ε) Την διενέργεια όλων των απαιτουµένων ποιοτικών ελέγχων. 
 
 
 
10.6.4 Συµπλήρωση της οπής των πασσάλων µε κοκκώδες υλικό. 
 
Η εργασία περιλαµβάνει 
 
α) Την προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των καταλλήλων κοκκωδών υλικών 
αµελητέας πλαστικότητας (πχ άµµου, γαρµπιλιού, ή σκύρων σκυροδέµατος, ή µίγµατος 
αυτών) επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση. 
 
β) Την τοποθέτηση των υλικών µέσα στην προς πληρωµή οπή και µέχρι το κατάλληλο 
ύψος σε στρώσεις και σε βαθµό συµπύκνωσης, ώστε να µην δηµιουργούνται κίνδυνοι 
υποχωρήσεων των παρειών του σκάµµατος της οπής και να εξασφαλίζεται συνεχής και 
ακίνδυνη εργασία των µηχανηµάτων κατασκευής των πασσάλων και κεφαλοδέσµων αυτών 
και των υπολοίπων εργασιών κατασκευής του έργου. 
 
γ) Την αντιµετώπιση των τυχόν επιφανειακών ή υπογείων κλπ υδάτων. 
 
10.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
10.7.1 Η επιµέτρηση θα γίνει σύµφωνα µε το πραγµατικό µήκος του σκυροδετηθέντος  

αποδεκτού πασσάλου. Ο υπολογισµός του µήκους κάθε πασσάλου θα γίνεται 
από τη στάθµη του πυθµένα µέχρι την οριστική στάθµη της κεφαλής του 



 

 

πασσάλου, όπως οι στάθµες αυτές προβλέπονται στη µελέτη ή όπως οι στάθµες 
αυτές ήθελαν τροποποιηθεί κατά την κατασκευή µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η τιµή προµήθειας και µεταφοράς κάθε υλικού από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης – εκτός του σιδηρού οπλισµού – και κάθε εργασίας που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, όπως ορίζεται στα παραπάνω άρθρα.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1.  ΓENIKA 
 

Η παρούσα µελέτη εφαρµογής Η/Μ εγκαταστάσεων αναφέρεται στο Εργο: 
ΑΝΑΠΛΑΣH - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ 
 

Η περιοχή επέµβασης φαίνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. 

Η µελέτη εκπονήθηκε σύµφωνα µε τις Γενικές Προδιαγραφές, που τέθηκαν από την 
Υπηρεσία και σύµφωνα µε το άρθρο 249 του Νόµου 696/74, για τις απαιτήσεις της 
µελέτης εφαρµογής Η/Μ εγκαταστάσεων. 
 

Σκοπός των Προδιαγραφών υλικών είναι να προσδιορίσει κατά το δυνατόν 
ακριβέστερα την ποιότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών, τον τρόπο χειρισµού των 
υλικών και τον καθορισµό των µέτρων που πρέπει να ληφθούν από τα συνεργεία του 
Αναδόχου για την ορθή και ασφαλή κατασκευή της εγκατάστασης. 

Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) αναφέρεται στις εργασίες και τον 
ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, στους 
ελέγχους και δοκιµές των εγκαταστάσεων και στον τρόπο επιµέτρησης και το 
αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών του έργου. 

Τυχόν εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τ.Σ.Υ επί πλέον αυτών που 
προβλέπονται στο Τιµολόγιο, δε δίνουν το δικαίωµα στον Ανάδοχο να ζητήσει την 
εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. 

Οι "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ" που αναφέρονται στο τµήµα αυτό ισχύουν για όλες τις 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

 
2.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαµβάνονται στην Τ.Σ.Υ ισχύουν και οι 
συµβατικοί όροι του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, εφ'όσον δεν είναι αντίθετοι µε τους όρους της 
παρούσης και για όσες περιπτώσεις τη συµπληρώνουν. 

Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η εκτέλεση κάποιων εργασιών οι οποίες δεν 
καλύπτονται από την Τ.Σ.Υ ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤHΕ, αυτές θα 
εκτελεστούν σύµφωνα µε τους παραδεκτούς κανόνες της τέχνης καθώς και τις 
έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 
3.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Γενικά όλες οι ηλεκτρικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου (και εκείνους 
της ∆ΕΗ, ΟΤΕ και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), συµπληρωµένους µε τους 
Γερµανικούς (VDΕ/DΙΝ και άλλους Κανονισµούς διεθνούς κύρους).  

 



 

 

4.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος αφού ενηµερωθεί για την έκταση και 
τη φύση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και των οικοδοµικών εργασιών 
και είναι υποχρεωµένος να προγραµµατίσει µαζί µε τους επιβλέποντες µηχανικούς 
των οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών (σύµφωνα µε τα στοιχεία του χρονικού προγραµµατισµού της 
κατασκευής). 

 

Για το συντονισµό και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και των συνεργείων, ο 
Ανάδοχος θα επισκεφθεί το χώρο του έργου για να εντοπίσει τυχόν ανωµαλίες που 
θα δυσκόλευαν την εκτέλεση των εργασιών. Σε αυτή την περίπτωση οφείλει να 
ενηµερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. 

 
5.  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει ∆ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό µε αποδεικνυόµενη πενταετή εργοταξιακή πείρα σε παρόµοια έργα, ο 
οποίος θα είναι µόνιµα επί τόπου του Εργου και καθ' όλη την διάρκεια της 
κατασκευής. 

 
6.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 

Τα συνεργεία που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι 
εξειδικευµένα µε αποδεικνυόµενη εµπειρία σε παρόµοιες εγκαταστάσεις. 

 
7.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ -  
  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

 
O Aνάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρµόζει σχέδια ή µελέτες, εφ'όσον οι 
τροποποιήσεις ή προσαρµογές επιβάλλονται για λόγους ειδικών απαιτήσεων των 
µηχανηµάτων ή συσκευών που θα προσκοµίσει και εγκαταστήσει ή για λόγους 
εµποδίων που δηµιουργούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής από τυχόν 
µικροαλλαγές σε οικοδοµικά ή αλλά στοιχεία (π.χ. δοκοί, άλλες σωληνώσεις, κλπ.) ή 
γενικότερα κατά την γνώµη του Αναδόχου θα συντελούσαν στην αρτιότερη εκτέλεση 
του έργου. 

Τα τροποποιηµένα σχέδια, θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήµατα, 
οδηγίες, κλπ.) της Επίβλεψης και θ'αποτελούν συµπληρωµατικά σχέδια των 
εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος θα τα υποβάλει υποχρεωτικά σε 4πλούν στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση. 

Μια σειρά απ' αυτά θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο εγκεκριµένη και µόνο τότε θα 
µπορεί αυτός να προβεί στην κατασκευή των αντίστοιχων τµηµάτων των 
εγκαταστάσεων. Η έγκριση των σχεδίων δεν θα καθυστερεί πέραν των δέκα (10) 
ηµερών από την ηµέρα υποβολής τους. 

Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης των εγκαταστάσεων που 
κατασκευάσθηκαν. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι λεπτοµερέστατα, να δίνουν την 
πλήρη και ακριβή εικόνα της θέσης και της έκτασης κάθε εγκατάστασης και να 
παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία περί αυτής (κατόψεις, σχηµατικά διαγράµµατα 
κλπ.) όπως ακριβώς κατασκευάσθηκε. 



 

 

Ολα τα σχέδια τροποποιήσεων και αποτύπωσης θα παραδοθούν σχεδιασµένα µε 
σινική µελάνη σε κανονικές διαστάσεις, σε κοινό διαφανές χαρτί µε ενισχυµένο 
περίγραµµα (ρέλι) ή σε αδιάσταλτο διαφανές χαρτί. 

 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία επιπλέον αποζηµίωση. 

 
8.  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Ολες γενικά οι προσωρινές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετήσουν το εργοτάξιο θα 
κατασκευασθούν µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διακοπή υδραυλικών ή ηλεκτρικών παροχών 
τροφοδοσίας του εργοταξίου ή του υπάρχοντος κτιρίου ή µέρους αυτών προς 
εκτέλεση εργασιών θα πρέπει να ειδοποιείται γραπτά τουλάχιστον προ 10 ηµερών η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος δε θα προβαίνει σε διακοπή παρά µόνο 
µετά από έγκριση. Εν πάσει περιπτώσει η διακοπή θα γίνεται για όσο το δυνατόν 
λιγότερο χρόνο και σε χρόνο που θα προξενεί την µικρότερη δυνατή ανωµαλία στην 
λειτουργία του εργοταξίου και του υπάρχοντος κτιρίου. Ο Εργοδότης δεν θα 
βαρύνεται σε καµία περίπτωση µε υπερωριακές ή άλλες επιβαρύνσεις που τυχόν θα 
προκύπτουν για τον Εργολάβο κατά την διάρκεια της διακοπής. 

 
9.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει µε δαπάνη του για την έγκαιρη έκδοση από 
τις αρµόδιες αρχές (∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, Υπουργείο Χωροταξίας 
Οικισµού και Περιβάλλοντος, κλπ.) κάθε αδείας που θα απαιτηθεί σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία που ισχύει για την έναρξη των εργασιών, την εκτέλεση τους και την 
παράδοση των εγκαταστάσεων ετοίµων για λειτουργία. 

Κάθε δαπάνη σχετικά µε την έκδοση των αδειών αυτών όπως σύνταξη µελετών, 
έκδοση πιστοποιητικών, υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων, παραλαβή και παράδοση 
φακέλων κλπ.  βαρύνουν τον Ανάδοχο. ∆εν αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου οι 
δαπάνες που κατά ρητή διάταξη νόµου ή άλλης διοικητικής απόφασης αποτελούν 
υποχρέωση του κυρίου του έργου. 

 
10.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 

Ολες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου, θα γίνονται µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι'αυτό 
όλα τα ενδεδειγµένα όργανα και µέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο 
προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα Μηχανικού ή αυτών 
που ενεργούν µε εντολή ή εξουσιοδότηση του. 

 
11.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές, τους πίνακες χαρακτηριστικών µηχανηµάτων και το τιµολόγιο. 

 
12.  ΒΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 



 

 

Η βαφή µηχανηµάτων, είτε γίνει στο εργοστάσιο, είτε στον τόπο του έργου, θα 
ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες που ισχύουν για κάθε τµήµα της Τ.Σ.Υ. 

 
12.1  Βαφή στο Εργοστάσιο 
 

Είναι δυνατόν η βαφή να γίνει εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο, υπό την προϋπόθεση 
ότι το σύστηµα βαφής που θα ακολουθηθεί θα ανταποκρίνεται πλήρως προς το 
σύστηµα βαφής που ορίζεται για την βαφή στο εργοτάξιο. 

 
12.2  Βαφή στο Εργοτάξιο 
 

Οι προς βαφή µεταλλικές επιφάνειες θα καθαρίζονται καλά µέχρι πλήρους 
αποµάκρυνσης σκόνης, ακαθαρσιών, σκουριάς, λιπών, γλίτσας, κλπ. µε την βοήθεια 
συρµατόβουρτσας και χηµικών διαλυτικών. Στη συνέχεια, η επιφάνεια θα 
προετοιµάζεται µε στρώσεις αντισκωριακού και ασταρώµατος πριν από την τελική 
βαφή. Ολες οι επιφάνειες πριν από κάθε εργασία βαφής θα είναι στεγνές και 
καθαρές. Σε περίπτωση που µια συγκεκριµένη µεταλλική επιφάνεια θα υπόκειται σε 
θερµοκρασία εργασίας άνω των 50°C, ο καθαρισµός της πριν την διαδικασία της 
βαφής θα γίνεται σε βάθος µέχρι εµφάνιση στιλπνού µετάλλου. Στις περιπτώσεις που 
προδιαγράφεται πάνω από µια επίστρωση βαφής, θα πρέπει η επιφάνεια να έχει 
στεγνώσει καλά πριν ακολουθήσει άλλη στρώση. Η επιδιόρθωση σηµείων βαφής θα 
γίνεται µετά το ελαφρό γυαλοχάρτισµα της επιφάνειας. 

 
13.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει µε απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και 
µέχρι τέλος του έργου τις έτοιµες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις µε κάθε τρόπο 
(τσιµεντάρισµα, κάλυµµα, βαφές µεταλλικών κατασκευών, κλπ). από την 
οποιαδήποτε φθορά. 

Ολα τα υλικά και συσκευές και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την κατασκευή των 
εγκαταστάσεων, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοστάσιο και όσα έχουν 
υποστεί φθορά ή ζηµιά κατά την κρίση της Επίβλεψης θα αποµακρυνθούν. Τα υλικά 
που θα χαρακτηρισθούν κατάλληλα θα αποθηκευθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Κατασκευαστή των ή όταν δεν υπάρχουν σύµφωνα µε οδηγίες της Επίβλεψης. 

 

Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται όπως κατά περίπτωση αναφέρεται 
σε κάθε κεφάλαιο της ΤΣΥ και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών και της 
Επίβλεψης. 

 
14.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων 
των εγκαταστάσεων διαρκείας όπως ορίζεται στην ΕΣΥ. Κατά το διάστηµα αυτό ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως όλες τις βλάβες που τυχόν θα 
παρουσιασθούν χωρίς αποζηµίωση και που δεν οφείλονται σε κακή χρήση των 
µηχανηµάτων και συσκευών. Προεγκρίσεις της υπηρεσίας για την προσωρινή 
παραλαβή της εγκατάστασης δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις ευθύνες 
εγγύησης καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 



 

 

Οι κατασκευαστικοί οίκοι υποχρεούνται µε εγγύηση τους να προµηθεύουν στην 
υπηρεσία για τουλάχιστον 20 χρόνια τα κάθε είδους ανταλλακτικά και εξαρτήµατα σε 
οποιαδήποτε ποσότητα θα είναι αναγκαία για την συντήρηση και γενικότερα την 
οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 
15.  ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας των εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να παρέχει δωρεάν συντήρηση όλων των συσκευών , 
µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων που αποτελούν τις εγκαταστάσεις και να αντικαθιστά 
δωρεάν κάθε συσκευή, µηχάνηµα και εξάρτηµα που θα παρουσιάσει βλάβη και που 
δεν οφείλεται σε κακή χρήση. 

 
16.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

- Να   συντάξει  ακριβές  πρόγραµµα συντήρησης των µηχανηµάτων και των 
εγκαταστάσεων γενικά που να βασίζεται στις προδιαγραφές των κατασκευαστών των 
µηχανηµάτων και τις απαιτήσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων. 

- Για κάθε µηχάνηµα ή συσκευή που σύµφωνα µε το αντίστοιχο τµήµα της Τ.Σ.Υ, 
απαιτείται η υποβολή εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης, θα υποβάλλονται τρία 
αντίτυπα για καθένα απ'αυτά. Το ένα αντίτυπο θα κατατεθεί πριν την έναρξη των 
δοκιµών στο έργο και τα άλλα δύο πριν το τέλος των συµβατικών εργασιών. 

 

Τα εγχειρίδια θα είναι δεµένα σε µορφή βιβλίου και θα περιέχουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

- Στο εξώφυλλο θα αναγράφεται η ένδειξη "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ", το όνοµα και η τοποθεσία του µηχανήµατος, το όνοµα του 
εγκαταστάτη εργολάβου, και τον αριθµό της σύµβασης. 

- Επίσης, θα περιλαµβάνουν τα ονόµατα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των 
τυχόν υπεργολάβων που έλαβαν µέρος στην εγκατάσταση των συγκεκριµένων 
µηχανηµάτων. 

- Τα εγχειρίδια θα διαθέτουν πίνακα περιεχοµένων και κάθε τµήµα τους θα 
αναφέρεται µε τον αντίστοιχο αριθµό σελίδας. 

Οι οδηγίες θα είναι ευανάγνωστες και ευκολονόητες µε τυχόν ένθετα διαγράµµατα 
κατάλληλα διπλωµένα εντός.  Επίσης, θα περιέχει διαγράµµατα κυκλωµάτων και 
αυτοµατισµών, καθώς και διαδικασία εκκίνησης, λειτουργίας και παύσης. 

 

Θα περιέχει λεπτοµερείς οδηγίες συντήρησης, λίπανσης, τύπο λιπαντικού, 
θερµοκρασίες καλής λειτουργίας, στροφές, οδηγίες ασφάλειας, ενδεικτικά 
διαγράµµατα λειτουργίας, διαδικασίες δοκιµών, πληροφορίες αποδόσεων και 
κατάλογο εξαρτηµάτων. 

- Ο κατάλογος εξαρτηµάτων θα περιέχει όλα τα προτεινόµενα εξαρτήµατα και την 
πηγή προµήθειας των, καθώς επίσης και το καταλληλότερο γραφείο συντήρησης της 
περιοχής. 



 

 

Γενικά, το εγχειρίδιο θα περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα εξασφαλίζουν 
την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και τυχόν πρόσθετα παρεχόµενα 
εξαρτήµατα. 

Να εκµάθει στο προσωπικό συντήρησης που θα ορισθεί από τον Εργοδότη τον 
τρόπο συντήρησης, τον χειρισµό των εγκαταστάσεων καθώς και τις απαραίτητες 
εργασίες ρύθµισης και ελέγχου αυτών. 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία επιπλέον αποζηµίωση. 

 
17.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος µετά την τµηµατική ή ολική αποπεράτωση των 
εγκαταστάσεων και πριν από την εκτέλεση οικοδοµικών ή άλλων εργασιών που 
καταστούν αφανή τα τµήµατα της εγκατάστασης και πριν από την παραλαβή των 
έργων, να πραγµατοποιήσει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (εκτός από την 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος) κάθε φύσης ελέγχους και δοκιµές που 
προβλέπονται σε κάθε τµήµα της Τ.Σ.Υ για κάθε είδος εγκατάστασης ή θα ζητηθούν 
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 

Οι δοκιµές γίνονται πάντα µε την παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού και 
διπλωµατούχου Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τα αναγκαία κατά την κρίση του ή 
την κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού όργανα ελέγχου, υλικά, µικροϋλικά καθώς και 
τις εγκεκριµένες από τους κατασκευαστές αποδόσεις και καµπύλες απόδοσης και να 
εκτελέσει µε δικό του προσωπικό τις δοκιµές. 

Τα όργανα ελέγχου που θα φέρει ο Εργολάβος πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση 
έτσι που να πείθουν ότι δίνουν ακριβείς µετρήσεις. 

Η δαπάνη για την προµήθεια, προσκόµιση, διάθεση των οργάνων ελέγχου, των 
υλικών και µικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και για κάθε απαιτούµενη εργασία 
βαρύνει τον Εργολάβο του έργου. Ειδικά δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω 
δαπάνη η παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, όπως και η παροχή και 
κατανάλωση νερού που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς επίσης και η προµήθεια και 
κατανάλωση πετρελαίου. 

Αν κατά την εκτέλεση δοκιµών δεν διαπιστωθεί ανωµαλία θα συνταχθεί πρωτόκολλο 
δοκιµών που θα υπογραφεί από τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο µε τις τυχόν 
παρατηρήσεις του Επιβλέποντα που θα αποτελέσει στοιχείο για την προσωρινή 
παραλαβή των εγκαταστάσεων. 

