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ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ) ΜΔ ΑΡΘΡΑ 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ  ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ παξνχζα ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α Άξζξα Σηκνινγίνπ A.T. Κσδηθόο Άξζξνπ 

Μειέηεο 

Κσδ. ΔΣΔΠ 

ΈΛΟΣ ΣΠ 

1501-΄ + 

Σίηινο ΔΣΔΠ 

1 

 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη 
εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, 
αλεμαξηήησο βάζνπο πιάηνπο θαη θιίζεσο 
πξαλψλ, κεηά ησλ απνμειψζεσλ 
αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, 
πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, 
θξαζπεδνξείζξσλ θιπ. 

 
 
 
 

1.01 

ΟΓΟ Ν\Α02.01.1 02-02-01-00 
Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη 
πδξαπιηθψλ έξγσλ 

2 Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ 
ή θαηεδαθίζεσλ 

1.02 ΟΗΚ Β\20.10 02-07-02-00 
Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ 
ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ 

3 Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηψδεο - 
εκηβξαρψδεο 

1.03 ΟΓΟ A\Α04.1 08-01-01-00 Δθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξχγσλ 

4 Καζαίξεζε θηηζκάησλ κε θέξνληα ζηνηρεία απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα χςνο έσο θαη 4,0 m 

1.04 ΟΓΟ A\Α05.1 02-01-01-00 
Καζαξηζκφο, εθρέξζσζε θαη 
θαηεδαθίζεηο ζηε δψλε εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ 

5 Καζαίξεζε νιφζσκσλ πεξηθξάμεσλ 1.05 ΟΓΟ A\Α09 02-01-01-00 
Καζαξηζκφο, εθρέξζσζε θαη 
θαηεδαθίζεηο ζηε δψλε εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ 

6 Καζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ 1.06 ΟΓΟ A\Α12 15-02-01-01 
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα 

7 Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο 1.07 ΟΓΟ A\Γ02.1 05-03-03-00 
ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ 
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά 

8 

Γαξκπηιφδεκα ησλ 250 kg ηζηκέληνπ δηά 
ιηζνζπληξίκκαηνο (γαξκπίιη) δηαζηάζεσλ 0,4 
έσο 1 cm θαη πξνζζήθε έγρξσκσλ ςεθίδσλ 
καξκάξνπ ζε πνζνζηφ 30% ηεο ζχλζεζήο ηνπ. 

2.01 ΟΗΚ Ν\31.02.05.1 01-01-01-00 
Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
ζθπξνδέκαηνο 

9 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 
δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
θαηεγνξίαο C16/20 κε 25% ιεπθφ ηζηκέλην ζηελ 

ζχλζεζή ηνπ, κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε 
αληιίαο ζθπξνδέκαηνο. 

2.02 ΟΗΚ B32.02.04 

01-01-01-00 
 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
 
01-01-05-00 
 
01-01-07-00 

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
ζθπξνδέκαηνο 
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο 
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ 
θαηαζθεπψλ 

10 
Καηαζθεπή ηνίρσλ απφ ιηζνδνκή, απφ ηνπηθή 
ζρηζηνιηζηθή αθαλφληζηε πέηξα, κνξθήο θαη 
δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

2.03 ΟΗΚ Ν\42.11.06 03-02-01-00 Ληζφθηηζηνη ηνίρνη 

11 

Δπηθάιπςε-δηακφξθσζε άλσ νξηδνληίνπ 
επηθάλεηαο ηνίρσλ μεξνιηζνδνκήο ή ιηζνδνκήο, 
κε ηνπηθή ζρηζηνιηζηθή νξζνγσληζκέλε πέηξα 
πιάηνπο 600 mm θαη πάρνπο 60 mm. 

2.04 ΟΗΚ Ν\43.57.01 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

12 

Ξχιηλν δάπεδν εμσηεξηθψλ ρψξσλ επί 
ζθειεηνχ, ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
θαηαζθεπαζκέλν απφ εκπνηηζκέλε μπιεία, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο 
κειέηεο. 

2.05 ΟΗΚ Ν\53.44.05.1 03-07-01-01 Ξχιηλα θαξθσηά δάπεδα 

13 

Ξχιηλν θάζηζκα θαζηζηηθψλ επί ζθειεηνχ, ζε 
βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
θαηαζθεπαζκέλν απφ εκπνηηζκέλε μπιεία, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο 
κειέηεο. 

2.06 ΟΗΚ Ν\53.44.07.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

14 

ηδεξέληνο ζθειεηφο δηακφξθσζεο θαη ζηήξημεο 
πιαθψλ ππνδαπέδηνπ ζπληξηβαληνχ, απφ 
δηαηνκέο Σ 6 cm αλνμείδσηνπ ράιπβα AISI 316, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

2.07 ΟΗΚ Ν\61.05.02.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

15 

Γηακφξθσζε πέξαηνο-ζπλαξκνγήο, 
επηζηξψζεσλ θπβνιίζσλ, θεπεπηηθνχ ρψκαηνο, 
δηαρσ ξηζηηθψλ δσλψλ επηζηξψζεσλ, απφ 
δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ γσληαθήο δηαηνκήο 
δηαζηάζε εσλ 100/100/15 mm. 

2.08 ΟΗΚ Ν\61.14.08.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

16 

Γηακφξθσζε πέξαηνο -ζπλαξκνγήο, 
επηζηξψζεσλ γαξκπηινδέκαηνο θαη θεπεπηηθνχ 
ρψκα ηνο, απφ δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ 
δηαζηάζεεσλ 200/15 mm. 