 
18.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι το αντικείµενο πληρωµής περιλαµβάνει 
κάθε εργασία ή δαπάνη που αναφέρεται ή όχι στην έντεχνη κατασκευή του 
αντικειµένου που περιγράφεται σ' αυτές, απαραίτητη όµως για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται. 

Επίσης περιλαµβάνει όλα τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών, 
συσκευών και µηχανηµάτων στο τόπο του έργου. 



 

 

 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το τµήµα αυτό της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) και των 
Προδιαγραφών αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της 
εγκατάστασης φωτισµού και κίνησης, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης 
και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών 
εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Σκοπός των Προδιαγραφών υλικών είναι να προσδιορίσει κατά το δυνατόν 
ακριβέστερα την ποιότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών, τον τρόπο χειρισµού των 
υλικών και τον καθορισµό των µέτρων που πρέπει να ληφθούν από τα συνεργεία του 
Αναδόχου για την ορθή και ασφαλή κατασκευή της εγκατάστασης. 
 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
ελληνικού πρότυπου του ΕΛΟΤ ΗD-384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις»και αντίστοιχων κανονισµών ξένων κρατών για θέµατα που δεν 
καλύπτοναι από τον Κανονισµό περί "Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων" 
όπως π.χ. αίθουσες συγκέντρωσης κλπ, τους όρους και τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ, τις 
περιγραφές και τα σχέδια της µελέτης, τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και 
τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 
 
 
 

2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

2.1  Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Γραµµών 
 

2.1.1  Γενικά 
 

α. Ολες  οι  γραµµές (χωνευτές ή ορατές µε σωλήνες ή χωρίς σωλήνες) θα 
τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα µε τις πλευρές των τοίχων και των οροφών. 
Λοξές διαδροµές γραµµών γενικά απαγορεύονται. Οπου για λόγους ανάγκης θα 
πρέπει να τοποθετηθούν τµήµατα γραµµών σε απίθανες θέσεις ή λοξά αυτό θα 
γίνεται µόνο µετά την έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. Στην περίπτωση αυτή οι 
γραµµές θα τοποθετούνται απαραίτητα µέσα σε χαλυβδοσωλήνες. 
β. Ολα  τα κατακόρυφα τµήµατα των γραµµών που διαπερνούν τα δάπεδα, θα 
προστατεύονται µέχρι ένα ύψος 1,60 µ. µε χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου. Επίσης 
µε χαλυβδοσωλήνες θα προστατεύονται και όλα τα οριζόντια τµήµατα των γραµµών 
που τοποθετούνται σε χαµηλότερο ύψος από το συνηθισµένο. 

 
2.1.2  Εγκατάσταση σωληνώσεων 

 

2.1.2.1  Γενικά 

 
α. Το σύστηµα των σωληνώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα κατασκευαστεί 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η µετέπειτα τοποθέτηση ή και αφαίρεση των καλωδιώσεων 
και συρµατώσεων εύκολα και χωρίς τραυµατισµούς της µόνωσης τους. 



 

 

β.  Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι όπως δείχνεται στα σχέδια και θα τηρηθούν οι 
σχετικές διατάξεις των κανονισµών. Οπου οι κανονισµοί δεν προβλέπουν διάµετρο 
σωλήνα, θα επιλέγεται κατάλληλη διάµετρος για την εύκολη έλξη των αγωγών ή 
καλωδίων. 
γ. Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη από το δάπεδο των κουτιών σύνδεσης των 
διαφόρων οργάνων, συσκευών κλπ.  υποδεικνύονται από την Επίβλεψη, την οποία ο 
Ανάδοχος πρέπει να συµβουλεύεται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. 
δ. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης, 
θα είναι απαλλαγµένες από σιφόνια, προς αποφυγή ενδεχόµενης συγκέντρωσης 
νερού µέσα σ'αυτές και θα συναντούν τα κουτιά διακλάδωσης κάθετα. 
ε. Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς µεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης θα είναι 
κατ'ανώτατο όριο τρεις. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από δύο 
ενώσεις κάθε τρία µέτρα, ούτε θα έχουν ένωση όταν η απόσταση των εκατέρωθεν 
κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα µέτρο. Ενώσεις µέσα στο πάχος των τοίχων ή των 
δαπέδων απαγορεύονται. 
ζ. Οι καµπύλες των σωληνώσεων όπου δε χρησιµοποιούνται ειδικά στοιχεία έλξης θα 
έχουν ακτίνα κατ'ελάχιστο ίση µε οκτώ φορές τη διάµετρο του σωλήνα. 
η. Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων µε τα κουτιά θα είναι περαστές ενώ των 
υπόλοιπων σωλήνων θα είναι κοχλιωτές. 
θ. Τα άκρα των σωλήνων θα έχουν προστόµια για προστασία των αγωγών και των 
καλωδίων. Οι κενοί σωλήνες θα πωµατίζονται και µέσα σ'αυτούς θα τοποθετούνται 
οδηγοί. 

 

2.1.2.2  Χωνευτές Σωληνώσεις 

 
α. Ανάλογα µε την κατηγορία των χώρων θα χρησιµοποιηθούν: 
- Σκληροί πλαστικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ) ελαφρού τύπου σε όλους τους 
ξηρούς χώρους. 
- Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ) ή χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους 
ξηρούς χώρους για τα τµήµατα των γραµµών που απαιτούν µία αυξηµένη µηχανική 
αντοχή. 
- Πλαστικοί σωλήνες ευθείς ή εύκαµπτοι βαρέως τύπου σε όλους τους υγρούς 
χώρους και στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδεµα µε τα κατάλληλα κουτιά. Στις 
χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδεµα η χρησιµοποίηση εύκαµπτων 
χαλυβδοσωλήνων επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού 
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να υποστούν οι σωλήνες αυτοί 
κακώσεις ή παραµορφώσεις από την κατασκευή του µπετόν. 
- Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώροι µε ειδικές απαιτήσεις, οι χωνευτές γραµµές 
θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή 
λεπτοµερειών). Η κατασκευή χωνευτών γραµµών µε καλώδια που θα τοποθετηθούν 
απ' ευθείας µέσα στο επίχρισµα δεν θα γίνει δεκτή. 
β. Η απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων σωλήνων θα είναι κατά ελάχιστο ίση µε την 
µέγιστη των διαµέτρων των σωλήνων. 
Η ελάχιστη απόσταση από σωλήνες θερµού νερού (π.χ.  θέρµανσης) θα είναι 30 cm 
και από σωλήνες κρύου νερού 15 cm. 
γ. Οι  χωνευτοί  σωλήνες  και  τα κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής, 
ρευµατοδοτών κλπ., θα τοποθετούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης του 
επιχρίσµατος και σε τέτοιο βάθος ώστε µετά την τελική στρώση, οι σωλήνες να 
βρίσκονται τουλάχιστον 12χλσ.  κάτω από την τελική επιφάνεια του τοίχου ενώ τα 
χείλη των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτό. 
δ. Τα αυλάκια για τον εντοιχισµό των σωλήνων θα ανοίγονται µε κάθε επιµέλεια ώστε 
να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων.  Η λάξευση 



 

 

κατασκευών από σκυρόδεµα (τοιχεία, υποστυλώµατα, δοκοί κλπ.) χωρίς την άδεια 
του επιβλέποντα µηχανικού απαγορεύεται. 
ε. Η στερέωση των σωλήνων και κουτιών στους τοίχους θα γίνεται αποκλειστικά µε 
τσιµεντοκονία ταχείας πήξης.  Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γύψου. 
ζ. Ολες οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων εντός οπλισµένου σκυροδέµατος πρέπει να 
γίνονται κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζει την στατική αντοχή της κατασκευής. Θα 
καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι σωληνώσεις να οδεύουν στο µέσο περίπου των 
πλακών και η εξωτερική τους διάµετρος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του 
πάχους της πλάκας. Σε περιπτώσεις οδεύσεων δύο ή περισσότερων παράλληλων 
σωληνώσεων θα υπάρχει απόσταση µεταξύ των ίση µε το τριπλάσιο της διαµέτρου 
των για την εισχώρηση ενδιάµεσα του σκυροδέµατος.  Σωληνώσεις µεγέθους πάνω 
από 23 χιλ. θα οδεύουν παράλληλα ή κάθετα προς τον κύριο οπλισµό της πλάκας.  
Για ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα υπερµεγέθεις σωληνώσεις πρέπει η τοποθέτησή 
τους να εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

 

2.1.2.3  Ορατές Σωληνώσεις 

 
α. Οι ορατές σωληνώσεις θα αποτελούνται γενικά από πλαστικούς σωλήνες βαρέως 
τύπου και όπου απαιτείται µηχανική προστασία από γαλβανισµένους 
χαλυβδοσωλήνες (πχ. κατακόρυφοι σωλήνες προς ρευµατοδότες, διελεύσεις πλακών 
ορόφων κτλ.) 
Στις συνδέσεις µηχανηµάτων θα χρησιµοποιηθούν εύκαµπτοι γαλβανισµένοι 
χαλυβδοσωλήνες. 
β. Τα απαιτούµενα εξαρτήµατα για την στερέωση των χαλύβδινων σωληνώσεων στις 
επιφάνειες του κτιρίου (στηρίγµατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα ανάρτησης 
κλπ.) θα είναι από γαλβανισµένο σίδηρο µε διπλή στρώση αντισκωριακής βαφής.  
Για τους πλαστικούς σωλήνες θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή 
τους. 
γ. Τα εξαρτήµατα αυτά θα στερεωθούν µε εγκάρσια στελέχη απόστασης. Σε 
οπτοπλινθοδοµή µε κοχλίες και πάκτωση στο επίχρισµα, σε τοιχοποιία από 
σκυρόδεµα µε κοχλίες µετάλλου και σε ξύλινες επιφάνειες µε κοχλίες ξύλου.  Χρήση 
γύψου για την στερέωση εξαρτηµάτων απαγορεύεται, χρήση τσιµέντου είναι 
αποδεκτή. 
δ. Στήριξη ορατής σωλήνωσης προβλέπεται κάθε 1,2µ ή λιγότερο και κατά τρόπο 
τέτοιο ώστε οι σωλήνες να απέχουν από τους τοίχους κατ'ελάχιστο 20 mm. Σε 
περίπτωση οµαδικής στήριξης σωλήνων θα χρησιµοποιηθούν µεταλλοκατασκευές 
από µορφοσίδηρο (γωνίες και πι) πλευράς 50 mm κατ'ελάχιστο. Το σύστηµα των 
ορατών σωληνώσεων θα είναι υδατοστεγανό. 
ε. Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν παράλληλα προς τις πλευρές των τοίχων και έτσι 
ώστε η µεταξύ δυο συνδροµικών σωλήνων απόσταση να είναι περίπου ίση προς την 
µέγιστη των διαµέτρων των σωλήνων η δε απόσταση σωλήνα ηλεκτρικής 
εγκατάστασης από σωλήνα θερµού νερού (π.χ. θέρµανσης θα είναι κατ'ελάχιστο 30 
cm και από σωλήνες κρύου νερού 15 cm. 
 
2.2  Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων 

 
2.2.1  Γενικά 
 
α. Ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος κάθε κυκλώµατος θα είναι της ίδιας µόνωσης 
µε τους υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο 
σωλήνα µε τους υπολοίπους αγωγούς εκτός αν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. 
β. Η απόσταση των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι ίδια σε όλο το µήκος του. 
Απαγορεύεται η µεταβολή της διατοµής τους χωρίς παρεµβολή στοιχείων ασφάλειας.  



 

 

Ελάχιστη διατοµή αγωγών στα κυκλώµατα φωτισµού θα είναι 1,5 mm² και στα 
κυκλώµατα κίνησης 2,5 mm². 
γ. Οι αγωγοί θα ενώνονται και διακλαδίζονται µέσα σε κουτιά µε διακλαδωτήρες 
πορσελάνης ή σύσφιγξης. Κατά την απογύµνωση των άκρων των αγωγών από το 
µονωτικό τους περίβληµα, θα δίνεται µεγάλη προσοχή ώστε να µην δηµιουργούνται 
εγκοπές στον αγωγό και να µην προκαλείται ζηµιά στην υπόλοιπη µόνωση. 
δ. Μετάπτωση γραµµής από συρµάτωση µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ σε καλωδίωση µε 
καλώδιο τύπου ΝΥΜ θα επιτελείται µέσα στο κουτί διακλάδωσης µε διακλαδωτήρα 
πορσελάνης. 
ε. Καλώδια χωνευτά σε τοίχους ή οροφές δεν θα γίνονται δεκτά. 
 
2.2.2  Ορατές γραµµές καλωδίων 
 
α. Ορατές  γραµµές καλωδίων χωρίς σωλήνες θα στηρίζονται στα οικοδοµικά 
στοιχεία κάθε 300 mm µε διµερή πλαστικά στηρίγµατα απόστασης ή µε σφιγκτήρες 
από γαλβανισµένο χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 
β. Γραµµές δύο ή περισσοτέρων συνδροµικών οδευόντων καλωδίων θα στηρίζονται 
µε στηρίγµατα βρισκόµενα στην ίδια ευθεία και στερεούµενα σε µεταλλική κατασκευή 
(σιδηρόδροµο). 
γ. Περισσότερα καλώδια µπορεί να φέρονται και σε κανάλια από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα πάχους 0,8 χλσ. µε νευρώσεις που θα στηρίζονται κάθε 1,2µ ή λιγότερο ή 
σε ειδικές σχάρες 
Τα καλώδια ισχύος δεν θα τοποθετηθούν πάνω σε σχάρες στήριξης καλωδίων που 
προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν για καλώδια τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού και γενικά ασθενών ρευµάτων. 
Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά στη θέση τους στις σχάρες ή 
σκάλες στήριξης καλωδίων χωρίς να τεθούν υπό έλξη. Θα τοποθετούνται ίσια 
καθ'όλο το µήκος της σχάρας καλωδίων και θα στερεώνονται ανά διαστήµατα 3-4 
εγκάρσιων βαθµίδων. 
Στα σηµεία που ένα καλώδιο εγκαταλείπει µία σχάρα ή όταν περνάει από µία σχάρα 
σε άλλη σχάρα καλωδίων το καλώδιο θα περιτυλίγεται µε συνδετήρες ταινίες από 
καλυµµένο µε πλαστικό, µαλακό χαλύβδινο σύρµα ή σφιγκτήρες από χάλυβα θερµής 
εµβάπτισης. 
 
δ. Παράλληλες σχάρες όδευσης καλωδίων, ισχυρών και ασθενών ρευµάτων θα 
τοποθετούνται έτσι ώστε τα καλώδια ισχυρών και σθενών ρευµάτων να απέχουν 
µεταξύ τους τουλάχιστον 30 cm. 
 
ε. Οι καλωδιώσεις γενικά θα πρέπει να εκτελεστούν κατά τεχνικά άρτιο τρόπο να 
προστατευθούν από φυσικές ζηµιές και να δροµολογηθούν έτσι ώστε να µην 
υπόκεινται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες εκείνων για τις οποίες έχουν εγκριθεί. Οι 
υποδείξεις του κατασκευαστή όσον αφορά την ελάχιστη ακτίνα κάµψης πρέπει να 
τηρηθούν. 
 
2.2.3  Σήµανση καλωδίων 
 
α. Για την επισήµανση του αριθµού κυκλώµατος που αντιστοιχεί σε κάθε καλώδιο θα 
τοποθετηθούν ειδικά αυτοκόλλητα κολλάρα από πλαστική ύλη κίτρινου χρώµατος µε 
µαύρα γράµµατα και αριθµούς για τον χαρακτηρισµό του κυκλώµατος σύµφωνα µε 
τα σχέδια. 
β. Προκειµένου για ευθείες διαδροµές ορατών καλωδιώσεων, η επισήµανση θα 
τοποθετείται κάθε τρία µέτρα ή λιγότερο. Σε κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης 
καλωδίωσης θα τοποθετείται νέα επισήµανση. Σε περίπτωση µη ορατών διαδροµών 
η επισήµανση θα τοποθετείται πάνω στα καλώδια µέσα στα κουτιά έλξης ή 
διακλάδωσης. 



 

 

 
2.3  Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων 
 
Η τοποθέτηση των πινάκων στη θέση τους και η σύνδεση µεταξύ τους και µε τα 
εισερχόµενα και απερχόµενα καλώδια θα γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του 
Αναδόχου κάτω από την επίβλεψη ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού. 
Οι συνδέσεις των εισερχόµενων και εξερχόµενων γραµµών των πινάκων θα γίνουν 
όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
Οι πίνακες θα εγκατασταθούν επίτοιχοι ή χωνευτοί όπως δείχνεται στα σχέδια και 
κατά τρόπο τέτοιο ώστε το πάνω µέρος τους να βρίσκεται το πολύ 1,90 m από την 
στάθµη του δαπέδου. 

 
2.4  Γειώσεις 
 
Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες γειώσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και 
δείχνονται στα σχέδια. 
 
Ο τρόπος γείωσης των µηχανηµάτων, συσκευών, φωτιστικών σωµάτων κλπ. θα 
γίνεται κατά τρόπο ασφαλή και θα εξασφαλίζεται µόνιµη και συνεχή ένωση µεταξύ 
του µηχανήµατος και του συστήµατος γείωσης. 
 
Ο αγωγός γείωσης θα φαίνεται σε όλο του το µήκος από το κίτρινο χρώµα της 
µόνωσης του. 
 
Ολες οι συνδέσεις στους αγωγούς γείωσης θα γίνονται για µεν τα απρόσιτα σηµεία 
µε ένα εγκεκριµένο τρόπο συγκόλλησης που θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης, 
για δε τα επισκέψιµα σηµεία µε σφιγκτήρες πίεσης η συγκόλληση. 
 
Ολα τα σηµεία σύνδεσης των µεταλλικών µερών και κατασκευών που συνδέονται µε 
το σύστηµα γείωσης θα βουρτσίζονται και απορινίζονται ώστε να επιτυγχάνεται καλή 
επαφή. 

 
 

2.5  Εξωτερικός Φωτισµός 
 

2.5.1  Εγκατάσταση Υπόγειων ∆ικτύων Εξωτερικού Φωτισµού 
 
α. Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού θα κατασκευαστούν µε καλώδια τύπου ΝΥΥ, 
που οδεύουν µέσα σε σωλήνες PΕ 6 atm.  Οι σωλήνες τοποθετούνται µέσα σε 
χαντάκια βάθους 0,70 m και πλάτους 0,40mm.  Σε διελεύσεις δρόµων Parking κλπ., 
οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα. 
β. Φρεάτια επίσκεψης/έλξης καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη βάση κάθε 
φωτιστικού σώµατος και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. 
γ. Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της 
µόνωσης µε τα χείλη των σωλήνων. 
δ. Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα 
τοποθετούνται κάτω από τα καλώδια ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις νερού 
και επάνω από τα καλώδια µέσης τάσης.  Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων 
ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια σθενών ρευµάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται 
οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη από 30 cm. 
ε. Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα σκροκιβώτια 
διακλάδωσης των ιστών.  Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης 
µέσα στο έδαφος. 

 
2.5.2  Γείωση 



 

 

 
α. Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται µε γυµνό αγωγό γείωσης διατοµής 6mm² 
επάνω σε γυµνό συλλεκτήριο αγωγό γείωσης διατοµής 25mm², που οδεύει 
συνδροµικά µε τα καλώδια και έξω από τις σωληνώσεις των καλωδίων. 
β. Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης µεταξύ τους θα είναι τύπου  
ασφαλείας, δηλαδή θα επιτυγχάνονται µε σύσφιγξη χωρίς λύση της συνέχειας του 
ενιαίου αγωγού γείωσης.  Το σηµείο σύσφιγξης θα βαπτίζεται στη συνέχεια σε 
λουτρό κασσιτεροκόλλησης. 
γ. Στο τέλος κάθε γραµµής ή κάθε σκέλους γραµµής και στους υπαίθριους στεγανούς 
πίνακες (αν υπάρχουν) θα εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο γείωσης. 
δ. Οι γυµνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γείωσης µε 
αγωγιµότητα ίση µε το 98% του καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και 
ελάχιστης διατοµής 16mm². 
ε. Σε περίπτωση που απαιτείται µηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα 
χρησιµοποιηθεί πλαστικός σωλήνας PVC, πίεσης 6 atm. 
ζ. Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβληµένη η χρήση σιδηροσωλήνων για την 
προστασία του αγωγού γείωσης, τότε ο σωλήνας θα καταστεί ηλεκτρικά συνεχής και 
ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στα δύο άκρα του σωλήνα, ώστε να εξουδετερωθεί το 
φαινόµενο της αυτεπαγωγής. 

 
2.5.3  Εγκατάσταση Ηλεκτροδίων 
 
α. Η έµπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή µε 
χρήση χειροκίνητης ή µηχανοκίνητης σφύρας. 
β. Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι επισκέψιµη µε φρεάτιο κτιστό ή από 
σκυρόδεµα µε χυτοσιδερένιο κάλυµµα. 
 

 
2.6  Φωτιστικά σώµατα 

 
Για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας και για την µακροβιότητα της 
εγκατάστασης, τα φωτιστικά σώµατα πρέπει, όχι µόνο να εντάσσονται οµαλά στην 
αισθητική του τοπίου όπως αναφέρουµε παραπάνω αλλά και να ανταποκρίνονται 
στις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου. 
Α) Ποιότητα υλικών κατασκευής, προστασία διείσδυσης 
Λόγω της εγγύτητας µε την θάλασσα η ατµόσφαιρα περιέχει µεγάλα ποσοστά 
άλατος. Επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΜΥ, οι κυρίαρχοι άνεµοι στην περιοχή 
είναι βόρειοι, κάτι που σηµαίνει ότι τα φωτιστικά καταπονούνται ιδιαίτερα από 
αλατούχους ανέµους και απειλούνται µε ταχύτατη διάβρωση.  
Επίσης, η έκθεση των φωτιστικών σωµάτων σε άµεσο ηλιακό φως για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα υποχρεώνουν στη χρήση: 
1) καλής βαφής (τρία στρώµατα φούρνου σε αξιόπιστο υπόστρωµα όπως 
αλουµίνα µε λιγότερο από 4% προσµίξεις). Για την αντοχή των φωτιστικών στην 
διάβρωση το σώµα τους πρέπει να είναι κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό 
αλουµίνιο τριπλής βαφής φούρνου µε εξαρτήµατα από ανοξείδωτο χάλυβα (316).  
2)  γυαλιού ή PMMA µε καλή επίστρωση χρώµατος ώστε να µην 
αποχρωµατίζεται από την ηλιακή ακτινοβολία.  
3)  ταυτόχρονα, τα υψηλά ποσοστά υγρασίας υποχρεώνουν σε υψηλή 
στεγανότητα βαθµού τουλάχιστον ΙΡ65. 
Β) Φωτοµετρικά χαρακτηριστικά, αντιθαµβωτική προστασία 
Για την προστασία της απρόσκοπτης θέας προς την θάλασσα είναι απαραίτητο: 
1)  η επιλογή φωτιστικών µε κατευθυνόµενες δέσµες (ασύµµετρα πολικά 
διαγράµµατα) 
2)  η προστασία σε θάµβωση (αντιθαµβωτικές περσίδες αλουµινίου) 



 

 

3) υψηλή απόδοση (efficiency) φωτεινής ροής προς την επιθυµητή κατεύθυνση 
για να αποφύγουµε οπτικό ‘θόρυβο’ που αυξάνει την φωτορρύπανση. Ιδιαίτερα λόγω 
της υψηλής υγρασίας της ατµόσφαιρας.  
Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται ανακλαστήρες 99% καθαρού αλουµινίου, κατάλληλα 
διαµορφωµένοι. 
 
Σύµφωνα µε τις παραπάνω απαιτήσεις προτείνονται τα παρακάτω φωτιστικά: 

 

2.6.1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΕΠ 05-07-02-00) 
 

Τα φωτιστικά τοποθετούνται µε βραχίονες 0,9m ή 1,5m στην κορυφή ιστών ύψους 
10µ. 

Τεχνική περιγραφή:  φωτιστικό µε ασύµµετρο ανακλαστήρα τοποθετηµένο σε ιστό 
ύψους 10 m κατάλληλο για ένα λαµπτήρα µεταλλικών στοιχείων και ενσωµατωµένο 
ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή. 

• Λαµπτήρας: 1 x HIT-DE 150W Rx7s 

• Τάση : 230 V 

• Μετασχηµατιστής : ηλεκτρονικός, ενσωµατωµένος  

• IP66 

•  

            
 
 
 
 
 

                      
 

 



 

 

 

2.6.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ  (ΕΤΕΠ 05-07-02-00) 
 

Τα φωτιστικά τοποθετούνται στην κορυφή ιστών ύψους 4,5µ 

Tεχνική περιγραφή:  φωτιστικό τοποθετηµένο σε ιστό ύψους 4.5 m κατάλληλο για ένα 

λαµπτήρα µεταλλικών στοιχείων και ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή. 

• Λαµπτήρας: 1 x 70W HST E27 

• Τάση : 230 V 

• Μετασχηµατιστής : ηλεκτρονικός, ενσωµατωµένος  

• IP66 

 
 

           
 

     
 
 



 

 

 
2.6.3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ. 
 

Τοποθετούνται για την φωτιστική ανάδειξη των δένδρων γύρω από το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας. 

Τεχνική περιγραφή: Χωνευτό φωτιστικό εδάφους κατάλληλο για ένα λαµπτήρα 

µεταλλικών στοιχείων θερµού λευκού χρώµατος (3000Κ) και ενσωµατωµένο 

ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή. 

• Λαµπτήρας: 20W G12 HIT (3000K) 

• Τάση : 230 V 

• Μετασχηµατιστής : ενσωµατωµένος  

• IP67 

 

 
 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
2.6.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (LED) ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. 
 
 

Τοποθετούνται για την φωτεινή σήµανση κλιµάκων και πορειών. 

Τεχνική περιγραφή: Χωνευτό φωτιστικό έδαφους, κατάλληλο για LEDs ψυχρού 

λευκού χρώµατος  και αποµακρυσµένο ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή. 

• Λαµπτήρας: LEDs 1 x 0,75 W (cold white 6700K) 

• Τάση : 24V 

• Μετασχηµατιστής : ηλεκτρονικός, αποµακρυσµένος 

• IP68 

 

         
 

   
 

 



 

 

 
2.6.5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΨΗΛΩΝ 
∆ΕΝ∆ΡΩΝ 
 
 

Τοποθετούνται για την φωτιστική ανάδειξη των ψηλών δένδρων γύρω από το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

Τεχνική περιγραφή: Χωνευτό φωτιστικό έδαφους κατάλληλο για ένα λαµπτήρα 

µεταλλικών στοιχείων και ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή.  

• Λαµπτήρας: 1 X HIT CDM-T 35W G12 

• Τάση : 230 V 

• Μετασχηµατιστής : ηλεκτρονικός, ενσωµατωµένος 

 

    
 

   
 
 
 



 

 

 
2.6.6 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
 
Τοποθετούνται περιµετρικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.σε απόσταση 1µ γιά την 

φωτιστική ανάδειξη των όψεων του Μουσείου. 

Τεχνική περιγραφή:  Χωνευτό φωτιστικό έδαφους µε ασύµµετρη κατανοµή φωτός, 

τύπου 'wallwasher'.  Κατάλληλο για ένα λαµπτήρα µεταλλικών στοιχείων 

ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή. IP67. 

• Λαµπτήρας: 1 X HIT CDM-T 35W G12 

• Τάση : 230 V 

• Μετασχηµατιστής : ηλεκτρονικός, ενσωµατωµένος 

• IP67 

 

   
 

   
 

 



 

 

 

2.6.7 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΕ ΙΣΤΟ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ(ΙΣΤΟΣ ΕΤΕΠ 05-07-02-
00) 
 

Τοποθετείταιι στην κορυφή ιστών ύψου 5µ γιά την φωτιστική ανάδειξη του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας. 

Τεχνική περιγραφή: Φωτιστικό floodlight µε βραχίονα στήριξης σε ιστό ύψους 5µ. 

κατάλληλο για λαµπτήρα µεταλλικών στοιχείων και ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό 

µετασχηµατιστή. 

• Λαµπτήρας: 1 X HIT CDM-T 150W G12 

• Τάση : 230 V 

• Μετασχηµατιστής : ηλεκτρονικός, ενσωµατωµένος 

• IP67 

 

      
 

 

 



 

 

 

2.6.8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. 
 
 

Τοποθετούνται στις σκάλες προς την οδό Γαλλερού. 

Τεχνική περιγραφή: Χωνευτό φωτιστικό τοίχου κατάλληλο για LEDs ψυχρού λευκού 

χρώµατος  (4200Κ) και ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή. 

• Λαµπτήρας: LEDs 2 x 1 W neutral white (4200K) 

• Τάση : 220V 

• Μετασχηµατιστής : ηλεκτρονικός, ενσωµατωµένος 

• IP67 

 

    
 

 
 
 

 

 



 

 

 

2.6.9 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ - 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
 

 
Τοποθετείται γιά την φωτιστική ανάδειξη τοίχου στην πίσω πλευρά του Μουσείου 

προς την οδό Γαλλερού. 

Τεχνική περιγραφή: Χωνευτό φωτιστικό εδάφους ‘uplight’, ευρείας δέσµης, 

κατάλληλο για ένα λαµπτήρα φθορισµού θερµού λευκού χρώµατος (3000Κ) και 

ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή. 

• Λαµπτήρας: 1 x TC-TEL 26w GX24q-3 (θερµό λευκό) 

• Μετασχηµατιστής : ηλεκτρονικός, ενσωµατωµένος 

• Τάση : 230 V 

• IP67 

 

    
 

 
 

 

 



 

 

 
2.6.10 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΕΝΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ 
 

Τοποθετούνται µέσα στο δηµιουργούµενο υδάτινο στοιχείο γιά την φωτιστική 

ανάδειξη τοίχου προς την εκκλησία. 

Τεχνική περιγραφή: Χωνευτό φωτιστικό εδάφους 'uplight' κατάλληλο για τοποθέτηση 

µέσα στο νερό. Με LEDs 3x3W, ψυχρού λευκού χρώµατος και µεσαία δέσµη (30°) 

εκποµπής φωτός. IP68. 

• Λαµπτήρας: LEDs 3x3W (ψυχρό λευκό) 

• Μετασχηµατιστής : ηλεκτρονικός, αποµακρυσµένος 

• Τάση : 700 mA, 12V-DC 

• IP68 

 

               
 

                
                                                                                          (κουτί εγκυβωτισµού) 

 
 



 

 

 

 
 
 

      
Αποµακρυσµένος µετασχηµατιστής: 

 

2.6.11 Μεταλλικοί  Ιστοί. (ΕΤΕΠ 05-07-02-00) 
 

• Οι σιδηροϊστοί θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρώτυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
40-1-2-3-4-5-6-7-8 και πρέπει να παράγονται από βιοµηχανία που κατέχει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύµφωνα µε το πρότυπο 150 9000 (ή ΕΝ 
29000) σχετικά µε την οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το ΕΝ 40-8 από διεθνώς 
αναγνωρισµένο ή κρατικό εργαστήριο. 

• Ο ιστός αποτελείται από την κύρια κολώνα, ένα η περισσότερους βραχίονες, 
εξαρτήµατα σύνδεσης βραχιόνων και φωτιστικών σωµάτων, θυρίδα επίσκεψης του 
κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων και έλασµα βάσης.  

•  
Κατά την παραγωγική διαδικασία οι ιστοί υπόκεινται στους παρακάτω ελέγχους: 

• Έλεγχος πιστοποιητικών πρώτης ύλης  

• Οπτικός και διαστασιακός Έλεγχος πριν το Γαλβάνισµα 

• Έλεγχος γαλβανίσµατος (επιφανειακά ελαττώµατα και δειγµατοληπτικός 
έλεγχος του πάχους γαλβανίσµατος). Έλεγχος ευθυγράµµισης του ιστού.   

• Έλεγχος πάχους βαφής 

• Έλεγχος συσκευασίας και µαρκαρίσµατος 

• Τελικός έλεγχος 
 

Κατά την παράδοση των ιστών παραδίδονται και τα παρακάτω έγγραφα: 

• Σχέδια ιστών 

• Οδηγίες ανέγερσης ιστού 



 

 

• Οδηγίες συναρµολόγησης βραχιόνων  

• Έγγραφα ποιοτικού ελέγχου  
 

2.6.12 Ακροκιβώτια ιστών 
 
Τα ακροκιβώτια ιστών θα είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της Απόφασης 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ΕΗ1/0/481/2.7.86, (ΦΕΚ 573Β/9.9.86) που έχει ως ακολούθως: 
 
Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των 
φωτιστικών σωµάτων, κατασκευασµένο οπό κράµµα αλουµινίου, το οποίο θα φέρει 
στο κάτω µέρος του διαιρούµενο ποτήρι µε τρεις τρύπες για καλώδιο µέχρι ΝΥΥ 4x10 
χλστ2 στο πάνω δε µέρος θα φέρει δύο τρύπες για διέλευση καλωδίων µέχρι ΝΥΥ 4 
χ 2.5 χλστ2 και µεταλλικούς στυπιοθλίπτες.  
 
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειµένου να 
εξασφαλιστεί σταθερή επαφή των αγωγών. 
 
Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγµένοι πάνω στη βάση και µεταξύ αυτών και του 
σώµατος του ακροκιβωτίου θα µεσολαβεί κατάλληλη µόνωση. Επίσης θα υπάρχουν 
ασφάλειες, τύπου ταµπακιέρας πλήρεις, καθώς ,οι κοχλίες ορειχάλκινοι, οι οποίοι θα 
κοχλιούνται σε σπείρωµα που θα υπάρχει στο σώµα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες 
αυτοί θα φέρουν παξιµάδια, ροδέλλες κλπ. για την πρόσδεση του χαλκού γείωσης και 
της γείωσης του φωτιστικού σώµατος. 
 
Το όλο κιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό µε τη βοήθεια δύο 
κοχλιών και θα κλείνει µε πώµα το οποίο θα στηρίζεται στο σώµα του κιβωτίου µε τη 
βοήθεια δύο ορειχάλκινων κοχλιών. Το πώµα θα φέρει περιφερειακό 
στεγανοποιητικό θύλακα µε ελαστική ταινία, σταθερά συγκολληµένη σ’ αυτήν για την 
πλήρη εφαρµογή του πώµατος. 
 
2.6.13 Βάση σιδηροιστών 
 
Οι βάσεις των σιδηροϊστών στις πλευρές των δρόµων και στα πεζοδρόµια θα είναι 
από οπλισµένο σκυρόδεµα, προκατασκευασµένες και θα έχουν ενσωµατωµένο το 
φρεάτιο για το τράβηγµα των καλωδίων. Οι λεπτοµέρειες κατασκευής και 
τοποθέτησης των βάσεων αυτών δίνονται στα σχέδια κατασκευής των βάσεων και το 
σχέδιο τοποθέτησης των βάσεων στα ερείσµατα των δρόµων. 
 
Σε θέσεις µε δυσκολίες κατασκευής, οι σιδηροϊστοί µπορούν να στηριχθούν σε 
πασσαλοστοιχίες ή τοίχους. Για τις στηρίξεις αυτές δίνονται στα σχέδια λεπτοµέρειες 
κατασκευής. 
 

 

2.7 Πίνακες – Υλικά πινάκων (ΕΤΕΠ 05-07-01-00) 
 
2.7.1. Pillars 

•  

• Οι Πίνακες Εξωτερικού Φωτισµού βρίσκονται µέσα σε µεταλλικό κιβώτιο (πίλλαρ) 
πάνω σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεµα µε τις απαιτούµενες σωληνώσεις για 
εισαγωγή και εξαγωγή των καλωδίων ηλεκτρικών τροφοδοτήσεων. 

•  

• Το Πίλλαρ θα είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573Β/9.9.86), που έχει ως ακολούθως: 



 

 

•  

• Κάθε Πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο µέρη από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί ο 
µετρητής της ∆ΕΗ και στο άλλο ή στεγανή διανοµή που θα περιλαµβάνει όλα τα 
όργανα διακοπής και προστασίας των γραµµών. 

•  

• Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόµατα και οι εντολές ενεργοποίησης του 
φωτισµού θα δίνονται από χρονοδιακόπτη και από εξωτερικό φωτοκύτταρο. Οι 
εντολές θα ενεργοποιούν αντίστοιχους ηλεκτρονόµους ισχύος που θα ελέγχουν κάθε 
επί µέρους κύκλωµα φωτισµού. 

• Το φωτοκύτταρο θα είναι βαρέως βιοµηχανικού τύπου στεγανό ΙΡ54 και θα 
διαθέτει ρύθµιση στάθµης φωτισµού (σε lux) και αργή απόκριση της τάξης των 2 min. 
Το φωτοκύτταρο θα τοποθετείται σε σηµείο που δεν θα επηρεάζεται από τον 
οδοφωτισµό. 

•  

• Το pillar θα είναι πίνακας βαρέως βιοµηχανικού τύπου, στεγανός µε βαθµό 
προστασίας ΙΡ54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.  

•  

• Το pillar θα κατασκευάζεται µε πλαίσιο απο σιδηρογωνίες και µε µαύρη λαµαρίνα 
(ντεκαπέ) πάχους 2mm. Μετά την κατασκευή θα γαλβανίζεται εν θερµώ, εσωτερικά 
και εξωτερικά. 

•  

• Το θερµό γαλβάνισµα θα γίνεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές NF 
(Γαλλίας) και ASTM (ΗΠΑ) για Hot Dip Galvanizing και θα περιλαµβάνει τα εξής 
στάδια : 

• α) Προετοιµασία της µεταλλικής επιφάνειας: Καθαρισµός από βρωµιές, λιπαντικά 
και αποξείδωση από σκουριές κλπ. 