2.09 ΟΗΚ Ν\61.14.08.2 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

17 Γηακφξθσζε πέξαηνο -ζπλαξκνγήο, βαηήο 
ρσκάηηλεο επηθάλεηαο θαη θεπεπηηθνχ ρψκα ηνο, 

2.10 ΟΗΚ Ν\61.14.08.3 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 



 

 3 

απφ δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ δηαζηάζεεσλ 
300/15 mm. 

18 

Δπηζηξψζεηο δηα ρνλδξν-πιαθψλ ηνπηθήο 
πξνέιεπζεο νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ πιεπ 
ξάο 30-50 cm θαη πάρνπο 4-5 cm, 
ηνπνζεηνπκέλσλ ζε ζέζε θαη δηάηαμε ζχκθσλα 
κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

2.11 ΟΗΚ Ν\73.12.01.1Α 05-02-02-00 
Πιαθνζηξψζεηο - Ληζνζηξψζεηο 
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ 

19 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε αληηνιηζζεξέο πιάθεο 
ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm, κε εη δηθή 
δηακφξθσζε θαηάιιειε γηά φδεπζε, αιιαγή 
θαηεχζπλζεο θαη επηζήκαλζε θηλδχλνπ αηφκσλ 
κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

2.12 ΟΗΚ Ν\73.16.02.3 05-02-02-00 
Πιαθνζηξψζεηο - Ληζνζηξψζεηο 
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ 

20 
Δπεμεξγαζία (ιείαλζε) επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο ή γαξκπηινδέκαηνο, κε κεραληθφ 
ηξηβείν. 

2.13 ΟΗΚ Ν\73.42.02.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

21 

Δπεμεξγαζία-δηακφξθσζε άλσ επηθαλείαο 
δαπέδσλ απφ έγρξσκν γαξκπηιφδεκα γηα ηε δε 
κηνπξγία επηκειεκέλεο αληηνιηζζεξήο 
επηθαλείαο. 

2.14 ΟΗΚ Ν\73.62.05.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

22 

Γηάλνημε νπήο Φ 40 mm, κε εηδηθφ θφπηε, ζηηο 
ρνλδξφπιαθεο ηνπηθήο πξνέιεπζεο 
νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ 30-50 cm θαη 
πάρνπο 4-5 cm, ηνπ ππνδαπέδηνπ ζπληξηβαληνχ 
ζηηο ζέζεηο θαη ηελ δηάηαμε πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

2.15 ΟΗΚ Ν\73.87.01.4 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

23 

Βειηίσζε ζεξκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 
επηδφζεσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε επίζηξσζε 
εγρξψκσλ θπβνιίζσλ, κε ηερλεηή παιαίσζε 
φςεο, πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά (cool materials), 
δηαζηάζεσλ200Υ100Υ60 mm,  

2.16 ΟΗΚ Ν\79.81.01 05-02-02-00 
Πιαθνζηξψζεηο - Ληζνζηξψζεηο 
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ 

24 

Καηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, απφ 
"ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα" ζπλνιηθνχ ζπκππ 
θλσκέλνπ πάρνπο 10 cm, απφ κίγκα αδξαλψλ 
κε πξφζκημε έγρξσκεο άκκνπ, κε θπζηθφ 
πδξαπιηθφ πνδνιαληθφ πξφζκηθην κε ςπρξέο 
ηδηφηεηεο, ζε αλαινγία 80-100 kg/m3. 

2.17 ΟΗΚ Ν\79.81.03 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

25 

Καηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο, απφ 
"ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα" ζπλνιηθνχ 
ζπκππθλσκέλνπ πά ρνπο 10 cm, απφ κίγκα 
αδξαλψλ κε θπζηθφ πδξαπιηθφ πνδνιαληθφ 
πξφζκηθην κε ςπρξέο ηδηφηεηεο ζε αλαινγία 120 
kg/m3 

2.18 ΟΗΚ Ν\79.81.04 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

26  Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 2.19 ΟΗΚ Β\38.02 01-04-00-00 
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

27 Φξάγκαηα πδξαηκψλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά κε 
θχιια πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 0,40 mm 

2.20 ΟΗΚ Β\79.16.01 
 

 

28 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ. κε 
ζθπξφδεκα C12/15, άνπιν 

2.21 ΟΓΟ Β\Β29.2.1 

01-01-01-00 
 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
 
01-01-05-00 
 
01-01-07-00 
 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
 
01-05-00-00 

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
ζθπξνδέκαηνο 
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο 
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ 
θαηαζθεπψλ 
Ηθξηψκαηα 
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) 
έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

29 
Καηαζθεπή ηνίρσλ, πεδνδξνκίσλ γεθπξψλ, 
επέλδπζεο παζζαινζηνηρηψλ θ.ι.π. απφ 
ζθπξφδεκα C16/20 

2.22 ΟΓΟ Β\Β29.3.2 

01-01-01-00 
 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
 
01-01-05-00 
 
01-01-07-00 
 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
 
01-05-00-00 

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
ζθπξνδέκαηνο 
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο 
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ 
θαηαζθεπψλ 
Ηθξηψκαηα 
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) 
έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

30 Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ, ράιπβαο 
νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο B500C 

2.23 ΟΓΟ Β\Β30.2 01-02-01-00 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

31 Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ, 
xαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C 

2.24 ΟΓΟ Β\Β30.3 01-02-01-00 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

32 Γεσχθαζκα δηαρσξηζκνχ 2.25 ΟΓΟ Β\Β64.2   

33 
Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνχ 
πάγθνπ κήθνπο 3,50 m απφ πξνθαηαζθεπα 
ζκέλα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν εηδηθφ 