• β) Προστασία της µεταλλικής επιφάνειας (prefluxing): Καθαρισµός και προστασία 
της επιφάνειας από οξειδώσεις, προετοιµασία για γαλβάνισµα µε ειδικές ρητίνες. 

• γ) Θερµό γαλβάνισµα µε εµβάπτιση σε λειωµένο ψευδάργυρο 

• δ) Τελική επεξεργασία (finishing): ψύξη, αποµάκρυνση υπερβολικού 
γαλβανίσµατος, επιθεώρηση κλπ. 

• Η ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών θα είναι 65µm ή 
450gr/m². 

• Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβάνιστα σηµεία κλπ. 

•  

• Μετά το θερµό γαλβάνισµα το pillar θα βάφεται ως ακολούθως : 

• α) βαφή µε αστάρι (primer), ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε 
γαλβανισµένη λαµαρίνα. 

• β) τελική βαφή µε δύο στρώσεις εποξειδικού χρώµατος γκρι δύο συστατικών, µε 
ελάχιστο πάχος 400µm. 

• Επίσης θα δίνεται εγγύηση 10 ετών πρόσφυσης της βαφής στο θερµό 
γαλβάνισµα. 

•  

• Οι εξωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του πίλλαρ θα είναι ενδεικτικά: πλάτος 1.45 
µ., ύψος 1.30 µ. και βάθος 0.40 µ., θα αποτελείται από δύο µέρη, τα οποία θα 
κλείνουν µε χωριστές θύρες και εσωτερικώς θα διαιρείται µε λαµαρίνα πάχους 2 mm 
σε δύο χώρους. 

• Ο ένας προς τα αριστερά, θα έχει πλάτος 0.60 µ. και θα προορίζεται για τον 
µετρητή της ∆ΕΗ και ο άλλος πλάτους 0.85 µ. για την ηλεκτρική διανοµή. 

•  

• Οι πόρτες του πίλλαρ θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα 
εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σηµεία µε το κύριο σώµα του πίλλαρ 



 

 

ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Ο πίνακας θα φέρει 
δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 4εκ. για απορροή των βρόχινων υδάτων. 

•  

• Στην µπροστινή όψη της δεξιάς πόρτας του πίλλαρ (χώρος διανοµής) θα 
αναγραφεί µε χυτά τυποποιηµένα γράµµατα επιγραφή διαστάσεων 40Χ30 εκ που θα 
αναφέρει "∆ήµος Ρεθύµνου-Ηλεκτροφωτισµός Μη ρυπαίνεται - Νόµος 2147" 

• Το σύνολο της επιγραφής θα τοποθετηθεί ώστε το κέντρο κάθε σειράς 
γραµµάτων να συµπίπτει µε το νοητό κάθετο άξονα στο κέντρο της θύρας. Η 
αναγραφή των γραµµάτων θα γίνει µε διπλή στρώση λευκού ελαιοχρώµατος. 

•  

• Το κάθε πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση απο σκυρόδεµα Β120 υπερυψωµένη κατά 
400mm τουλάχιστον από τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από 
πληµµύρα. Στη βάση του pillar θα καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των 
καλωδίων. Στο σηµείο επαφής του µε τη βάση, θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία 
πάχους 3.5 mm και πλάτους 40mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολληµένη στη 
σιδηρογωνία τριγωνική λάµα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα 
µπουλόνια που θα είναι ενσωµατωµένα στη βάση από σκυρόδεµα. Το πίλλαρ πρέπει 
να µπορεί να αφαιρεθεί µε αποκοχλίωση. 

•  

• Το πίλλαρ θα είναι συναρµολογηµένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα 
παρέχει άνεση χώρου για την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων µεταξύ 
των οργάνων λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί µεγάλη σηµασία στην καλή και 
σύµµετρη εµφάνισή του. 

•  

• Στον χώρο που προορίζεται για τη ∆ΕΗ και στη ράχη του πίλλαρ, θα είναι 
στερεωµένη µε κοχλίες και περικόχλια, επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήµατος Π 
(που θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή λαµαρίνα διαστάσεων 30x20x2mm), 
στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2mm για την επ' αυτής στερέωση 
των οργάνων της ∆ΕΗ. 

• Η λαµαρίνα στο χώρο της ∆ΕΗ θα έχει ύψος 0.60µ και πλάτος 0,40µ και οι οδηγοί 
της θα βρίσκονται στο άκρο της δεξιάς και αριστεράς πλευράς. 

• Στο χώρο που προορίζεται για τις διανοµές θα υπάρχει, στερεωµένη µε τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο όπως πιο πάνω, γαλβανισµένη λαµαρίνα ύψους 1,10 µ, πλάτους 
0,60 µ. και πάχους 2 mm για τη στερέωση των διανοµών. 

•  

• Τα κλειδιά και ο τρόπος µανδαλώσεως και κάθε άλλη κατασκευαστική 
λεπτοµέρεια θα φαίνονται στο κατασκευαστικό σχέδιο της µελέτης. Τα κλειδιά και οι 
κλειδαριές θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου και θα υπάρχουν δύο διαφορετικά, το 
ένα για τον χώρο της ∆ΕΗ και το άλλο για τον χώρο της διανοµής. Το ζεύγος αυτό 
των κλειδιών θα είναι το ίδιο για όλα τα πίλλαρ της εργολαβίας, 

•  

• Στο δεξιό µέρος του πίλλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανοµή που θα 
περιλαµβάνει τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων φωτισµού. 

• Η διανοµή θα αποτελείται από ξεχωριστό στεγανό κιβώτιο κατασκευασµένο από 
κράµα αλουµινίου, πολυεστέρα ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα ή πολυκαρβονικό 
πλαστικό. Το κιβώτιο θα είναι άκαυστο, ικανό να αντιµετωπίσει συνθήκες εξωτερικού 
χώρου και υγρασίας θάλασσας. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να χωρούν 
άνετα όλα τα εξαρτήµατα των διανοµών και θα υπολογισθεί κατά VDE 0660. Το 
κιβώτιο θα φέρει οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του 
καλωδίου παροχής από τη ∆ΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για 
την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

• Το κιβώτιο θα περιέχει : 

•  - Γενικό διακόπτη κατά DIN 49290 

•  - Γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522 



 

 

•  - Αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες κατά VDE 0611 

•  - Ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού κατά VDΕ 0660 (τηλεχειριζόµενους) 

•  - Χρονοδιακόπτη κατά DIN 40050  

•  - Πρίζα σούκο 16Α κατά DIN 49462 

•  - Λυχνία νυκτερινής εργασίας. 

•  - Λυχνία νυκτερινής εργασίας. 

•  

• Στο κάτω µέρος του κιβωτίου θα τοποθετηθούν οι κλεµοσειρές σύνδεσης των 
καλωδίων. 

• Η διάταξη του ηλεκτρικού κυκλώµατος θα είναι η εξής : 

•  - Γενικός τριπολικός διακόπτης 

•  - Γενικές ασφάλειες βραδείας τήξης 

•  - Μαγνητοθερµικός διακόπτης για κάθε κύκλωµα φωτισµού 

•  - Ηλεκτρονόµος ισχύος για κάθε κύκλωµα φωτισµού (τηλεχειριζόµενος) 

•  

• Ειδικά στο Pillar-1 στην πλατεία Κόρακα – Καµάρα προβλέπεται επαρκής χώρος 
για την τοποθέτηση των µετασχηµατιστών των led ανάδειξης του υδάτινου στοιχείου, 
καθώς επίσης του πίνακα ισχύος και του controller του.  

•  

• Επίσης στο Pillar-5 στην γέφυρα Ξηρκάµπου προβλέπεται επαρκής χώρος για 
την τοποθέτηση των µετασχηµατιστών των led ανάδειξης.  

•  

• Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύµµετρη εµφάνιση της διανοµής και θα 
τηρηθούν οι παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της: 

• (α) Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ θα είναι από το κάτω µέρος 
εφόσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια. Αν όχι, θα είναι από το πάνω µέρος µε τους 
κατάλληλους στυπιοθλήπτες. 

• (β) Η εσωτερική συνδεσµολογία θα είναι άριστα κατασκευασµένη από τεχνική και 
αισθητική άποψη. Έτσι τα καλώδια που θα είναι µονόκλωνα θα ακολουθούν ευθείες 
και σύντοµες διαδροµές, θα είναι καλά σφιγµένα στις κλέµες των οργάνων και θα 
φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες. 

• (γ) Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται µε εκείνα της διανοµής µε κλέµες 
βαρέως τύπου ράγας, και θα έχουν την κατάλληλη διατοµή ώστε να φορτίζονται 
χωρίς κίνδυνο βλάβης µε τη µέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 
 
2.7.2. Υλικά ισχύος Pillars  
 

2.7.2.1. ∆ιακόπτες πλήκτρου (ραγοδιακόπτες) 

•  

• Θα είναι διαστάσεων και µορφής όπως οι µικροαυτόµατοι κατά VDE-0632 από 
ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708) κλάσης µόνωσης Β κατά 
VDE-110 τάσης 250V τουλάχιστον και κατάλληλοι για απ'ευθείας ενσφήνωση 
(κούµπωµα, snap-on) σε µεταλλική υποδοχή (ράγα) 35mm κατά DΙΝ-46277/3 ή θα 
µπορούν να στερεωθούν και µε βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. Οι µονοπολικοί θα 
είναι ονοµαστικής τάσης 250V και οι τριπολοκοί 380V. 

• Ενδεικτικός τύπος: 5TE-Siemens. 

•  

• Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα και 
χρησιµοποιείται για µερικός διακόπτης κυκλωµάτων ονοµαστικής έντασης 16Α και 
25Α. Εχει το ίδιο σχήµα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι της σειράς 
W. 

• Η στερέωσή του γίνεται µε ένα µάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. 



 

 

• Το κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για µεγάλα 
ρεύµατα και για την διάκρισή του από τους µικροαυτόµατους στην µετωπική πλευρά 
θα φέρει το σύµβολο του αποζεύκτη. 
Χαρακτηριστικά 

• 25-100 A,~230 και 400 V, 50/60 Hz 

• Αντοχή σε βραχυκύκλωµα 10 kA ανάλογα µε VDE 0632 A 19 

• Κατά VDE 0632, CEE-Έκδοση 14, ΙΕC 669-1 (µέχρι 63 Α) 

• Κατά VDE 0660 Μέρος 107,CEE-Έκδοση 14, IEC 408 (80 και 100 Α) 

• Ύψος 53 mm 
 

2.7.2.2. Μικροαυτόµατοι 

•  
• Ο αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης χρησιµοποιείται για την ασφάλιση ηλεκτρικής 
γραµµής. ∆ιακόπτει αυτόµατα ένα κυκλωµα σε περίπτωση υπερέντασης ή 
βραχυκυκλώµατος. 

• Περιλαµβάνει διµεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και µαγνητικό 
πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωµα. 

• Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύµφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει 
ισχύ απόζευξης 3000Α/380V. 

• ∆ιακόπτει το κύκλωµα όταν το ρεύµα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές 
την ονοµαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο 20.000-
αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. 

• Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισµένες, θα έχει πλάτος µέχρι: 

• - µονοπολικός 17,5mm. 

• - διπολικός 35mm και 

• - τριπολικός 32,5mm. 

• Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα γρήγορης µανδάλωσης 
σε ράγα. 

• Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο ακροδέκτη για αγωγό ως 
10mm2 και στην έξοδό του ακροδέκτη για αγωγούς ως 2x6mm2. 

• Χαρακτηριστικά 

• Αυτόµατοι για πίνακες διανοµής (µε προστατευόµενη έναντι επαφής κλέµα) 

• Un:  230/400 V,50-60 HZ 

• Για εγκατάσταση σε δίκτυα µέχρι~245/440 V,-60V ανά πόλο 

• Ικανότητα απόζευξης:3000 Α 

• Προδιαγραφές: EN 60 898, DIN VDE 0641 Μέρος 11, IEC 898 

• Ύψος:53mm 

• Χρήσεις 

• Χαρακτηριστική Β: Για προστασία αγωγών 
 

2.7.2.3. Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες φορτίου. 

•  
• Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονοµαστική τάση 220V/50Hz. Εκείνοι 
που τροφοδοτούν κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα θα πρέπει να εκλεγούν έτσι 
ώστε το ονοµαστικό τους ρεύµα σε φορτιση AC3 και για διάρκεια ζωής 1.000.000-
χειρισµούς είναι τουλάχιστον ίσο προς το ονοµαστικό ρεύµα που διαρρέει τον κλάδο 
όπου τοποθετούνται. 



 

 

• Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωµικά φορτία 
(συνφ>0,95) η ονοµαστική τους ένταση όµως θα αναφερθεί σε κατηγορίας φόρτισης 
AC1. (Κατηγορίας φόρτισης AC1, AL2, AC2, AC3, AC4 σύµφωνα µε VDE-0660 & 
IEC-158). Τα παραπάνω αναφερόµενα είναι απλώς ενδεικτικά για την σωστή εκλογή 
των ηλεκτρονόµων ισχύος. Σε ποιά κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί το 
φορτίο, θα καθοριστεί από τις πληροφορίες του κατασκευαστή του µηχανήµατος και 
της επίβλεψης, οπότε τότε θα εκλεγεί το σωστό µέγεθος του ηλεκτρονόµου ισχύος 
για ένα εκατοµµύριο χειρισµούς. 

• Ολοι οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εφοδιασµένοι µε 2ΝΟ και 2NC τουλάχιστον 
βοηθητικές επαφές. Η τάση έλξης του ηλεκτρονόµου ισχύος να είναι 0,75-1,1 της 
ονοµαστικής τάσης λειτουργίας του πηνίου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4-0,6 
αντιστοίχως. 

• Η αρίθµηση των ακροδεκτών θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς DIN-46199. 

• Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
VDE-0660/IEC-158. 

• Η µηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια χειρισµοί. 

• Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν 40οC. 

• Ενδεικτικός τύπος: SIEMENS 3TA, 

• Χαρακτηριστικά  

• Με µαγνητικό σύστηµα συνεχούς ρεύµατος εξασφαλίζεται ιδιαίτερα 
 αθόρυβη λειτουργία 

• 20 Α, 230 V, 50/60 Hz 

• 24, 40 ή 63 Α, 400 V,50/60 Hz 

• Κατά IEC 947, DIN VDE 0660 

• Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας 
 

2.7.2.4. Χρονοδιακόπτες. 

•  

• Ονοµαστική τάση ~250 V 

• Ονοµαστικό ρεύµα 16 A 

• Τάση χειρισµού ~230 V 

• Κατά ΕΝ 60730 

• Κατά DIN VDE 0633 Μέρος 2021, IEC 256 

• ∆ιατηρούνται στη µνήµη διαρκώς τα σηµεία ζεύξης 

• Ειδικός πυκνωτής εξασφαλίζει την εφεδρική λειτουργία σε περίπτωση διακοπής 
τάσεως και την διατήρηση των σηµείων ζεύξης 

• Αυτόµατη µεταγωγή θερινής-χειµερινής ώρας. 

• Ελεύθερη διαµόρφωση των ηµερήσιων µπλόκ για εδβδοµαδιαίο πρόγραµµα. 

• ∆υνατότητες: 
Ετήσιο, εβδοµαδιαίο και ηµερήσιο πρόγραµµα 
 Αυτόµατος συγχρονισµός της ώρας µέσω εκπεµπόµενου σήµατος 

Χρονικά κυκλικά επαναλαµβανόµενη ζεύξη, ζεύξη µε παλµούς 

• Eπαφή µεταγωγική 10 και 16 Α, 4 και 2,5 Α συνφ=0,6 

• Φορτίο λαµπτήρων πυράκτωσης 400 W 

• Περιοχή θερµοκρασίας-10...+5οC 

• Ελάχιστη χρονική διάρκεια ζεύξης 1 λεπτό 



 

 

• Ακρίβεια +2,5 και +1,0 δευτερόλεπτα/ ηµέρα και τύπο 

•  

2.7.2.5. Μπουτόν 

 

6 Α, 230 V, 50/60 Hz 

Kατά DIN VDE 0632 

2.7.2.6. Χωνευτή πρίζα πίνακα 

 

16 Α, 230 V 50/60 Hz 

Kατά DIN VDE 0620 

2.7.2.7 Βιοµηχανικοί ρευµατοδότες – ρευµατολήπτες. 

 

• Περίβληµα και µηχανισµός από υψηλής ποιότητας πλαστικό Amaplast. 

• Υψηλή πίεση επαφής  

• Μικρή δύναµη για τη θέση εντός-εκτός του ρευµατολήπτη 

• Χαµηλή αντίσταση µετάβασης, ΕΝ 60309 

•  

2.7.2.8. Κοχλιωτές συντηκτικές ασφάλειες. 

•  
• Η βιδωτή συντηκτική ασφάλεια τοποθετείται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην 
αρχή των κυκλωµάτων και σε σειρά µε αυτά για να προστατεύει τους αγωγούς ή τις 
συσκευές που τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώµατα και υπερεντάσεις. Μία πλήρης 
ασφάλεια αποτελείται από την βάση, την µήτρα, το δακτύλιο, το πώµα και το 
φυσίγγιο. 

•  

• Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούµενη στην βάση του πίνακα µε βίδες (ή 
θα φέρει σύστηµα ταχείας µανδάλωσης σε περίπτωση τοποθέτησης της ασφάλειας 
σε ράγα). Το µεταλλικό σπείρωµα που βιδώνει το πώµα περιβάλλεται από 
προστατευτικό δακτύλιο από προσελάνη. Μέσα στην βάση τοποθετείται µήτρα για το 
φυσίγγιο ώστε να µην είναι δυνατή η προσαρµογή φυσιγγίου µεγαλύτερης έντασης. 
Το πώµα θα έχει κάλυµµα από πορσελάνη και θα είναι σύµφωνο µε το DIN-49514. 
Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσης 500V σύµφωνα µε το DIN-49360 και DIN-
49515 και µε τις προδιαγραφές VDE-0635 για ασφάλειες αγωγών µε κλειστό 
συντηκτικό 500V. 

•  

• Θα είναι τάσης 500Vac διαστάσεων κατά DIN-49515 και θα πληρούν γενικά τους 
κανονισµούς VDE-0635. Θα έχουν ένταση βραχυκύκλωσης τουλάχιστον 70ΚΑ στα 
500Vac. Ασφάλειες ταχείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη σύµφωνα µε 
VDE-0635 και βραδείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη κλάσης gL κατά 
VDE-0635. 

• ∆εν θα χρησιµοποιούνται για ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 63Α. 

•  

• Οι συντηκτικές ασφάλειες µέχρι ονοµαστική ένταση 6Α θα είναι "µινιόν" 
ενδεικτικού τύπου Neozed-Siemens, ονοµαστικής τάσης 380V, και µέχρι ονοµαστική 
ένταση 63Α θα είναι κοινές συντηκτικές ασφάλειες ενδεικτικού τύπου ΕΖ-Siemens, 
ονοµαστικής τάσης 500V. Η βάση είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500V 
σύµφωνα προς τα DIN-49510 ως 49511 και 49325 µε σπείρωµα: 



 

 

• Ε 16 (τύπου µινιόν) ως τα 25Α 

• Ε 27 ως τα 25Α 

• Ε 33 ως τα 63Α 

• R 1 1/4" ως τα 100Α 

2.7.2.9. Ενδεικτικές λυχνίες. 

•  
• Οι λυχνίες θα είναι τύπου λαµπτήρων αίγλης (όπου τούτο είναι δυνατό) βάσης Ε-
10 µε κρυστάλλινο κάλυµµα,διαφανές, κατάλληλου χρωµατισµού, µε επιχρωµιωµένο 
πλαίσιο-δακτύλιο. Η αντικατάσταση των εφθαρµένων λαµπτήρων πρέπει να είναι 
δυνατή χωρίς αποσυναρµολόγηση της µετωπικής πλάκας του πίνακα. 

• Ειδικώς οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου ερµάριου µπορεί να είναι 
µορφής και διαστάσεων όπως οι µικροαυτόµατοι κατά VDE-0632, πλάτους 18mm και 
κατάλληλες για ενσφήνωση (κούµπωµα, snap-on) σε ράγα 35mm. 

• Ολες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ασφαλίζονται. 

• Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήµα 
και διαστάσεις µε τους ραγοδιακόπτες, ενδεικτικού τύπου 5TE-Siemens, ονοµαστικής 
τάσης 250V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερµαρίου µε 
διαφανές κάλυµµα. 

• Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι βιδωτές τύπου "µινιόν". 

•  

2.7.2.10. Φωτοκύτταρο. 

•  

• Είναι κατάλληλο για τάση 220V/50Hz και θα ρυθµίζεται για ευαισθησία σε φως 
ηµέρας 5 εως 1000Lux. Υπάρχει επιβράδυνση των εντολών αφής και σβέσης κατά 
µερικά sec ώστε να αποφεύγεται η ενεργοποίηση από τυχαία γεγονότα (π.χ. 
προβολείς διερχοµένων οχηµάτων κλπ). Ο µηχανισµός του φωτοκύτταρου περιέχεται 
σε πλαστικό στεγανό περίβληµα και περιλαµβάνει το φωτοευαίσθητο στοιχείο και 
ηλεκτρονική διάταξη µεταβίβασης της εντολής σε ηλεκτρονόµο. 

•  

2.7.2.11. ∆ιακόπτες διαρροής 

•  

• Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 0660 και θα xρησιµοποιούνται για 
προστασία απο ρεύµα διαρροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα 
διαρροής θα είναι 30µΑ. Ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α. Ενδεικτικός 
τύπος SIEMENS 5SZ . 
 

2.7.2.12. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 

•  
• Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται  µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00...3 κατά 
DIN 43620. 
• Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ΟΝ-OFF. 
• Η διακοπή (στο κλείσιµο και άνοιγµα) θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων. 
• Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου 
όταν βρίσκεται στην θέση OFF. 
• • Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 
Eνδεικτικού τύπου OESA ή SR-M της ΑΒΒ ή FULOS της C.E. 

•  



 

 

2.7.2.13. Μετασχηµατιστές τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωµάτων 
ελέγχου 

 

Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης χρησιµοποιούνται για τη τάση 
αυτοµατισµού σε όλους τους πίνακες όπου έχουµε ηλεκτρονόµους ισχύος ή και 
βοηθητικούς όταν αυτοί δεν τροφοδοτούνται από το κεντρικό σύστηµα τάσης 
αυτοµατισµού. 
Οι µετασχηµατιστές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγµάτων 
κλειστού τύπου, οι δε πυρήνες τους θα είναι κατασκευασµένοι από άριστης 
ποιότητας ελάσµατα µετασχηµατιστών ώστε οι απώλειες λειτουργίας να µην 
υπερβαίνουν το 8% της ονοµαστικής ισχύος. 
Τα δε τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω : 

Κανονισµοί VDE 0550 T3 
Τάση πρωτεύοντος 380 V 50 Hz 
Τάση δευτερεύοντος 220 V ή διαφορετική όπως φαίνεται στα 
Ονοµαστική ισχύς αυτή καθορίζεται από την απαιτούµενη 

ισχύ των πηνίων έλξης των ηλεκτρονόµων 
αυξηµένη κατά 50% 

Θερµοκρασία λειτουργίας 80°C 
Στάθµη θορύβου 30 db 
Τάση δοκιµής 2,5 KV 
Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διπολικό διακόπτη στο 
πρωτεύον και δύο ασφάλειες στο δευτερεύον. 

•  

2.7.2.14. Μετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης 

 

Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης του ρεύµατος φωτισµού προς λειτουργία 
ρευµατοδοτών 24 ή 42V, θα έχουν χωρισµένα τα τυλίγµατα αυτών πρωτεύον και 
δευτερεύον µε διαχωριστικό φύλλο χαλκού, γειωµένο. 
Οι πυρήνες αυτών πρέπει να είναι κατασκευασµένοι απο άριστης ποιότητας 
ελάσµατα µετασχηµατιστών, ώστε οι απώλειες λειτουργίας τους να µην υπερβαίνουν 
το 8% της ονοµαστικής τους ισχύος. 
Οι µετασχηµατιστές θα είναι κλεισµένοι σε µεταλλικό κέλυφος, γειωµένο, 
καλύπτοντας και τους ακροδέκτες σύνδεσής τους και φέροντας κατάλληλα ανοίγµατα 
για τον αερισµό τους. Θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 
Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διακόπτη τύπου εκκέντρων, 
διακόπτοντας την τροφοδότηση του πρωτεύοντος, µε µια ενδεικτική λυχνία και δύο 
ασφάλειες στο δευτερεύον, όλα διατεταγµένα µέσα στο κέλυφος του µετασχηµατιστή, 
το οποίο θα στερεούται απ' ευθείας επι του τοίχου. 
∆υνατόν οι µετασχηµατιστές να τοποθετηθούν µέσα στους πίνακες εκ των οποίων 
τροφοδοτούνται σχηµατίζοντας διακεκριµένο πεδίο. Θα είναι γενικά µονοφασικοί, 
ονοµαστικής ισχύος που αναγράφεται στα σχέδια. 

 

2.8 Φρεάτια (ΕΤΕΠ 05-07-01-00) 
 
Τα φρεάτια που τοποθετούνται για το τράβηγµα των καλωδίων, στη βάση στηρίξεως 
κάθε ιστού, στις διαβάσεις των δρόµων κ.λ.π. είναι προκατασκευασµένα µε 
χυτοσιδηρό καπάκι. 
∆έχονται σωλήνες όλων των διαµέτρων. 
Κατασκευάζονται από στεγανό σκυρόδεµα ινοοπλισµένο Β450(C35), ανθεκτικό σε 
χηµικές προσβολές και λύµµατα και είναι έτοιµα για χρήση χωρίς τσιµεντοκονία. 
 



 

 

Φρεάτια από µπετόν 
Η δόµηση των φρεατίων γίνεται από οπλισµένο σκυρόδεµα Β160, 300 χγρ. 
τσιµέντου, πάχους 15 cm  στις πλευρικές επιφάνειες και τον πυθµένα. 
Στον πυθµένα όλων των φρεατίων θα δηµιουργηθεί άνοιγµα 20 x 20 cm, πληρωµένο 
µε χαλίκι για την αποχέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα 
δηµιουργηθούν ανοίγµατα ανάλογα µε τον αριθµό των τσιµεντοσωλήνων που 
καταλήγουν σ'αυτό. Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα 

σύµφωνα µε την προδιαγραφή (ΕΤΕΠ 08-07-01-01) 
 

2.9 Σωληνώσεις 

•  
Χαλύβδινοι σωλήνες. 

• Χαλύβδινοι σωλήνες µε ή χωρίς εσωτερική µόνωση κατά DIN και VDE-0605 (A) 
σύµφωνοι µε το άρθρ.145 παρ.4 των κανονισµών, ελικοτοµηµένοι, κατάλληλοι για 
σύνδεση µε κοχλιωτές µούφες από το ίδιο υλικό τυποποιηµένων διαµέτρων Φ-13.5,-
16,-21,-29 και 36mm ευθείς ή εύκαµπτοι. 

•  

• Είναι ειδικοί σωλήνες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαλύβδινοι µε ραφή 
πάχους τουλάχιστον 1mm, εσωτερική µονωτική επένδυση σύµφωνα µε τον αρ.146 
παρ.Φ1 598/55. Οι χαλυβδοσωλήνες χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις που 
απαιτείται µηχανική αντοχή καθώς επίσης σε υγρούς χώρους. Στην τελευταία 
περίπτωση πρέπει να βιδώνονται µεταξύ τους και κουτιά διακλάδωσως κλπ., ώστε 
να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν. Είναι 
κατάλληλοι για αγωγούς και καλώδια. 

•  
Χαλύβδινοι σωλήνες γαλβανισµένοι. 

• Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένοι χωρίς εσωτερική µόνωση µέσου βάρους 
(κόκκινη ετικέττα) ISO-Light ή DIN-2439B, ελικοτοµηµένοι µε εξαρτήµατα σύνδεσης 
από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο, γαλβανισµένα, σκέτα (χωρίς ενισχυµένα χείλη), 
τυποποιηµένων διατοµών από Φ-11/2" µέχρι Φ-6". 

•  
Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες: 

• Είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες µε λεπτά τοιχώµατα (κίτρινη ετικέττα). Οι 
συνδέσεις και καµπυλώσεις τους γίνονται όπως των υδραυλικών σωλήνων. 
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξηµένων απαιτήσεων µηχανικής 
αντοχής (π.χ. ορατές οδεύσεις σε δάπεδα). ∆εν έχουν εσωτερική µονωτική επένδυση 
και απαγορεύεται η τοποθέτηση αγωγών µέσα σ'αυτούς. 

•  
Εύκαµπτοι µεταλλικοί σωλήνες (φλεξίµπλ). 

• Εύκαµπτοι µεταλλικοί σωλήνες (φλεξίµπλ) από φύλλο γαλβανισµένης 
χαλυβδολαµαρίνας κατά DIN-49020 µε ή χωρίς πλαστικό µανδύα, κατάλληλοι για 
σύνδεση πρός άλλους σωλήνες ή συσκευές µε ειδικούς συνδέσµους (ρακόρ) από 
επινικελωµένο ορείχαλκο µε αντίστοιχο σπείρωµα τυποποιηµένων ονοµαστικών 
διαµέτρων Φ-13.5, -16, -21, -29, -36 και 42mm. 

• Οι εύκαµπτοι σωλήνες (φλεξίµπλ) είτε µεταλλικοί είτε πλαστικοί οδεύουν συνεχείς 
και απαγορεύεται να έχουν µούφες ή άλλου είδους ενώσεις. Μπορεί όµως να 
διακόπτονται από κουτιά διακλαδώσεως. 

•  
Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες "σπιράλ": 

• Αποτελούνται από δύο ελικοειδείς περιτυλίξεις σιδηροελασµάτινου φλοιού που θα 
υποκαταστήσουν τους ευθείς χαλύβδινους σε υγρούς χώρους. Είναι κατάλληλοι για 
αγωγούς και καλώδια. 

•  
Ενώσεις σωλήνων. 



 

 

• Στη περίπτωση που η τροφοδοτική γραµµή είναι ορατό καλώδιο (όπως π.χ. σε 
ανεµιστήρες αεραγωγών στην οροφή των χώρων εγκαταστάσεων) τότε ο εύκαµπτος 
σωλήνας θα συνδεθεί σε κουτί χυτοσιδηρό που θα στερεωθεί στον τοίχο ή στην 
οροφή, στο τέρµα του ορατού καλωδίου αλλά χωρίς να διακοπεί το τροφοδοτικό 
καλώδιο. Η σύνδεση µεταλλικών εύκαµπτων σωλήνων (φλεξίµπλ) µε 
χαλυβδοσωλήνα θα γίνεται κοχλιωτή µέσω µούφας και επινικελωµένου ορειχάλκινου 
ρακόρ. Η σύνδεση πλαστικών εύκαµπτων σωλήνων (φλεξίµπλ) πρός πλαστικούς 
σωλήνες κυρίως (αλλά και γαλβανισµένους όπου απαιτηθεί) θα γίνει µε διπλή µούφα 
πλαστική συγκολλήσεως από σκληρό PVC. 

•  

• Σύνδεση πλαστικών σωλήνων πρός χαλύβδινους της ίδιας ή διαφορετικής 
διαµέτρου γίνεται µόνο µέσω χυτοσιδηρού κουτιού διακλαδώσεως χαλυβδοσωλήνα. 
Χαλυβδοσωλήνες ηλεκτρικοί συνδέονται µε γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες µέσω 
µούφας είτε ηλεκτρικού χαλυβδοσωλήνα είτε γαλβανισµένου µολυβδοσωλήνα ή 
συστολής γαλβανισµένης τύπου Αµερικής ή µέσω χυτοσιδηρού κουτιού 
διακλάδωσης. Συστολές γαλβανισµένες τύπου Αµερικής θα χρησιµοποιηθούν επίσης 
για τη σύνδεση των γαλβανισµένων χαλυβδοσωλήνων και πρός χυτοσιδηρά κουτιά 
διακλάδωσης ή γενικά όπου απαιτείται για την προσαρµογή των διαµέτρων. 
Πλαστικοί σωλήνες πίεσης θα συνδέονται µε γαλβανισµένους σωλήνες µέσω διπλής 
µούφας συγκόλλησης από σκληρό PVC µε ή χωρίς τη βοήθεια γαλβανισµένων 
διαστολών και µικρού κοµµατιού γαλβανισµένου σωλήνα για την προσαρµογή των 
διαµέτρων. 

•  
Σωλήνες από πολυεθυλαίνιο (ΡΕ) για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος. 

• Οι σωλήνες πολυεθυλαινίου θα είναι αντοχής σε πίεση 6bar και θα έχουν 
ονοµαστική διάµετρο Φ-40 και µεγαλύτερη. 

•  Προσφέρονται σε ρόλλους των 250m για διαµέτρους µέχρι 32m, των 100m για 
διαµέτρους από 40 µέχρι 110m και σε ευθέα µήκη µέχρι 12m για διαµέτρους από 
125mm και άνω. 

• Στην εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν µόνο σωλήνες µε σφραγίδα ελέγχου. 

• Όλες οι σωλήνες θα είναι κατά DIN 8074 σειρά 4, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

• Εξωτερική  Πάχος    

• διάµετρος  τοιχώµατος  Βάρος 

• mm   mm   Kg/m 

•        

• 32   1.9   0.19 

• 40   2.3   0.29 

• 50   2.9   0.44 

• 63   3.6   0.69 

• 75   4.3   0.98 

• 90   5.1   1.39 

• 110   6.3   2.08 

• 125   7.1   2.66 

• 140   8.0   3.34 

• 160   9.1   4.35 

• 200   11.4   6.79 

• 225   12.8   8.55 

• 250   14.2   10.6 

•          
 

2.10 Αγωγοί-καλώδια - γειώσεις. 

•  



 

 

2.10.1. Γενικά. 

•  
• Οι αγωγοί διατοµής µέχρι 4mm2 θα είναι µονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατοµής άνω 
των 6mm2 θα είναι πολύκλωνοι. Κατά την απογύµνωση των άκρων των αγωγών θα 
δίδεται µεγάλη προσοχή να µη δηµιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι οποίες θα 
επιφέρουν ελάττωση της µηχανικής αντοχής τους. 

•  

• Η σύνδεση αγωγών διατοµής πάνω από 10mm2 µε τους αγωγούς των πινάκων 
κλπ, θα πραγµατοποιείται µε ακροδέκτες ,συσφικτικού κοχλία και συγκόλλησης. 

•  

• Ορατές γραµµές καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ κατά τις οριζόντιες ή κατακόρυφες 
διαβάσεις τοίχων, δαπέδων ή οροφών προστατεύονται υποχρεωτικά από χαλύβδινο 
σωλήνα. Επίσης καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ κατά τις κατακόρυφες διαδροµές τους µέσα σε 
χώρους εγκαταστάσεων (κενά αεραγωγών κτλ.) προστατεύονται καθ'όλο το µήκος 
τους από χαλύβδινο σωλήνα. 

•  
2.10.2. Αγωγοί Τύπου HO7V-U ή HO7V-R ή HO7V-K, (πρώην "ΝΥΑ") 

•  

• Αγωγοί µε θερµοπλαστική µόνωση PVC, σύµφωνοι µε ΕΛΟΤ 563-HD 21.3, µε 
τάση δοκιµής 2.5KV (5 min) στο εναλλασσόµενο ρεύµα και 5 KV στο συνεχές. 
Μονόκλωνοι µέχρι διατοµή 10mm2 (H07V-U), πολύκλωνοι µέχρι 400mm2 (H07V-R) 
και λεπτοπολύκλωνοι αγωγοί (H07V-K), µε µέγιστη συνεχή θερµοκρασία λειτουργίας 
αγωγού 70oC. 

• Μέχρι διατοµής 16 mm2 θα είναι µονόκλωνοι (U) ενώ µέχρι 240mm2 πολύκλωνοι 
υψηλής ευκαµψίας (K). 

•  
2.10.3. Καλώδια Τύπου ΗΟ5VV-U ή -R, AO5VV-U ή -R (πρώην "ΝΥΜ") 

•  

• Με µόνωση και µανδύα από PVC, σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 563-HD 21.4, µε τάση 
δοκιµής 2KV (5min) στο εναλλασσόµενο ρεύµα και 5KV στο συνεχές και µέγιστη 
συνεχή θερµοκρασία λειτουργίας αγωγού 70oC. Με 1-5 µονόκλωνους (H05VV-U) και 
πολύκλωνους (H05VV-R) αγωγούς ανά καλώδιο. 

•  
2.10.4. Καλώδια Τύπου  Ε1VV  (πρώην ΝΥY) 

•  

• Με µόνωση και µανδύα από PVC, σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 843. Οι αγωγοί είναι 
χάλκινοι µονόκλωνοι για διατοµές µέχρι 6mm2 (E1VV-U), πολύκλωνοι για διατοµές 
10mm2 εώς 25mm2 (E1VV-R) και οι µεγαλύτεροι είναι πολύκλωνοι κυκλικού τοµέα 
(E1VV-S). Η µέγιστη συνεχής θερµοκρασία λειτουργίας αγωγού είναι 70oC 

•  
2.10.5. Πλάκα γείωσης. 
 
Πλάκα γείωσεως από χαλκό διαστάσεων 500x500x5 mm κατά DIN 48801, η πλάκα 
φέρει συγκολληµένο µε αλουµινοθερµική κόλληση αγωγό χάλκινο πολύκλωνο 35 τχ. 
 
2.10.6. Αγωγός γείωσης διαµέτρου 6 mm . 

•  

• Ηλεκτρολυτικός χαλκός κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 6mm κατά DIN 48801  

•  
2.10.7. Αγωγός γείωσης 25 mm2 . 

•  

• Ηλεκτρολυτικός χαλκός µονόκλωνος 25mm2  κατά DIN 48801  
 



 

 

2.10.8. Σύνδεσµος γείωσης. 
 