3.01 ΟΗΚ Ν\32.06.01.1 
01-01-01-00 
 
01-01-02-00 

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
ζθπξνδέκαηνο 
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 



 

 4 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 παξαγψκελα ζε 
δη αηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην 
ΛΕ 17γ ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

01-01-03-00 
01-01-04-00 
 
01-01-05-00 
 
01-01-07-00 
 
01-02-01-00 
01-04-00-00 
 
01-05-00-00 

πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο 
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ 
θαηαζθεπψλ 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) 
έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

34 

Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνχ 
πάγθνπ κήθνπο 5,15 m απφ πξνθαηαζθεπα 
ζκέλα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν εηδηθφ 
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 παξαγψκελα ζε 
δη αηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην 
ΛΕ 17β ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

3.02 ΟΗΚ Ν\32.06.01.2 

01-01-01-00 
 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
 
01-01-05-00 
 
01-01-07-00 
 
01-02-01-00 
01-04-00-00 
 
01-05-00-00 

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
ζθπξνδέκαηνο 
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο 
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ 
θαηαζθεπψλ 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) 
έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

35 

Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνχ 
πάγθνπ κήθνπο 6,827 m απφ πξνθαηαζθεπα 
ζκέλα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν εηδηθφ 
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 παξαγψκελα ζε 
δη αηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην 
ΛΕ 17α ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

3.03 ΟΗΚ Ν\32.06.01.3 

01-01-01-00 
 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
 
01-01-05-00 
 
01-01-07-00 
 
01-02-01-00 
01-04-00-00 
 
01-05-00-00 

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
ζθπξνδέκαηνο 
Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο 
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ 
θαηαζθεπψλ 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) 
έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

36 

Οξζνζηάηεο (ζηχινο), πεξίθξαμεο απφ ράιπβα 
γαιβαληζκέλν πάρνπο 10 mm νξζνγσληθήο 
δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 200Υ200 mm, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλνο θαη βακκέλνο, ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξηψλ ηεο κειέηεο. 

3.04 ΟΓΟ Ν\Δ04.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

37 

Μεηαιιηθέο δηαηνκέο δηακφξθσζεο πιαηζίσλ θαη 
επίζηεςεο πεξίθξαμεο, απφ γαιβαληζ κέλεο θαη 
βακκέλεο ραιχβδηλεο δηαηνκέο, κνξθήο θαη 
δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέ δηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

3.05 ΟΓΟ Ν\Δ04.2 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

38 

Ξχιηλε πεξζίδα ηνπνζεηεκέλε ζε θάηλσκα 
πεξίθξαμεο απφ πιαληζκέλε μπιεία, 
εκπνηηζκέλε θαη βεξληθσκέλε, χςνπο 3,90 m 

ζπλνιηθήο δηαηνκήο 200Υ50 mm, ηνπν ζεηεκέλε 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο 
κειέηεο. 

3.06 ΟΓΟ Ν\Δ04.3 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

39 
Πεξίθξαμε απφ πεξαζηή εζράξα απφ δνκηθφ 
ράιπβα ΔΝ 10025, γαβαληζκέλα "ελ ζεξκψ" 
θαηά ISO 1461. 

3.07 ΟΓΟ Ν\Δ04.4 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

40 

Κηγθιηδψκαηα αζθαιείαο, απνηεινχκελα απφ 
νξζνζηάηεο απφ δχν γαιβαληζκέλεο ζηδε ξέο 
δηαηνκέο θεθιηκέλεο γσληαθήο κνξθήο, ζηδεξέο 
ξάβδνπο θαη μχιηλεο ζαλίδεο ζην ελδηάκεζν θελφ 
θαη μχιηλε θνππαζηή, κεηά ηνπ ρξσκαηηζκνχ, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο 
κειέηεο. 

3.08 ΟΓΟ Ν\Δ04.5 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

41 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπάξαο (εκπφδην 
ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ), δηαζηάζεσλ Φ 10 
cm, χςνπο 100 cm απφ ράιπβα,  

3.09 ΟΓΟ Ν\Δ20.2 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

42 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζπψκελεο 
κπάξαο (εκπφδην ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ κε 
δπ λαηφηεηα αθαίξεζεο), δηαζηάζεσλ Φ 10 cm, 
χςνπο 100 cm απφ ράιπβα, επί αηζάιηλεο 
βάζεο  

3.10 ΟΓΟ Ν\Δ20.2.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

43 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 
θαηαζθεπήο (stand) γηα ην ρψξν ζηάζκεπζεο θαη 
θχιαμεο πνδειάησλ,  

3.11 ΟΓΟ Ν\Δ20.3 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

44 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαζηζηηθψλ πάγθσλ 
ρσξίο πιάηε, απφ ζθπξφδεκα κε εληζρπκέλν 
ηζηκέλην θαη κεηαιιφηππν δηαζηάζεσλ 200Υ50 
cm χςνπο 45 cm  

3.12 ΟΓΟ Ν\Δ20.4Α 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
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45 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, θάδνπ 
απνξξηκκάησλ απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα 
ρσξεηηθφηεηαο 60 It,  

3.13 ΟΓΟ Ν\Δ20.5.1 Α 10-02-02-02 Κάδνη απνξξηκκάησλ 

46 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, βξχζεο κε εζράξα, 
απφ νξείραιθν (κπξνχηδν),  

3.14 ΟΓΟ Ν\Δ20.6Α 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

47 

Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε Ζ/Μ δηθηχσλ 
(παξνρήο-απνρέηεπζεο, αληιηψλ, ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ) κεηά ησλ εμαξηεκάησλ θαη 
κεραληζκψλ, πξνο πιήξε ιεηηνπξγία Τπνδα 
πέδηνπ πληξηβαληνχ, κε 6 πίδαθεο θαη 20 
θσηηζηηθά ζψκαηα, κε ελαιιαζζφκελα πδαηηλα 
ζρήκαηα, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε 
ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

3.15 ΖΛΜ Ν\80.10.01.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

48 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 16 4.01 H1.1.1 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

49 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 25 4.02 H1.1.3 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

50 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 40 4.03 H1.1.5 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

51 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 50 4.04 H1.1.6 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

52 σιήλαο απφ PVC 4 atm-Φ-50 4.05 H2.1.3 08-06-02-01 
Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο u-
PVC 

53 

ηαιαθηεθφξνη Φ16 ή Φ17 mm απφ ΡΔ κε 
απηνξπζκηδφκελνπο ζηαιάθηεο κε απνζηάζεηο 
ζηαιαθηψλ 33cm θαη ξηδναπσζεηηθφ γηα ππφγεηα 
ηνπνζέηεζε 

4.06 H8.2.7.1 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

54 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 
16 atm Φ-1‟‟ 

4.07 H5.1.3 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

55 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ)  κε ειαηήξην ή 
άιιν κεραληζκφ Φ-1‟‟ 

4.08 H5.11.3 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

56 Φίιηξν γξακκήο ζήηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθφ 4.09 H7.1 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

57 Μεησηέο πίεζεο ΡΝ 16 atm 4.10 H5.12.3 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

58 Απηφκαηε βαιβίδα εμαεξηζκνχ, πιαζηηθή ή 
κεηαιιηθή  

4.11 H5.8 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

59 Τδξφκεηξα νξεηράιθηλα, πνιιαπιήο ξηπήο  4.12 H5.4.1 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

60 
Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 
atm, πιαζηηθέο ,κε κεραληζκφ  ξχζκηζεο πίεζεο, 
Φ-1‟‟ 

4.13 H9.1.1.6 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

61 Πελία ειεθηξνβαλψλ 24 V AC 4.14 H9.1.4.1   

62 ηαιάθηεο απηνξπζκηδφκελνο, επηζθέςηκνο 4.15 H8.1.1 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

63 
Οηθηαθφο πξνγξακκαηηζηήο ξεχκαηνο 
εμσηεξηθνχ ρψξνπ γηα έιεγρν 4- 6 
Ζιεθηξνβαλλψλ 

4.16 H9.2.5.1 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

64 ηεγαλφ θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθφ, 
δηαζηάζεσλ 60ρ50ρ25/1,2(mm) 

4.17 H9.2.14.1.5 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

65 
Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε 
ηάθξσλ ππνγείνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζε βάζνο 
20-40cm 

4.18 H9.2 08-01-03-01 
Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ 

66 Πψκα (ηάπα) απφ P.V.C. βηδσηφ, δηακέηξνπ 
50ΜΜ 

4.19 ΑΣΖΔ Ν8054.11.5 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

67 Πιαζηηθφ θξεάηην ειεθηξνβαλψλ  4.20 H9.2.13.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

68 Καιψδην  ηχπνπ JIVV-U  (πξψελ ΝΤΤ) δηαηνκήο 

2ρ2,5mm
2 

 
4.21 H9.2.15.7 

ΔΗΓΗΚΖ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

69 Αηζζεηήξαο βξνρήο  4.22 H9.2.11 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

70 Απηφκαηε βαιβίδα θαζαξζκνχ ´‟‟ 4.23 ρεη Ζ5.9 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

71 Αγσγνί ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο  PVC-U, Φ50 6 
ΑΣΜ  

4.24 ΤΓΡ – 12.13.01.01 08-06-02-01 
Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο u-
PVC 

72 Αγσγνί ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο  PVC-U, Φ63 6 
ΑΣΜ  

4.25 ΤΓΡ – 12.13.01.02 08-06-02-01 
Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο u-
PVC 

73 Αγσγνί ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο  PVC-U, Φ110 
6 ΑΣΜ  

4.26 ΤΓΡ – 12.13.01.05 08-06-02-01 
Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο u-
PVC 

74 

Φξεάηην έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ 
53,5ρ53,5εθ απφ ζθπξφδεκα δίπια ζηε βάζε 
ηζηνχ θσηηζκνχ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν 
ζηεγαλφ θάιπκκα 40ρ40εθ κε θιεηδί απφ 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα  

5.01 
ρεηηθφ 1 ΖΛΜ–

60.10.85.02 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

75 

Φξεάηην έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ 
43,5ρ43,5εθ απφ ζθπξφδεκα δίπια ζηε βάζε 
ηζηνχ θσηηζκνχ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν 
ζηεγαλφ θάιπκκα 30ρ30εθ κε θιεηδί απφ 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα  

5.02 ρεηηθφ ΖΛΜ–60.10.85.01 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

76 

Φξεάηην έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ 
73,5ρ53,5εθ απφ ζθπξφδεκα δίπια ζηε βάζε 
ηζηνχ θσηηζκνχ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν 
ζηεγαλφ θάιπκκα 60ρ40εθ κε θιεηδί απφ 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα  

5.03 
ρεηηθφ 2 ΖΛΜ–

60.10.85.02 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

77 Φξεάηην έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ 
113,5ρ93,5εθ απφ ζθπξφδεκα δίπια ζηε βάζε 