Σύνδεσµος χάλκινος συµπιεστού  τύπου C για διαστάυρωση αγωγών 6mm  και 25 
mm2   
 
2.10.9. Τρίγωνα γείωσης 
 

Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρόδια από ράβδο χάλυβος-χαλκού 
διαµέτρου Φ18 mm και µήκους 2.5 m . Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα 
(µε τη βοήθεια ενδεχοµένως µηχανικών µέσων λόγω του εδάφους), σε ισάριθµα 
φρεάτια που θα απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 3 m .  
Η σύνδεση των ηλεκτροδίων µεταξύ τους γίνεται µε χάλκινο αγωγό σε βάθος 
τουλάχιστον 50 cm µέσω κατάλληλων περιλαιµίων που θα συγκολληθούν στα 
ηλεκτρόδια και θα βαφούν µε αντισκωριακό χρώµα. 
Στη συνέχεια, τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεµίζουν µε 
κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφών. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις µε ενδιάµεσο 
κατάβρεγµα µε νερό. Στις κορυφές των ηλεκτροδίων θα κατασκευαστούν φρεάτια µε 
χυτοσιδερένια καλύµµατα διαστάσεων 0,30 x 0,30 m. 

 



 

 

 
3.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 
3.1  Γενικά 
 
α. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος θα προβεί στους πιο κάτω 
ελέγχους και δοκιµές µε παρουσία της Επίβλεψης, 
 
β. Οι  έλεγχοι  και  οι δοκιµές θα γίνουν µε όργανα του Αναδόχου και θα 
επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
 
γ. Αν κατά τις δοκιµές διαπιστωθούν βλάβες, ανεπάρκεια, µειονεκτήµατα, 
ελαττώµατα και γενικά κακή ποιότητα των υλικών, µηχανηµάτων, διατάξεων ή 
συστηµάτων ή ακόµα και ολόκληρων τµηµάτων της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος 
οφείλει να κάνει αµέσως τις απαιτούµενες επισκευές, συµπληρώσεις, 
αντικαταστάσεις, διορθώσεις και ρυθµίσεις και να επαναλάβει τις δοκιµές µέχρι τα 
αποτελέσµατα να κριθούν ικανοποιητικά. 
 
δ. Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµών προκληθούν ζηµιές, βλάβες, φθορές ή 
δυστυχήµατα στο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις και στα υλικά ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επανορθώσει τις ζηµιές αυτές µε δικές του δαπάνες. 
 
ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει αν και όταν απαιτηθεί τις δοκιµές και τους 
ελέγχους µε την παρουσία των εκπροσώπων της αρµόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ισχύουν. 
 
ζ. Εκτός από τους ελέγχους και τις δοκιµές που αναφέρονται πιο κάτω, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και οποιαδήποτε άλλη δοκιµή ή έλεγχο που κρίνεται 
από την Επίβλεψη αναγκαία για την παραλαβή της εγκατάστασης. 
 
3.2  Αρχικός Ελεγχος 
 
3.2.1  Γενικά 
 
Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται µετά την αποπεράτωσή της και 
πριν να τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί, στο µέτρο του 
δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις της παρούσας έκδοσης.  
 
Ορισµένοι έλεγχοι µπορεί να χρειάζεται να γίνουν και κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. 
 
Επίσης, µετά τη θέση σε λειτουργία, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
ελέγχονται κατά διαστήµατα, για να εντοπισθούν τυχόν φθορές που έχουν προκληθεί 
από οποιαδήποτε αιτία και να εξακριβωθεί, όσο είναι πρακτικά εφικτό, ότι οι 
εγκαταστάσεις εξακολουθούν να παρέχουν τον απαιτούµενο βαθµό ασφαλείας. 
 
Τα άτοµα που πραγµατοποιούν τον έλεγχο πρέπει να έχουν στη διάθεση τους όλα τα 
σχέδια και άλλα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται . 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει οπτική εξέταση και εκτέλεση δοκιµών. 
 
Πρέπει να ληφθεί πρόνοια, ώστε κατά τη διάρκεια της διενέργειας των δοκιµών να 
αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για πρόσωπα και να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών σε 
οποιαδήποτε αγαθά και στις εγκατεστηµένες συσκευές ή άλλα υλικά.  
 



 

 

Στις περιπτώσεις που η ελεγχόµενη εγκατάσταση αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση 
προϋπάρχουσας εγκατάστασης, πρέπει να εξακριβωθεί ότι αυτή η επέκταση ή 
τροποποίηση είναι σύµφωνη µε την παρούσα έκδοση και συγχρόνως ότι δεν 
προκαλεί καµιά µείωση της ασφάλειας της προϋπάρχουσας εγκατάστασης. 
 
3.2.2  Οπτικός έλεγχος 
 
 Ο οπτικός έλεγχος πρέπει να προηγείται των δοκιµών και πρέπει, κανονικά, 
να πραγµατοποιείται µε ολόκληρη την εγκατάσταση εκτός τάσης. 
 Σκοπός της διενέργειας του οπτικού ελέγχου είναι η εξακρίβωση ότι το µόνιµα 
συνδεδεµένο υλικό: 
Α) είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων  Προτύπων του 
υλικού 
Σηµείωση: Αυτό µπορεί να εξακριβωθεί από την επισήµανση του υλικού ή από 
σχετικά πιστοποιητικά. 
Β) έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί σωστά, σύµφωνα µε τους κανονισµούςκαι τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
Γ)  δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρούν δυσµενώς στην ασφάλεια. 
 
Ο οπτικός έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει την εξακρίβωση των ακολούθων, στο 
µέτρο που έχουν εφαρµογή: 
Α)  µέθοδος προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. Στην εξακρίβωση αυτή 
περιλαµβάνεται και η µέτρηση αποστάσεων που αφορούν, π.χ., την προστασία µε 
φράγµατα ή περιβλήµατα, µε εµπόδια ή εγκατάσταση σε µη προσιτή θέση  
Β) ύπαρξη πυροφραγµάτων ή άλλων διατάξεων για την παρεµπόδιση 
εξάπλωσης της πυρκαγιάς ή για την προστασία από θερµικές επιδράσεις  
Γ) επιλογή των αγωγών αναφορικά µε το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα, την 
ελάχιστη επιτρεπόµενη διατοµή και την πτώση τάσης . 
∆) επιλογή και ρύθµιση των διατάξεων προστασίας και επιτήρησης. 
Ε) ύπαρξη κατάλληλων διατάξεων αποµόνωσης και διακοπής, ορθά 
τοποθετηµένων. 
Στ) επιλογή των κατάλληλων υλικών και µέσων προστασίας για τις 
προβλεπόµενες εξωτερικές επιδράσεις 
Ζ) δυνατότητα αναγνώρισης του ουδέτερου αγωγού και των αγωγών 
προστασίας . 
Η) ύπαρξη σχεδίων, προειδοποιητικών πινακίδων και ανάλογων πληροφοριών  
Θ) δυνατότητα αναγνώρισης των κυκλωµάτων, ασφαλειών, διακοπτών, 
ακροδεκτών κλπ 
Ι) επάρκεια των συνδέσεων των αγωγών 
Κ) δυνατότητα πρόσβασης για την ευχέρεια εκτέλεσης χειρισµών και 
συντήρησης. 

 

3.3  ∆οκιµές 
 
3.3.1  Γενικά 
 
Πρέπει να εκτελεσθούν, στο µέτρο που έχουν εφαρµογή, οι ακόλουθες δοκιµές και, 
κατά προτίµηση, µε την ακόλουθη σειρά: 
Α) ∆οκιµή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών 
κύριας και συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης  
Β) Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
Γ) ∆οκιµή ελέγχου του διαχωρισµού των κυκλωµάτων στις περιπτώσεις 
εφαρµογής SELV ή PELV και στην περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε ηλεκτρικό 
διαχωρισµό  



 

 

∆) Μέτρηση της αντίστασης δαπέδου και τοίχων . 
Ε) εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της 
τροφοδότησης. 
Στ) Έλεγχος της πολικότητας . 
Ζ) ∆οκιµή διηλεκτρικής αντοχής . 
Η) ∆οκιµές λειτουργίας  
 
Στις περιπτώσεις που κάποια δοκιµή δίνει µη ικανοποιητικό αποτέλεσµα, πρέπει, 
µετά τον εντοπισµό της αιτίας και την πραγµατοποίηση της σχετικής διόρθωσης, να 
επαναληφθούν τόσο αυτή η δοκιµή όσο και όλες οι προηγούµενες, των οποίων τα 
αποτελέσµατα είναι δυνατόν να έχουν επηρεασθεί από την ανωµαλία που 
εντοπίσθηκε ή από τη διόρθωση που έγινε. 
Οι µέθοδοι δοκιµών που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο είναι µέθοδοι 
αναφοράς. ∆εν αποκλείεται η εφαρµογή άλλων µεθόδων, εφόσον αυτές δίνουν 
τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα αποτελέσµατα. 
 
3.3.2  ∆οκιµή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των 
αγωγών κύριας και συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης 
 
Η συνέχεια των αγωγών πρέπει να εξακριβωθεί µε την εκτέλεση δοκιµής µε µια πηγή 
που συνιστάται να έχει εν κενώ τάση µεταξύ 4V και 24V συνεχούς ή εναλλασσόµενου 
ρεύµατος και µε ρεύµα τουλάχιστον 0,2 Α. 

 

3.3.3  Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης 
 
Η αντίσταση µόνωσης πρέπει να µετρηθεί µεταξύ κάθε ενεργού αγωγού  και της γης 
Σηµειώσεις: 
 1. Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C, ο αγωγός ΡΕΝ θεωρείται ότι 
αποτελεί µέρος της γης. 
 2. Κατά τη διάρκεια αυτής της µέτρησης οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερος 
µπορούν να συνδέονται µεταξύ τους. 
 
Η αντίσταση µόνωσης, µετρούµενη µε την τάση δοκιµής που δίνεται στον Πίνακα -Α, 
είναι ικανοποιητική αν κάθε κύκλωµα, µε αποσυνδεδεµένες τις συσκευές, έχει 
αντίσταση µόνωσης τουλάχιστον ίση µε την τιµή του Πίνακα -Α. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ -Α 
Ελάχιστη τιµή αντίστασης µόνωσης 

 
 
Ονοµαστική τάση κυκλώµατος (V) 
 

 
Τάση δοκιµής συνεχούς 
ρεύµατος 
 (V) 

 
Ελάχιστη αντίσταση 
µόνωσης 
 (ΜΩ) 

 
SELV και PELV 

 
250 

 
 0,25  

 
Μέχρι 500 V, µε εξαίρεση τις 
προηγούµενες περιπτώσεις 

 
500 

 
0.5  
 

 
Πάνω από 500 V 

 
1000 

 
1.0  

 

Οι δοκιµές πρέπει να γίνουν µε συνεχές ρεύµα. Η συσκευή δοκιµής πρέπει να είναι 
ικανή να παρέχει την τάση δοκιµής που ορίζεται στον Πίνακα 61-Α, όταν φορτίζεται 
µε ρεύµα 1mA. 



 

 

Όταν το κύκλωµα περιλαµβάνει ηλεκτρονικές διατάξεις οι αγωγοί φάσεων και ο 
ουδέτερος πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους κατά τη µέτρηση. 

 

3.3.4  ∆οκιµή ελέγχου του διαχωρισµού των κυκλωµάτων 
 
Ο διαχωρισµός των κυκλωµάτων πρέπει να ελέγχεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 
612.4.1 του ΕΛΟΤ HD-384 στην περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε SELV, 
612.4.2 στην περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε PELV και 612.4.3 στην 
περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε ηλεκτρικό διαχωρισµό. 
 
Προστασία µε SELV 
Ο διαχωρισµός των ενεργών µερών του κυκλώµατος στο οποίο εφαρµόζεται SELV 
από τα ενεργά µέρη άλλων κυκλωµάτων και από τη γη, σύµφωνα µε το Τµήµα 411 
του ΕΛΟΤ HD-384, πρέπει να εξακριβωθεί µε µέτρηση της αντίστασης µόνωσης. Οι 
τιµές της αντίστασης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον Πίνακα -Α. 
 
Προστασία µε ΡELV 
Ο διαχωρισµός των ενεργών µερών του κυκλώµατος στο οποίο εφαρµόζεται ΡELV 
από τα ενεργά µέρη άλλων κυκλωµάτων, σύµφωνα µε το Τµήµα 411 του ΕΛΟΤ HD-
384, πρέπει να εξακριβωθεί µε µέτρηση της αντίστασης µόνωσης. Οι τιµές της 
αντίστασης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον Πίνακα -Α. 
 
Προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό 
Ο διαχωρισµός των ενεργών µερών του κυκλώµατος στο οποίο εφαρµόζεται 
προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό από τα ενεργά µέρη άλλων κυκλωµάτων και 
από τη γη, σύµφωνα µε το άρθρο 413.5 του ΕΛΟΤ HD-384, πρέπει να εξακριβωθεί 
µε µέτρηση της αντίστασης µόνωσης. Οι τιµές της αντίστασης πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε τον Πίνακα 61-Α. 

•  
3.3.5  Μέτρηση της αντίστασης δαπέδου και τοίχων  
 
Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 
413.3 του ΕΛΟΤ HD-384 πρέπει να εκτελεσθούν τουλάχιστον τρεις µετρήσεις στον 
ίδιο χώρο, από τις οποίες η µία σε απόσταση περίπου 1m από ένα προσιτό ξένο 
αγώγιµο στοιχείο που βρίσκεται µέσα στο χώρο. Οι άλλες δύο µετρήσεις πρέπει να 
γίνουν σε µεγαλύτερες αποστάσεις. Οι παραπάνω σειρές µετρήσεων πρέπει να 
επαναλαµβάνονται για κάθε σηµαντική επιφάνεια του χώρου. 
 
Σηµείωση: Στο Παράρτηµα Π.61-Α του ΕΛΟΤ HD-384 δίνεται ως παράδειγµα µία 
µέθοδος µέτρησης της αντίστασης δαπέδων και τοίχων. 
 
3.3.6  Εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας µε αυτόµατη διακοπή 
της τροφοδότησης 

 

3.3.6.1 Γενικά 

•  

• Η εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων προστασίας έναντι 
ηλεκτροπληξίας από έµµεση επαφή µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης 
πραγµατοποιείται ως εξής: 

•  

• α) Για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ 



 

 

• Η συµµόρφωση προς τους κανόνες της παραγράφου 413.1.3.4 του ΕΛΟΤ 
HD-384 πρέπει να εξακριβωθεί µε: 

• 1) µέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος (βλ. 612.6.3 του 
ΕΛΟΤ HD-384).  

• Εναλλακτικά, η συµµόρφωση µπορεί να ελεγχθεί µε µέτρηση της αντίστασης 
των αγωγών προστασίας (βλ. 612.6.4 του ΕΛΟΤ HD-384) 

• Σηµείωση: Αυτές οι µετρήσεις δεν είναι απαραίτητες όταν είναι διαθέσιµοι 
οι υπολογισµοί της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος ή της αντίστασης 
των αγωγών προστασίας και όταν η διαµόρφωση της εγκατάστασης επιτρέπει την 
επαλήθευση του µήκους και της διατοµής των αγωγών.  

• Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί η εξακρίβωση της συνέχειας των αγωγών 
προστασίας (βλ. 612.2 του ΕΛΟΤ HD-384) 

• 2) εξακρίβωση των χαρακτηριστικών της διάταξης προστασίας (µε οπτική 
εξέταση της ρύθµισης του ρεύµατος λειτουργίας για τους διακόπτες ισχύος ή του 
ονοµαστικού ρεύµατος για τις ασφάλειες ή µε δοκιµή λειτουργίας για τις διατάξεις 
προστασίας διαφορικού ρεύµατος). 

• Σηµείωση: Παραδείγµατα µεθόδων δοκιµής λειτουργίας των διατάξεων 
προστασίας διαφορικού ρεύµατος δίνονται στο Παράρτηµα Π.61-Β του ΕΛΟΤ HD-
384. 

• Εξ άλλου πρέπει να µετρηθεί η ολική αντίσταση γείωσης RB, αν αυτό 
απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 413.1.3.8 του ΕΛΟΤ HD-384 

•  

• β) Για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ 

• Η συµµόρφωση προς τους κανόνες της παραγράφου 413.1.4.3 του ΕΛΟΤ 
HD-384 πρέπει να εξακριβωθεί µε: 

• 1) µέτρηση της αντίστασης γείωσης των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών (βλ. 
612.6.2 του ΕΛΟΤ HD-384) 

• 2) εξακρίβωση των χαρακτηριστικών της διάταξης προστασίας. Αυτή η 
εξακρίβωση πρέπει να γίνει: 

• - για τις διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος µε οπτικό έλεγχο και µε 
δοκιµή. 

• Σηµείωση: Παραδείγµατα µεθόδων δοκιµής λειτουργίας των διατάξεων 
προστασίας διαφορικού ρεύµατος δίνονται στο Παράρτηµα Π.61-Β. 

• - για τις διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων µε οπτική εξέταση (µε 
εξέταση του ρεύµατος ρύθµισης για τους διακόπτες ισχύος, ή του ονοµαστικού 
ρεύµατος για τις ασφάλειες) 

• 3) εξακρίβωση της συνέχειας των αγωγών προστασίας (βλ. 612.2 του ΕΛΟΤ 
HD-384) 

•  

• γ) Για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ 

• Στην περίπτωση που το σύστηµα γειώνεται µέσω µιας σύνθετης αντίστασης 
πρέπει να υπολογισθεί ή να µετρηθεί το ρεύµα του πρώτου σφάλµατος 

• Σηµειώσεις: 

• 1. Αυτή η µέτρηση δεν είναι απαραίτητη αν όλα τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη 
της εγκατάστασης     είναι συνδεδεµένα µε τη γείωση του συστήµατος 
τροφοδότησης.  

• 2. Η µέτρηση εκτελείται µόνο αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός επειδή δεν 
είναι γνωστές όλες οι παράµετροι. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια, ώστε κατά την 
εκτέλεση των µετρήσεων να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν 
στην περίπτωση διπλού σφάλµατος. 

• Στις περιπτώσεις που µε την εµφάνιση του δεύτερου σφάλµατος οι συνθήκες 
είναι ανάλογες µε εκείνες του συστήµατος σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ (βλ. 



 

 

413.1.5.6 του ΕΛΟΤ HD-384) ο έλεγχος γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
παραπάνω εδάφιο.  

• Στις περιπτώσεις που µε την εµφάνιση του δεύτερου σφάλµατος οι συνθήκες 
είναι ανάλογες µε εκείνες του συστήµατος σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ (βλ. 
413.1.5.7 του ΕΛΟΤ HD-384), ο έλεγχος γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
παραπάνω εδάφιο  

•  

• Σηµείωση: Κατά τη µέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου 
σφάλµατος, είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί µια σύνδεση αµελητέας 
σύνθετης αντίστασης µεταξύ του ουδέτερου κόµβου του συστήµατος και του 
αγωγού προστασίας στην αρχή της εγκατάστασης. 