5.04 
ρεηηθφ 3 ΖΛΜ–

60.10.85.02 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
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ηζηνχ θσηηζκνχ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν 
ζηεγαλφ θάιπκκα 100ρ80εθ κε θιεηδί απφ 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα  

78 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηέιεπζεο 
θαισδίσλ δηακέηξνπ Φ40 

5.05 ρεηηθφ ΖΛΜ–60.20.40.11 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

79 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηέιεπζεο 
θαισδίσλ δηακέηξνπ Φ50 

5.06 ρεηηθφ ΖΛΜ–60.20.40.11 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

80 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηέιεπζεο 
θαισδίσλ δηακέηξνπ Φ90 

5.07 ρεηηθφ ΖΛΜ–60.20.40.12 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

81 ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο 
θαισδίσλ DN-100 

5.08 ΝΑΟΓΟ Α\Β-59 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

82 Πίιιαξ νδνθσηηζκνχ είθνζη αλαρσξήζεσλ 5.09 ΖΛΜ-60.10.80.03 05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 

83 
Ρπζκηζηήο – ηαζεξνπνηεηήο Σάζεο 380V/50Hz, 
ηζρχνο 33KVA, εληφο ζηεγαλνχ ΗΡ-54 θηβσηίνπ 
Πίιαξ.  

5.10 ρεηηθφ ΖΛΜ–60.10.80.05 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

84 Γηέιεπζε δξφκνπ κε δχν ζσιήλεοΡΔ Φ90.    5.11 ΑΣΖΔ Ν.3318.5.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

85 Γηέιεπζε δξφκνπ κε ηξεηο ζσιήλεο ΡΔ Φ90.    5.12 ΑΣΖΔ Ν.3318.5.2 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

86 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο 
απφ ράιθηλε πιάθα 

5.13 ρεηηθφ ΖΛΜ–60.20.40.21 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

87 χλδεζε κεηξεηνχ ΓΔΖ 5.14 ΑΣΖΔ Ν.9347 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

88 Σξίγσλν γείσζεο 5.15 ΑΣΖΔ Ν.8845.4 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

89 χλδεζκνο ράιθηλνο ζπκπηεζηνχ ηχπνπ C 5.16 ΑΣΖΔ Ν.9999.44 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

90 
ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΣΔΓΑΝΟ ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΗP68 ΜΔ 
ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ Σ5/830FH (HIGH 
EFFICIENCY) 35W,  

5.17 ΑΣΖΔ – Ν.8973.5.8 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

91 

Φσηηζηηθφ ηχπνπ πξνβνιέα αλάδεημεο, ζηελήο 
δέζκεο, ζηεγαλφ, πξνζηαζίαο ΗΡ65 κε 
ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE 70W, 
κε θσηεηλή δέζκε 25

o
 κεηά ηνπ αληηζακβσηηθνχ 

γείζνπ ρξψκαηνο αζεκί 
 

5.18 ΑΣΖΔ – Ν.8973.133.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

92 

Ηζηφο ειεθηξνθσηηζκνχ χςνπο 3,00κ γηα 
ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ αλάδεημεο, χςνπο 3,0m 
θαηαζθεπαζκέλνο  απν ραιπβδνζσιήλα 
Φ102ρ3mm, κε ζπξίδα δηαθιάδσζεο θαη  πιάθα 
έδξαζεο Φ-310mmρ10mm  γαιβαληζκέλνο ελ 
ζεξκψ κε.& βακκέλνο  ειεθηξνζηαηηθά κε ηξία 
ρέξηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή  θνχξλνπ ζε ρξψκα 
RAL-9006  

5.19 
ρεηηθφ 1 ΖΛΜ-

60.10.01.01 

05-07-01-00 
05-07-02-00 
 

Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 
ζψκαηα 

93 

Ηζηφο ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ ζηεγαλφο ΗΡ-65 κε δπλαηφηεηα 
ζπλαξκνιφγεζεο δηαθνξεηηθψλ θσηηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη ηε βάζε ηνπ 
θπιηλδξηθφ απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην 
δηακέηξνπ 180mm θαη δπλαηφηεηα  πεξηζηξνθήο 
360°, ζπλνιηθνχ χςνπο 6m θαη κήθνπο  
εγθηβσηηζκνχ-αγθχξσζεο  0,8m ρξψκαηνο RAL-
9006. 
 

5.20 
ρεηηθφ 2 ΖΛΜ-

60.10.01.01 

05-07-01-00 
05-07-02-00 
 

Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 
ζψκαηα 

94 

Ηζηφο ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ ζηεγαλφο ΗΡ-65 κε δπλαηφηεηα 
ζπλαξκνιφγεζεο δηαθνξεηηθψλ θσηηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη ηε βάζε ηνπ 
θπιηλδξηθφ απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην 
δηακέηξνπ 230mm θαη δπλαηφηεηα  πεξηζηξνθήο 
360°, ζπλνιηθνχ χςνπο 9m θαη κήθνπο  
εγθηβσηηζκνχ-αγθχξσζεο  1,2m,  ρξψκαηνο 
RAL-9006. 
 

5.21 ρεηηθφ ΖΛΜ-60.10.01.02 
05-07-01-00 
05-07-02-00 
 

Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ 
Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 
ζψκαηα 

95 

Φσηηζηηθφ ζηνηρείν κήθνπο 900mm κε ιακπηήξα  
αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-150W κε 
ζπκκεηξηθή ή αζχκκεηξε εθπνκπή δέζκεο, 
θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηελ θνξπθή ηζηνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε 
δπλαηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο δηαθνξεηηθψλ 
θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη 
βάζε ηνπ,  δηακέηξνπ 230mm ζπλνιηθνχ χςνπο  
9m, ρξψκαηνο RAL-9006. 
 

5.22 ρεηηθφ ΖΛΜ-60.10.20.03 05-07-02-00 
Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 
ζψκαηα 

96 

Φσηηζηηθφ ζηνηρείν κήθνπο 800mm κε ιακπηήξα  
αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-70W κε 
ζπκκεηξηθή ή αζχκκεηξε εθπνκπή δέζκεο, 
θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηελ θνξπθή ηζηνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε 
δπλαηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο δηαθνξεηηθψλ 
θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη 
βάζε ηνπ,  δηακέηξνπ 180mm ζπλνιηθνχ χςνπο  
6m, ρξψκαηνο RAL-9006 
 

5.23 
ρεηηθφ 1 ΖΛΜ-

60.10.20.01 
05-07-02-00 

Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 
ζψκαηα 
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97 

Φσηηζηηθφ ζηνηρείν κήθνπο 300mm κε ιακπηήξα  
αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-70W κε θσηεηλή 
εθπνκπή 55Ο γηα θσηηζκφ φςεσλ θηηξίσλ, 
θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηνλ θνξκφ ηζηνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε 
δπλαηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο  δηαθνξεηηθψλ 
θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη 
βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 230mm ζπλνιηθνχ χςνπο  
9m, ρξψκαηνο RAL-9006. 
 

.5.24 
ρεηηθφ 2 ΖΛΜ-

60.10.20.01 
05-07-02-00 

Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 
ζψκαηα 

98 

Φσηηζηηθφ ζηνηρείν κήθνπο 400mm κε πξνβνιέα 
αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-35W κε θσηεηλή 
εθπνκπή 55Ο γηα θσηηζκφ φςεσλ θηηξίσλ, 
θαηάιιειν  γηα πξνζαξκνγή ζηνλ θνξκφ ηζηνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε 
δπλαηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο  δηαθνξεηηθψλ 
θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη 
βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 180mm ζπλνιηθνχ χςνπο  
6m, ρξψκαηνο RAL-9006. 
 

5.25 
ρεηηθφ 3 ΖΛΜ-

60.10.20.01 
05-07-02-00 

Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 
ζψκαηα 

99 

ηεγαλφο ειεθηξηθφο πίλαθαο ΗΡ-65, ΗΚ-10 
δηαζηάζεσλ 205mm(Π)ρ220mm(Τ)ρ140mm(Β) 
κε  4 ζηεξίγκαηα γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε, 
θιεηδαξία, πξνηξππεκέλεο θιάηδεο εηζφδνπ-
εμφδνπ θαισδίσλ θαη ζηππηνζιίπηεο  
εκπνηηζκέλνπο κε ξεηίλε, πνπ θέξεη 1-3 

κηθξναπηφκαηνπο 6Α/6ΚΑ, ραξαθηεξηζηηθήο C, 
ηνπνζεηεκέλνο εληφο θξεαηίνπ γηα ηελ 
ηξνθνδφηεζε ησλ γξακκηθψλ θσηηζηηθψλ ζηα 
παγθάθηα  

5.26 ρεηηθφ ΖΛΜ-60.10.80.01 05-07-02-00 
Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 
ζψκαηα 

100 
Γξακκηθφ ζηεγαλφ θσηηζηηθφ ΗP67 κε ηαηλία led 
10W/24VDC, κήθνπο 1080mm, θηληξίζκαηνο 
rust red.  

5.27 ΑΣΖΔ – Ν.8973.5.9 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

101 Σξνθνδνηηθφ 220V-24Vdc ζηεγαλφ ΗΡ-65 ηζρχνο 
150W  

5.28 ΑΣΖΔ – Ν.8951.21.1 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

102 Σξνθνδνηηθφ 220V-24Vdc ζηεγαλφ ΗΡ-65 ηζρχνο 
240W  

5.29 ΑΣΖΔ – Ν.8951.21.2 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

103 Γηάλνημε ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 1,20*1,20*1,20 κε 
ρξήζε ζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο 

6.01 Δ4.4 10-05-01-00 Φπηεχζεηο δέληξσλ - ζάκλσλ 

104 Γηάλνημε ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,50*0,50*0,50 6.02 Δ1.2 10-05-01-00 Φπηεχζεηο δέληξσλ - ζάκλσλ 

105 Γέληξα θαηεγνξίαο Γ5 6.03 Γ1.5 10-09-01-00 
Πξνκήζεηα θαη ρεηξηζκνί θπηηθνχ 
πιηθνχ 

106 Γέληξα θαηεγνξίαο Γ4 6.04 Γ1.4 10-09-01-00 
Πξνκήζεηα θαη ρεηξηζκνί θπηηθνχ 
πιηθνχ 

107 Γέληξα θαηεγνξίαο Γ3 6.05 Γ1.3 10-09-01-00 
Πξνκήζεηα θαη ρεηξηζκνί θπηηθνχ 
πιηθνχ 

108 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ1 6.06 Γ2.1 10-09-01-00 
Πξνκήζεηα θαη ρεηξηζκνί θπηηθνχ 
πιηθνχ 

109 Θάκλνη αλαξξηρεηηθά  θαηεγνξίαο Α3 6.07 Γ3.3 10-09-01-00 
Πξνκήζεηα θαη ρεηξηζκνί θπηηθνχ 
πιηθνχ 