•  

3.3.6.2 Μέτρηση της αντίστασης γείωσης 

 
Στις περιπτώσεις που απαιτείται ορισµένη τιµή της αντίστασης γείωσης (βλ. ΕΛΟΤ 
HD-384 παράγραφο 413.1.3.8 για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, 
413.1.4.3 για το σύστηµα ΤΤ και 413.1.5.3 για το σύστηµα ΙΤ) πρέπει να µετρηθεί η 
αντίσταση γείωσης του ηλεκτροδίου γείωσης της εγκατάστασης , µε τη χρήση 
κατάλληλης µεθόδου. 
Σηµειώσεις: 
 1. Στο Παράρτηµα Π.61-Γ του ΕΛΟΤ HD-384 περιγράφεται ως παράδειγµα, 
µια µέθοδος µέτρησης µε χρήση δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων και προσδιορίζονται οι 
συνθήκες που πρέπει να πληρούνται. 
 2. Στις περιπτώσεις που, στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, η θέση 
της εγκατάστασης (π.χ. µέσα σε πόλη) είναι τέτοια που δεν είναι πρακτικά δυνατή η 
τοποθέτηση των δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων, η µέτρηση της αντίστασης ή της 
σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος δίνει τιµή µεγαλύτερη από την 
πραγµατική τιµή της αντίστασης γείωσης. 
 

3.3.6.3 Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλµατος 

 
Η µέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος πρέπει να γίνει µε 
συχνότητα ίδια µε την ονοµαστική συχνότητα του κυκλώµατος. 
Σηµείωση: Μέθοδοι µέτρησης της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος 
δίνονται ως παράδειγµα στο Παράρτηµα Π.61-∆ του ΕΛΟΤ HD-384. 
 
H µετρούµενη τιµή της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε την οριζόµενη στην παράγραφο 413.1.3.4 του ΕΛΟΤ HD-384. για το 
σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ και στην παράγραφο 413.1.5.7 του ΕΛΟΤ HD-
384.για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ. 
Σηµείωση: Στις περιπτώσεις που η τιµή της σύνθετης αντίστασης του βρόχου 
σφάλµατος µπορεί να επηρεασθεί από ισχυρά ρεύµατα σφάλµατος, µπορούν να 
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα µετρήσεων, που έχουν εκτελεσθεί µε τέτοια 
ρεύµατα στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριο. Αυτό έχει εφαρµογή κυρίως στην 
περίπτωση των προκατασκευασµένων ηλεκτρικών γραµµών, των µεταλλικών 
σωλήνων και των καλωδίων µε µεταλλικό περίβληµα. 
 

3.3.6.4 Μέτρηση της αντίστασης των αγωγών προστασίας 

 



 

 

Ο έλεγχος συνίσταται σε µέτρηση της αντίστασης R µεταξύ οποιουδήποτε 
εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους και του πλησιέστερου σηµείου της κύριας 
ισοδυναµικής σύνδεσης. 
Σηµείωση: Στους αγωγούς προστασίας περιλαµβάνονται και οι µεταλλικοί 
σωλήνες και άλλα µεταλλικά περιβλήµατα µε τις συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 
543.2. του ΕΛΟΤ HD-384 
Συνιστάται να εκτελείται η µέτρηση αυτή µε µία πηγή που έχει τάση εν κενώ µεταξύ 
4V και 24V συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος και µε ρεύµα τουλάχιστον 0,2Α. 
 
Η µετρούµενη αντίσταση R πρέπει να πληροί την ακόλουθη συνθήκη 
 

• Uc 

• R ≤  

• It 
Όπου:  
 
Uc  είναι η αναµενόµενη τάση επαφής που δίνεται στον Πίνακα 61-Β σε συνάρτηση 
µε το χρόνο διακοπής που ορίζεται στους Πίνακες 41-Α και 41-Β του ΕΛΟΤ HD-384 
It    είναι το ρεύµα που προκαλεί την αυτόµατη λειτουργία της διάταξης προστασίας 
στο χρόνο που ορίζεται στους Πίνακες 41-Α και 41-Β του ΕΛΟΤ HD-384. 

•  

• ΠΙΝΑΚΑΣ 61-Β 

• Αναµενόµενη τάση επαφής σε συνάρτηση µε το χρόνο διακοπής 

•  

  

 Χρόνος διακοπής 

 s 

  

  

 Αναµενόµενη τάση επαφής 

 V 

  

 0,1 

  

 350 

 0,2  210 

 0,4  105 

 0,8  68 

 5  50 

 
Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται χρόνος διακοπής που δεν υπερβαίνει τα 5s υπό 
τις συνθήκες που ορίζονται στην παράγραφο 413.1.3.6 του ΕΛΟΤ HD-384, η 
µέθοδος αυτή δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί. 
 
Όταν δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 612.6.3 και 612.6.4.1 του ΕΛΟΤ 
HD-384και εφαρµόζεται συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση σύµφωνα µε την 
παραγράφο 413.1.6 του ΕΛΟΤ HD-384, καθώς επίσης και σε περίπτωση αµφιβολίας, 
η αποτελεσµατικότητα αυτής της ισοδυναµικής σύνδεσης πρέπει να ελέγχεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 413.1.6.2 του ΕΛΟΤ HD-384 
 
3.3.7  Έλεγχος της πολικότητας 
 
Στην περίπτωση που οι σχετικοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση µονοπολικών 
διατάξεων διακοπής ή αποµόνωσης στον ουδέτερο αγωγό, πρέπει να εκτελείται 
έλεγχος πολικότητας ώστε να εξακριβωθεί ότι τέτοιες διατάξεις έχουν συνδεθεί µόνο 
στους αγωγούς φάσεων. 
 
3.3.8  ∆οκιµή διηλεκτρικής αντοχής 
 



 

 

Στις περιπτώσεις υλικών συναρµολογούµενων επί τόπου, τα οποία δεν έχουν 
υποστεί  δοκιµή τύπου, πρέπει να  εκτελείται µια δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής, 
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 60439. 
 
3.3.9  ∆οκιµές λειτουργίας 
 
Οι διατάξεις διακοπής και αποµόνωσης, οι κινητήριοι µηχανισµοί, τα χειριστήρια, οι 
µηχανισµοί αλληλοµανδαλώσεων και τα παρόµοια, πρέπει να υποβάλλονται σε 
δοκιµές λειτουργίας για να εξακριβωθεί ότι έχουν εγκατασταθεί και ρυθµισθεί σωστά, 
σύµφωνα µε την παρούσα έκδοση και µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. 



 

 

•  
4.  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ κλπ 
 
4.1  Γενικά 
 
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης (π.χ. ΕΣΥ) για να 
προληφθούν παρερµηνείες πάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων 
των, συσκευών κλπ., ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, πριν απτό την παραγγελία τους, είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει για έγκριση : 
 
α. Κατάσταση που θα περιλαµβάνει τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά και άλλα είδη, 
που σκοπεύει να παραγγείλει, που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 
εικονογραφηµένα έντυπα, διαγράµµατα λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά στοιχεία 
του κατασκευαστή, σε τρόπο που να αποδεικνύεται "κατ' αρχήν" ότι τα είδη αυτά είναι 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά στοιχεία. 
 
β. Τα γενικά σχέδια που να δείχνουν τη διάταξη τους µέσα στους προβλεπόµενους 
χώρους µε κατάλληλη κλίµακα, και να γράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις και 
τα βάρη τους, προς επιβεβαίωση της δυνατότητας εγκαταστάσεως τους στους 
προβλεπόµενους χώρους. 
 
Επίσης υποχρεούται να προσκοµίσει δείγµα για οποιοδήποτε υλικό, ήθελε ζητηθεί. 
 
4.2  Φωτιστικά σώµατα  
 
Πριν από οποιαδήποτε παραγγελία φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων και για 
επιβεβαίωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, σε σχέση µ' αυτά της Τεχνικής 
Μελέτης του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει απαραιτήτως τα 
παρακάτω στοιχεία σε επίσηµα χαρτιά του Οίκου Κατασκευής των φωτιστικών 
σωµάτων, λαµπτήρων και οργάνων, σφραγισµένα και υπογεγραµµένα σε 
πρωτότυπο από τον Ανάδοχο και από τον κατασκευαστή των φωτιστικών σωµάτων 
και λαµπτήρων : 
 
α. Λεπτοµερή τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) 
 
β. Καµπύλες συντελεστή χρησιµοποίησης 
 
γ. ∆ιάγραµµα πολικής κατανοµής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο και ένα κάθετο 
προς τον διαµήκη άξονα του φωτιστικού σώµατος 
 
δ. Καµπύλες ISOLUX 
 
ε. Στοιχεία υπολογισµού της "οικονοµικής ζωής" (Te) των λαµπτήρων συνοδευόµενα 
από το σχετικό υπολογισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.5, του άρθρου 1 της 
ΤΣΥ. Επισηµαίνεται ότι ο ελάχιστος χρόνος "οικονοµικής ζωής" των λαµπτήρων 
Να.Υ.Π. που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες. 
 
στ. Τεχνικό φυλλάδιο (PROSPECTUS) του λαµπτήρα µε γραφική απεικόνιση του 
φάσµατος εκποµπής και µε την ονοµαστική φωτεινή ροή του λαµπτήρα µετά από 100 
ώρες λειτουργίας. 
 
Εφόσον τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφεροµένων φωτιστικών σωµάτων και 
λαµπτήρων απέχουν αυτών της Τεχνικής Μελέτης του Έργου ο Ανάδοχος οφείλει να 
συντάξει νέα µελέτη µε νέους φωτοτεχνικούς υπολογισµούς, µε διατήρηση των 
απαιτήσεων της παρούσης µελέτης (βλέπε τεύχος υπολογισµών) . 



 

 

 
ζ. Τεχνικό Φυλλάδιο (PROSPECTUS) µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
στραγγαλιστικών πηνίων,. 
 
η. Τεχνικό Φυλλάδιο (PROSPECTUS) των ηλεκτρονικών εναυστήρων 
 



 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 
 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το τµήµα αυτό της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) και των 
Προδιαγραφών αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της 
εγκατάστασης Άρδευσης, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης  των 
διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Σκοπός των Προδιαγραφών υλικών είναι να προσδιορίσει κατά το δυνατόν 
ακριβέστερα την ποιότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών, τον τρόπο χειρισµού των 
υλικών και τον καθορισµό των µέτρων που πρέπει να ληφθούν από τα συνεργεία του 
Αναδόχου για την ορθή και ασφαλή κατασκευή της εγκατάστασης. 

 

2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

2.1  ∆ίκτυο Σωληνώσεων 
 

2.1.1  Σωλήνες 
 
Στο δίκτυο θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες όπως αναφέρεται στα σχέδια και την 
Τεχνική Εκθεση. 

 
2.1.2  Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων (ΕΤΕΠ 08-01-03-01) 
 
Πριν απο την έναρξη οποιασδήποτε εκσκαπτικής εργασίας υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, ο Ανάδοxος υποxρεούται, xωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί 
στη xάραξη επί του εδάφους του περιγράµµατος των προς εκσκαφή τάφρων, 
φρεατίων, xανδάκων κλπ., επίσης και κάθε άλλη απαραίτητη γραµµή σύµφωνα µε τα 
σxέδια και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα. 
Σε περίπτωση εµφάνισης υπόγειων υδάτων η τυxόν αναγκαία άντληση πληρώνεται 
στον Ανάδοxο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα απο τον ΑΤΟΕ. 
Τα µέσα και ο τρόπος άντλησης θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
επιβλέποντα. 
Γενικά τα xαντάκια θα έxουν ορθογωνική διατοµή και διαστάσεις ανάλογες µε τον 
αριθµό και τη διάµετρο των σωλήνων που διέρxονται  από αυτά. 

 
2.1.3  Επαναπλήρωση τάφρων (ΕΤΕΠ 08-01-03-01) 
 
- Οι τάφροι θα πληρωθούν µετα τον έλεγxο και την παραλαβή των σωληνώσεων. 
- Το υλικό επίxωσης θα αποτελείται απο άµµο λατοµείου, η οποία θα διαστρωθεί µε 
στρώµα 10 εως 15 cm  κάτω και 20-30 cm  πάνω απο το ένα άκρο των σωλήνων.- 
Τα υλικά επίxωσης θα διαστρώνονται µε στρώµατα πάxους 0.25 m  και θα 
συµπιέζονται µέxρις ότου οι σωλήνες καλυφθούν σύµφωνα µε τα σxέδια. 
- Σε περίπτωση που οι σωλήνες φέρουν εξωτερικά προστατευτικό επίxρισµα ή 
µόνωση, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοxή για να µην τραυµατίζεται αυτό. 
- Επιτρέπεται η υποβοήθηση συµπίεσης των xωµάτων µε διαβροxή µε νερό. 
- Σε περιπτώσεις που η συµπίεση των xωµάτων ή άλλων υλικών επίxωσης δεν είναι 
ικανοποιητική, ο Ανάδοxος υποxρεούται στην αφαίρεση αυτών και κανονική 
επανεπίxωση. 

 
2.1.4  Συνδέσεις πλαστικών σωλήνων 



 

 

- Για γωνίες, διακλαδώσεις, αλλαγές διατοµής σωλήνων κλπ. θα χρησιµοποιηθούν 
ειδικά τεµάχια ίδιας κατασκευής µε τους σωλήνες. 
- Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους ή µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνονται µε 
σφήνωση του ευθέως άκρου του ενός µέσα στην κεφαλή του άλλου, αφού 
προηγούµενα γίνει επάλειψη του εσωτερικού τοιχώµατος της κεφαλής µε κατάλληλη 
κόλα όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
 
2.1.5  Κλίσεις Σωληνώσεων 
 
Ολοι οι οριζόντιοι σωλήνες θα εγκατασταθούν µε κατάλληλη ελαφρά οµοιόµορφη 
κλίση (0,2-0,5%), ώστε να είναι δυνατό να αυταερίζονται και να αδειάζουν όλα τα 
τµήµατα του δικτύου. 
 
Στα τµήµατα στα οποία δεν είναι δυνατός ο αυταερισµός και το άδειασµα του δικτύου 
θα εγκαθίστανται αυτόµατα εξαεριστικά και κρουνοί εκκένωσης αντίστοιχα. 

 
2.2  Σύνδεση Μηχανηµάτων  
 
O Eργολάβος θα προµηθεύσει τα απαιτούµενα υλικά και την εργασία για την 
εγκατάσταση όλων των υδραυλικών συστηµάτων και συσκευών που 
προδιαγράφονται και αναφέρονται στην µελέτη. 
Ολα τα υδραυλικά είδη, συσκευές και µηχανήµατα τα οποία υπόκεινται στον 
περιοδικό έλεγχο ή ρύθµιση θα φέρουν στις συνδέσεις τους µε το δίκτυο παροχής 
νερού διακόπτη, ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεση τους από το δίκτυο χωρίς 
επιπτώσεις στην υπόλοιπη εγκατάσταση, εκτός από εκείνα που περιλαµβάνουν 
ενσωµατωµένες βαλβίδες διακοπής λειτουργίας. 
Οι σωληνώσεις παροχών προς µηχανήµατα και συσκευές θα στηρίζονται καλά προς 
αποφυγή δονήσεων ή κραδασµών. 

 
2.3  Προστασία Υλικών 

 
2.3.1  Προστασία στιλβωµένων εξαρτηµάτων 
 
Εξαρτήµατα µε στιλπνή επιφάνεια, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε επιχρωµιωµένα 
θα περιτυλίσσονται µε αυτοκόλλητη χαρτοταινία που θα παραµένει επάνω τους µέχρι 
περάτωσης του έργου και θα αφαιρείται λίγο πριν την παράδοση σε λειτουργία. 

 
2.3.2  Προστασία εξαρτηµάτων που υπόκεινται σε διάβρωση 
 
Εξαρτήµατα που είναι δυνατόν να διαβρωθούν από υγρασία ή από οποιαδήποτε 
άλλα οικοδοµικά υλικά (π.χ. επιχρίσµατα, κονίες, κλπ.) θα επαλείφονται µε φυσικό ή 
συνθετικό κερί το οποίο θα αποµακρύνεται µόνο λίγο πριν την παράδοση, σε 
λειτουργία. 
 
Ολες οι µεταλλικές επιφάνειες συσκευών, µηχανηµάτων και λοιπών υλικών θα 
βαφούν όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
Ολα τα από χαλκό ή ορείχαλκο εξαρτήµατα, συσκευές ή σωληνώσεις θα 
καθαρισθούν και λιπανθούν επιφανειακά. 

 
2.4  Εγκατάσταση Συσκευών και Μηχανηµάτων 
 
Η εγκατάσταση των συσκευών και µηχανηµάτων θα είναι πλήρης µε όλο τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό και έτοιµη για λειτουργία όπως περιγράφεται στην τεχνική 



 

 

έκθεση και προδιαγραφές και δείχνεται στα σχέδια της µελέτης και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Οι συνδέσεις των ηλεκτρικών γραµµών προς τα µηχανήµατα θα είναι εύκαµπτοι, 
προστατευµένοι από εύκαµπτο χαλύβδινο σωλήνα. 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνει και τις αναγκαίες γραµµές και συνδέσεις για 
ένταξη των µηχανηµάτων στα συστήµατα οργάνων αυτοµατισµού. 

2.5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 25 (ΕΤΕΠ 10-08-01-00) 
•  
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ) Φ-25, πίεσης λειτουργίας 
6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) για 
διατοµές έως Φ32 mm 
 

2.6. Σωλήνας από PVC 4 atm-Φ50 (ΕΤΕΠ 08-06-02-01) 
 
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, Φ-50, ονοµαστικής πίεσης 4atm, 
εγκατεστηµένος σε υπόγειες διαβάσεις. 
 

2.7. Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Φ-1’’ (ΕΤΕΠ 10-
08-01-00) 
 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, Φ-1’’,  PN 16 atm. Ο κρουνός ανοίγει 
πλήρως κατά την περιστροφή του χειροστροφάλου κατά γωνία 90ο. Το ίδιο ισχύει και 
για το κλείσιµο. 
Τα κινούµενα µέρη του κρουνού πρέπει να είναι δυνατόν να επιθεωρούνται και να 
καθαρίζονται εύκολα, χωρίς να διαταράσσεται η σωλήνωση που βρίσκεται ο 
κρουνός. 
Η αντίσταση κατά την διέλευση του διερχόµενου υγρού στην ανοικτή θέση πρέπει να 
είναι ελάχιστη και να δίνει αστρόβιλη ροή. 
 

2.8. Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική (ΕΤΕΠ 10-08-01-
00) 
 
Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική, κυλιόµενου διαφράγµατος, ΡΝ 
16 atm, διατοµής 1''.  
Τα αυτόµατα εξαεριστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε δίκτυα νερού χρήσης 
και αποτελούνται από περίβληµα µε κοχλιωτά άκρα, µέσα στο οποίο βρίσκεται 
σωληνωτός αυλακωτός πλωτήρας, που µέσω συστήµατος µοχλών ανοίγει ή κλείνει, 
µε την βοήθεια µιας κωνικής βαλβίδας, την έξοδο του αέρα. 
Θα είναι κατάλληλα για συνθήκες λειτουργίας πίεσης 12atm (πίεση δοκιµής 14atm) 
και θερµοκρασίας 120οC. 
 