110 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο απφ 2,00 
έσο 4,00 lit 

6.08 Δ9.4 10-05-01-00 Φπηεχζεηο δέληξσλ - ζάκλσλ 

111 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο απφ 4,50 
έσο 12,00 lit 

6.09 Δ9.5 10-05-01-00 Φπηεχζεηο δέληξσλ - ζάκλσλ 

112 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο απφ 12,50 
έσο 22,00 lit 

6.10 Δ9.6 10-05-01-00 Φπηεχζεηο δέληξσλ - ζάκλσλ 

113 Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο απφ 23,00 
έσο 40,00 lit 

6.11 Δ9.7 10-05-01-00 Φπηεχζεηο δέληξσλ - ζάκλσλ 

114 ρεκαηηζκφο ιεθάλεο πνηίζκαηνο θπηψλ κε 
δηάκεηξν κέρξη 0,60 m 

6.12 Σ1.1 10-06-01-00 
Αλαζρεκαηηζκφο ιεθαλψλ άξδεπζεο 
θπηψλ 

115 Λίπαλζε θπηψλ κε ηα ρέξηα 6.13 Σ3.1 10-06-03-00 Υξήζε ιηπαζκάησλ 

116 Άξδεπζε θπηψλ κε Βπηίν 6.14 Σ2.1.1 10-06-02-00 
Άξδεπζε ριννηάπεηα - θπηψλ 
εδαθνθάιπςεο - ριννηάπεηα 
πξαλψλ 

 

 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηφζν ηηο εξγαζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

ΔΣΔΠ φζν θαη ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ πεξηιακβάλεη ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ηνπο 

γεληθνύο όξνπο θαζώο ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο εξγαζηώλ. 

Οη εηδηθέο απηέο πξνδηαγξαθέο, βξίζθνληαη ζην ηέινο θάζε νκάδαο εξγαζηψλ κε ηίηιν: 

«Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ-πιηθψλ». 
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100. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

100.1 Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Οη παξφληεο γεληθνί φξνη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ φξνη ησλ ινηπψλ νκάδσλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο ΓΣΤ  
παξεθθιίλνπλ απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο, απηνί ππεξηζρχνπλ ησλ γεληθψλ φξσλ. 

100.2 Τιηθά 

100.2.1 Γεληθά 

(α) ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε απηψλ ζην 
εξγνηάμην. 

(β) Τιηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία δηαζέηεη ν Δξγνδφηεο ζηνλ Αλάδνρν, πξέπεη λα 
δεηνχληαη έγθαηξα απφ ηνλ Αλάδνρν. 

(γ) Σα πιηθά θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, πξέπεη λα 
είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπο θαη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. 

100.2.2 Γείγκαηα 

Τιηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν σο δείγκαηα θαη δελ 
ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, επηηξέπεηαη λα είλαη κεηαρεηξηζκέλα ή ακεηαρείξηζηα θαη' επηινγή 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

100.2.3 Πξνκήζεηα 

(α) Σα πιηθά θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξφθεηηαη, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ, λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα. Πξντφληα αλαθχθισζεο 
ζεσξνχληαη θαηλνχξηα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 100.2.1, εδάθην (γ). 

(β) Οη δηαζηάζεηο θαη ε πνηφηεηα πιηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ 
πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο. 

100.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

(α) ρεηηθά κε ηα ζπλαληψκελα εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, π.ρ. αξραηνινγηθά 
επξήκαηα, δίθηπα ΟΚΧ θηι., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο θαη εληνιέο 
ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. 

(β) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ειεχζεξνπο ηνπο δξφκνπο θαη ηηο ινηπέο θπθινθνξηαθέο 
πξνζβάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο. Ζ πξφζβαζε ζε 
εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΚΧ, ζε εγθαηαζηάζεηο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ, ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ππξνζβεζηηθήο, ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ζε ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία θηι. πξέπεη λα παξακέλεη 
θαηά ην δπλαηφλ αλεκπφδηζηε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα 
θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 
νριήζεσλ. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεπξεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά, 
π.ρ. ζην έδαθνο, ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ή ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Δξγνδφηε ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε πεξίπησζε άκεζνπ 
θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη άκεζα φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. Σπρφλ 
αλαγθαία πξφζζεηα κέηξα ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ κεηαμχ Δξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ. Οη 
δαπάλεο γηα ηα ιεθζέληα άκεζα κέηξα θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πιεξψλνληαη πξφζζεηα ζηνλ 
Αλάδνρν. 

100.4 Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 

(α) ηηο ηηκέο κνλάδαο φισλ ησλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεηαη «θάζε δαπάλε», έζησ θαη εάλ 
δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε 
εξγαζίαο. 

(β) χκθσλα κε ην παξαπάλσ εδάθην, κλεκνλεχνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, γηα 
απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ «θάζε δαπάλε», νη αθφινπζεο δαπάλεο, νη νπνίεο ζε θάζε 
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πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ εξγαζηψλ, εθηφο εάλ γίλεηαη ξεηή 
αλαθνξά πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζηηο επί κέξνπο εξγαζίεο (βι. παξ. 100.1). 