2.9. Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό Φ-1’’ 

(ΕΤΕΠ 10-08-01-00) 
 
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινες, Φ-1’’. 
ΡΝ 16 atm.  
Οι βαλβίδες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο, αντοχής 
σε εφελκυσµό 2000kg/cm2, "βαρέως τύπου" µε γλωττίδα από ερυθρό φωσφοριούχο 
ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα και "λυοµένου πώµατος" για την επιθεώρηση του 
εσωτερικού µηχανισµού της σύνδεσης, κοχλιωτές για τις διαµέτρους µέχρι Φ-2" και 
χυτοσιδηρές για τις πάνω από Φ-2" µε έδρα και εσωτερικό µηχανισµό από 
φωσφοριούχο ορείχαλκο. 



 

 

Στη δεύτερη περίπτωση οι βαλβίδες συνοδεύονται από τα απαιτούµενα µικροϋλικά 
φλάντζες και κοχλίες. Πίεση λειτουργίας 10atm και θερµοκρασία 120οC. 
 
2.10. Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό  
 
Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1''.  
Τα φίλτρα νερού πρέπει να τοποθετούνται στις σωληνώσεις νερού για την προστασία 
των µηχανηµάτων, βαλβίδων κτλ, από τα αιωρούµενα σωµατίδια, που προέρχονται 
από τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, σκουριές κτλ. 
Το φίλτρο αποτελείται από περίβληµα χυτοσιδηρό, µορφής "γ" µε άκρα κοχλιωτά ή 
από χυτοχάλυβα, µορφής "γ" µε φλάντζες και κυλινδρικό πλέγµα από ανοξείδωτο 
υλικό µε παρέµβυσµα και πώµα. Το πλέγµα πρέπει να έχει µέχρι 150-οπές ανά cm2, 
ανάλογα µε την διάµετρο του φίλτρου. 
Πίεση λειτουργίας 16atm και θερµοκρασία 200οC. 
 

2.11. Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος (ΕΤΕΠ 10-08-01-00) 
 
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για 
πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  
 
2.12. Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ,µε 
µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ-1’’ 
 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, Φ-1’, 
περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow 
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24V/AC και δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας.  
Κατασκευασµένη από επώνυµο υλικό (cycolac) µε µεγάλη αντοχή στην υδραυλική ή 
χηµική διάβρωση καθώς και µε αντίστοιχα µεγάλη αντοχή στο χρόνο ΄ 
διαφραγµατικού τύπου, µε θηλυκά σπειρώµατα. 
∆ιαθέτει ειδικούς ανοξείδωτους µεταλλικούς δακτυλίους για αυξηµένη αντοχή, 
περιµετρικά των θηλυκών σπειραµάτων της. 
Εχει ρυθµιστή ροής ενεργοποιούµενο χωρίς την ανάγκη χρησιµοποίησης ειδικού 
εργαλείου. 
Το διάφραγµά να είναι από ειδικό ελαστικό µείγµα. 
Εχει τη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. 
Εχει τη δυνατότητα ευθείας και γωνιώδους ροής. 
Εχει εύρος λειτουργίας µεταξύ παροχών 1,1 - 91m³/hr. 
Εχει εύρος πιέσεων λειτουργίας µεταξύ 0,7 - 10atm. 
Είναι ηλεκτρικού τύπου και διαθέτει πηνίο 24VAC, 50/60Hz. 
Το πηνίο είναι µαζί µε το έµβολο και το επαναστατικό ελατήριο, κατασκευασµένα από 
ανοξείδωτο µέταλλο. 
Η έναρξη λειτουργίας του πηνίου απαιτεί 0,265Amps, 4,8/VA. 
Λειτουργεί αντιπληγµατικά µε προτεινόµενο χρόνο κλεισίµατος 15 - 60sec. 
Είναι επισκευάσιµη από την κεφαλή της χωρίς να αφαιρεθεί από τη γραµµή 
άρδευσης. 
 
2.13. Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου για έλεγχο 4- 6 
Ηλεκτροβαννών 
 
Οικιακός προγραµµατιστής άρδευσης για έλεγχο 4-6 Ηλεκτροβαννών, ρεύµατος, 
εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη 
ηλεκτροβάνα (Η/Β), µε 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα και πρόγραµµα, µε έξοδο 



 

 

εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, µε δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή 
κεντρικής ηλεκτροβάνας και µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας.  
 
Προγραµµατιστής άρδευσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές :  
 4-6 στάσεων, τριών διαφορετικών προγραµµάτων άρδευσης. 
 Τροφοδότηση µε ηλεκτρικό ρεύµα 220V - 24VAC, 0,2VA - 0,30VA. 
 Εσωτερικό διακόπτη προγραµµατισµού. 
 Ειδική ηλεκτρολογική γέφυρα µε την αφαίρεση της οποίας να επιτυγχάνεται 
εξάλειψη της καθυστέρησης των 15sec που απαιτούνται µεταξύ του κλεισίµατος µιας 
ηλεκτροβάνας και της εκκίνησης µιας άλλης. 
 Ειδική ηλεκτρολογική γέφυρα µε την αφαίρεση της οποίας να επιτυγχάνεται 
διακοπή της λειτουργίας της αντλίας για στάσεις που αρδεύουν σε ώρες. 
 Καθυστέρηση 15sec µεταξύ της διακοπής και της εκκίνησης λειτουργίας δύο 
ηλεκτροβανών. 
 ΑΥΤΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ έτσι ώστε να µην είναι απαραίτητα ειδικά 
ηλεκτρικά µετρητικά όργανα ελέγχου των προγραµµατιστών. 
 Απλός στη λειτουργία µε µηχανικά χειριστήρια ακριβείας τα οποία είναι 
ιδιαίτερα φιλικά στους χρήστες. 
 ∆υνατότητα δοκιµαστικής επαφής (Hot Post) έτσι ώστε να είναι εύκολη και 
γρήγορη η εντόπιση και ο καταµερισµός των αρδευτικών τοµέων και η εύρυθµη 
λειτουργία των ηλεκτροβανών. 
 ∆υνατότητα για διάρκεια άρδευσης από 15sec - 90min και ταυτόχρονα από το 
ίδιο χειριστήριο για 2,5min - 9hr. 
 Ευανάγνωστη οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση και επιβεβαίωση των 
πληροφοριών και τρεχουσών ενεργειών του προγραµµατιστή. 
 ∆υνατότητα προγραµµατισµού της άρδευσης σε εβδοµαδιαίο ή αριθµητικό 
επίπεδο. 
 Πίνακας 24ης βάσης. 
 Πίνακας ηµερών 14ήµερης βάσης στη περίπτωση εβδοµαδιαίου π
 ρογραµµατισµού της άρδευσης. 
 ∆ιακόπτης διακοπής της άρδευσης από 1-4 ηµέρες σε περίπτωση 
 βροχοπτώσεων. 
 ∆ιακόπτη αυξοµείωσης του χρόνου άρδευσης µεταξύ 25% - 200%. 
 Χειροκίνητη λειτουργία κάθε µιας στάσης ξεχωριστά. 
 ∆ιακόπτης ελέγχου πλήρους κύκλου χειροκίνητης λειτουργίας ή τµήµατος 
αυτού. 
 ∆ιακόπτης ασφαλείας. 
 Επιλογή ενός ή δύο προγραµµάτων. 
 Τρεις (3) διαφορετικές εκκινήσεις του κύκλου άρδευσης για κάθε πρόγραµµα 
ξεχωριστά. 
 ∆υνατότητα τοποθέτησής τους σε ειδικές υπαίθριες θήκες προστασίας, 
ανθυγρού τύπου. 
 ∆υνατότητα λειτουργίας έως και 3Η/Β ταυτόχρονα. 
 ∆ιακόπτης ελέγχου του χρόνου ποτίσµατος κάθε στάσης ξεχωριστά. 
 ∆υνατότητα διατήρησης του προγραµµατισµού του σε περιπτώσεις διακοπής 
του ηλεκτρικού ρεύµατος ανεξαρτήτως της διάρκειας των τελευταίων. 
 Η λειτουργία του να βασίζεται στα σύγχρονα "έξυπνα" ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα. 
 
2.14 Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, µεταλλικό, διαστάσεων 
60χ50χ25/1,2(mm) 
 

Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, µεταλλικό, για τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και 
κεφαλών άρδευσης κλπ,  µε πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, µε αντισκωριακή 



 

 

βαφή, µε εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων, µε στεγανοποιητικά 
παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού προστασίας 
τουλάχιστον  ΙΡ 65, µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα ανοίγµατος της πόρτας 
δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα εξαρτήµατα υλικά και µικροϋλικά. 

 
2.15. Στόµια καθαρισµού, (σωληνοστόµια) πώµατα (ακροστόµια) 
 

Για την αποφυγή χωµάτων στον προστατευτικό σωλήνα από PVC των δικτύων 
άρδευσης προβλέπονται κατάλληλα στόµια σε κατάλληλες θέσεις, τα οποία θα 
κλείνουν µε πώµατα βιδωτά ("τάπες"). 

- Τα στόµια καθαρισµού των σωλήνων προβλέπονται από ειδικά τεµάχια µε 
διαστάσεις αντίστοιχες των διαστάσεων των σωλήνων και µε πώµατα που θα 
προεξέχουν τουλάχιστον 6 χιλ. από το άκρο του σωλήνα. 

- Η κεφαλή των πωµάτων θα προεξέχει ή θα έχει  ειδική εσοχή για εύκολη αφαίρεση. 

 
2.16. ∆ιάφορα 
 
2.16.1. Πλαστικοί σωλήνες δικτύου αποχέτευσης από σκληρό PVC (για 
τοποθέτηση µέσα στο έδαφος). – (ΕΤΕΠ 08-06-02-01) 

•  

• Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 6atm και θα είναι ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ-100mm και άνω. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένες από 
θερµοπλαστικό υλικό polyvinil chloride τύπου ΙΙ, µε υψηλή συνεκτικότητα, σύµφωνα 
µε την κατάταξή τους κατά τους αµερικάνικους κανονισµούς και τους γερµανικούς 
DIN-19534, -19532, -8061. Θα έχουν όλα τα ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα, συνδέσεις 
κτλ. 

• Οι διαστάσεις, πάχη κτλ, δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

• Ονοµαστική  Εξωτερική  Εσωτερική  Πάχος 

• διάµετρος  διάµετρος  διάµετρος  τοιχώµατος 

•  (DN)   (mm)   (mm)   (mm) 

•  100   110   104   3.0 

•  125   125   119   3.0 

•  150   160   152.8   3.6 

•  200   200   191   4.5 

•  250   250   237.8   6.1 

•  300   315   299.6   7.7 

•  400   400   380.4   9.8 

•  500   500   475.6   12.2 
 
2.16.2. Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC (για εγκατάσταση µέσα σε κτήρια) 
- . (ΕΤΕΠ 08-06-02-01) 

•  

• Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 6atm ονοµαστικής διαµέτρου 
DN-40 και µεγαλύτερης. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι κατά DIN-
19.560/8078 και θα έχουν ελαστικούς δακτύλιους στεγανοποίησης που θα κοπούν 
ανάλογα µε το µέγεθος των σωλήνων στις συνδέσεις και θα περιλαµβάνουν όλα τα 
εξαρτήµατα και τις συνδέσεις. 

• Οπου απαιτείται στους σωλήνες θα τοποθετούνται διατάξεις διαστολής. 

•  

• Οι διαστάσεις, πάχη κτλ, δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 

• Ονοµαστική  Εξωτερική  Εσωτερική  Πάχος 



 

 

• διάµετρος  διάµετρος  διάµετρος  τοιχώµατος 

•  (DN)   (mm)   (mm)   (mm) 

•  40   50   44   3 

•  50   56   50   3 

•  70   75   69   3 

•  100   110   101.4   4.3 
 

2.16.3. Κατασκευές από µορφοσίδηρο 

•  

• Στις κατασκευές από µορφοσίδηρο οι συνδέσεις θα γίνονται µε κοχλίες ή και 
ηλεκτροσυγκόλληση. 

• Το είδος και οι διατοµές του µορφοσιδήρου που χρησιµοποιούνται, καθώς και ο 
τρόπος σύνδεσης θα ανταποκρίνονται προς τις εκάστοτε απαιτήσεις αντοχής και 
λειτουργίας της κατασκευής. 
 
2.16.4. Κατασκευές από  µαύρο σιδηροέλασµα 

•  

• Στις κατασκευές από µαύρα σιδηροελάσµατα η σύνδεση µεταξύ τους θα γίνεται 
µε ηλεκτροσυγκόλληση. 

• Το πάχος του ελάσµατος, οι σιδηρές ενισχύσεις και το είδος της συναρµογής θα 
ανταποκρίνονται προς τις εκάστοτε απαιτήσεις στεγανότητας και αντοχής. 

• Ειδικά, τα λυόµενα τεµάχια θα προσαρµόζονται µε σιδηρούς κοχλίες µε βήµα και 
διάµετρο ανάλογη µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, µε παρεµβύσµατα κατάλληλα για 
επίτευξη στεγανότητας στην πίεση, θερµοκρασία και λοιπές ιδιότητες του 
περιεχοµένου ρευστού. 

• Ολες οι επιφάνειες θα επιχρισθούν µε διπλή στρώση αντισκωριακής βαφής. 
 
2.16.5. Ποιότητα ηλεκτροσυγκολλήσεων 

•  

• Ο ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα των συγκολλήσεων. 

• Η καταλληλότητα των συγκολλήσεων θα προσδιοριστεί µε έλεγχο των ικανοτήτων 
των αντίστοιχων ηλεκτροσυγκολλητών ως προς τη κατασκευή ικανοποιητικών 
συγκολλήσεων,   για τις συνθήκες λειτουργίας και τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα. 

• Οι ικανότητες των ηλεκτροσυγκολλητών θα ελεγχθούν στο εργοτάξιο από 
διάφορες θέσεις συγκόλλησης. 

• Κάθε δε ραφή θα φέρει χαρακτηριστική ένδειξη κωδική του ηλεκτροσυγκολλητή 
από το οποίο συνετέσθει. Σε περίπτωση κατά την οποία οι θερµοκρασίες των 
σωλήνων που είναι για συγκόλληση είναι πολύ χαµηλές π.χ. 0° Κελσίου τότε τα υλικά 
θα θερµαίνονται σε µήκος ενός µέτρου εκατέρωθεν του σηµείου συγκόλλησης µέχρι 
να φθάσει η θερµοκρασία τους 35° Κελσίου περίπου και κατόπιν να  συγκολληθούν. 

• Τα ηλεκτρόδια θα φυλάσσονται µέσα σε ξηρό θερµαινόµενο χώρο και θα είναι 
απηλλαγµένα από την υγρασία πριν από την χρησιµοποίησή τους. 



 

 

 

3.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 
 

3.1  Γενικά 

•  

• Οι απαιτούµενοι έλεγχοι και δοκιµές της εγκατάστασης θα γίνουν σύµφωνα µε την  
παράγραφο 14 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  2411/86  ''Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα : 
∆ιανοµή κρύου - ζεστού νερού '' 

•  

• Οι ελεγχοι και δοκιµές που απαιτούνται και ο τρόπος που θα εκτελεσθούν 
περιγράφονται παρακάτω: 

 
3.2  ∆ίκτυο Σωληνώσεων 

•  

• Οι δοκιµές του δικτύου σωληνώσεων έχουν σκοπό τη διαπίστωση της 
στεγανότητας των σωληνώσεων του κρύου και του ζεστού νερού.  Οι δοκιµές θα 
γίνουν σύµφωνα µε την  παράγραφο 14 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  2411/86  ''Εγκαταστάσεις σε 
κτήρια και οικόπεδα:  ∆ιανοµή κρύου - ζεστού νερού''. 

•  
3.2.1  ∆οκιµές κρύου νερού χρήσης 

•  

• Πριν από τη λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει όλες οι σωληνώσεις να 
καθαριστούν µε επιµέλεια και να ξεπληθούν έτσι ώστε να αποµακρυνθούν µέσα από 
τις σωληνώσεις ξένα σώµατα που έχουν παραµείνει κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. Οι βαλβίδες αερισµού τοποθετούνται στην εγκατάσταση µετά τον 
καθαρισµό. 

•  

• Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να ανοίγεται σταδιακά ο γενικός 
διακόπτης στον αγωγό σύνδεσης. Για να αποφευχθούν πλήγµατα πίεσης και ζηµιές 
πρέπει να γίνει προσεκτική  και πλήρης εξαέρωση από την πιο αποµακρυσµένη 
λήψη της υψηλότερης στάθµης της εγκατάστασης. 

•  

• Η έτοιµη εγκατάσταση (ολόκληρη ή σε τµήµατα) πρέπει πριν από την κάλυψη 
των σωληνώσεων να δοκιµαστεί για τη στεγανότητά της µε δοκιµή διάρκειας 
τουλάχιστον 10 λεπτών και πίεση 1.5 φορά µεγαλύτερη από την υψηλότερη πίεση 
λειτουργίας και όχι µικρότερη 1.2MPa  (12 atu) µετρηµένη στις σωληνώσεις 
σύνδεσης. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής δεν επιτρέπεται να παρουσιασθεί διαρροή ή 
πτώση πίεσης. 

•  

• Η τελική δοκιµή στεγανότητας των σωλήνων ζεστού και κρύου νερού γίνεται 
αρχικά µε κρύο νερό σε υδραυλική υπερπίεση 0.8MPa (8 atu) για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 2 ωρών. Στο διάστηµα αυτό δεν θα πρέπει να παρουσιάσει καµιά 
διαρροή ή πτώση της πίεσης. 

 
4.  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ κλπ 

•  

• Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης (π.χ. ΕΣΥ) για 
να προληφθούν παρερµηνείες πάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων 
των, συσκευών κλπ., ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, πριν απτό την παραγγελία τους, είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει για έγκριση : 

• α. Κατάσταση που θα περιλαµβάνει τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά και άλλα 
είδη, που σκοπεύει να παραγγείλει, που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 



 

 

εικονογραφηµένα έντυπα, διαγράµµατα λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά στοιχεία 
του κατασκευαστή, σε τρόπο που να αποδεικνύεται "κατ' αρχήν" ότι τα είδη αυτά είναι 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά στοιχεία. 

• β. Τα γενικά σχέδια που να δείχνουν τη διάταξη τους µέσα στους 
προβλεπόµενους χώρους µε κατάλληλη κλίµακα, και να γράφουν τις γενικές 
εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους, προς επιβεβαίωση της δυνατότητας 
εγκαταστάσεως τους στους προβλεπόµενους χώρους. 

•  

• Επίσης υποχρεούται να προσκοµίσει δείγµα για οποιοδήποτε υλικό, ήθελε 
ζητηθεί. 
 
 
 

Ρέθυµνο, Ιανουάριος 2013  
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