- Οη δαπάλεο ζηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο 
θφξνπο, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηε 
δεκνπξάηεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

- Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή/θαη 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθψλ, θπξίσλ 
θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ / πξνζσπηθνχ θαη άιισλ κεραληθψλ κέζσλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ ινηπψλ 
εξγαζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ απφ ηηο εξγαζίεο θαη ινηπέο θαζπζηεξήζεηο θνξηνεθθφξησζεο 
θαη κεηαθνξψλ.  Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο, θνξηνεθθνξηψζεηο, 
κεηαθνξέο, απψιεηεο ρξφλνπ θιπ. θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ θαη ινηπψλ κέζσλ, εμνπιηζκνχ 
θαη πξνζσπηθνχ, κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
θαη αρξήζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ 
νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη 
ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ.  

- Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεσλ θαη φισλ ησλ ινηπψλ 
ζρεηηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηνπ θάζε είδνπο 
επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ην έξγν πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη πξνζσπηθνχ 
ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θηι., εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ, 
εξγαδφκελνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή άιινπ (εληφο θαη εθηφο Διιάδνο). 

- Οη δαπάλεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ Αλαδφρνπ, εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά), 
θαηαζθεπήο, νξγάλσζεο, δηαξξχζκηζεο θηι. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ζ' απηνχο, ησλ παξνρψλ λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ησλ 
ζρεηηθψλ ζπλδέζεσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ γξαθείσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

- Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, θαζψο 
θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

- Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ 
εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ηφζν ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην φζν θαη ζε άιια εξγαζηήξηα, 
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

- Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο(εσλ) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, 
εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θιπ.,  φπσο επίζεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ 
θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε ηεο 
ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ 
απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηνλ Δξγνδφηε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο 
απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ 
δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή  

- Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξψλ, κεραλεκάησλ, 
πξνζσπηθνχ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ.) θαζψο θαη γηα ηπρφλ άιιεο αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

- Οη δαπάλεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη 
ηα νξηδφκελα ζην Φάθειν Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ. 

- Οη δαπάλεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ειέγρσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη 
ζηελ παξνχζα ΓΣΤ, ζηελ ΔΣΤ, ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη ζην Πξφγξακκα 
Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ θάζε είδνπο "δοθηκαζηηθά 
ηκήκαηα" πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κε ηηο κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία 
πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.). 
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- Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 
ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε 
απηψλ, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε 
(φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, ε απνκάθξπλζε απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην 
ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, 
αληαιιαθηηθά θιπ. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο αθνξνχλ ηφζν ηα κεραλήκαηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη ηπρφλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί 
ηφπνπ ησλ έξγσλ, έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη), γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο, ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.  

- Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απφδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ κεραλεκάησλ 
θαη πξνζσπηθνχ εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, κε κεζνδνινγία ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, ιφγσ ησλ 
ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, δηθηχσλ 
Ο.Κ.Χ. θηι. θαη ησλ παξεκβάζεσλ ησλ αξκνδίσλ γηα ηα εκπφδηα απηά θνξέσλ (ΤΠ.ΠΟ., 
Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., ΟΔ, Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο / Δηαηξείεο     Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο θηι.), 
θαζψο θαη ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαηά θάζεηο απφ ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ 
εκπνδίσλ θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ δπζρεξεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαηήξεζε ηεο 
ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ 
γεληθά. 

- Ζ δαπάλε ζχληαμεο θαη ππνβνιήο αθξηβψλ θαη ιεπηνκεξεηαθψλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ 
«εθ θαηαζθεπήο» ή «σο θαηεζθεπάζζε» ("As built" Drawings) γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο 
ινηπέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζην έξγν, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 
ηνλ εμνπιηζκφ. 

- Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ, δηεπζεηήζεσλ θαη ινηπψλ θαηαζθεπψλ,  γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ 

- Ζ  ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο δεκνζηφηεηαο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη 
ινηπά ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο Δ.Δ. 

- Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 
θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θηι. θαη 
ε απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ 
νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα. 

- Οη δαπάλεο γηα δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ, 
επξεζηηερληψλ, εθεπξέζεσλ θιπ., γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

- Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θηηξίσλ ή ινηπψλ 
έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

- Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή αγνξάο εδαθηθήο ισξίδαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο / αδεηνδφηεζεο 
αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε πξντφλησλ εθζθαθήο θαη άιισλ πεξηζζεπκάησλ θιπ. 

- Οη δαπάλεο ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ θαη εξεπλψλ, ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

- Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο 
γηα ηε κε παξαθψιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ 
δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά, φπσο π.ρ. : 

- Οη δαπάλεο ησλ πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο κηθξφηεξνπ ησλ 5,0 
m. πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαη 
πεδψλ, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ή/θαη ηνλ Δξγνδφηε, λα 
γίλεη εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο ζε άιιεο δηαδξνκέο θαη εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή 
ηέηνησλ νξπγκάησλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 

- Οη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ, θαηά ηα ηζρχνληα θαη ηηο ππνδείμεηο 
ηνπ Δξγνδφηε, ηελ απξφζθνπηε θαη αθίλδπλε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη 
ακαμνζηνηρηψλ ζηνλ επξχηεξν γεηηνληθφ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη φπνπ απηφ απαηηεζεί, 
δειαδή ε ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο, ε θαζεκεξηλή θάιπςε ησλ νξπγκάησλ, ε ηθαλή 
αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ, ψζηε λα παξέρνπλ αζθάιεηα ησλ δηαθηλνπκέλσλ, ε 
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ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ε ζήκαλζε, ζεκαηνδφηεζε θαη εμαζθάιηζε θάζε επηθίλδπλνπ ρψξνπ, 
νη δαπάλεο δηεπζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα 
ηελ απνκάθξπλζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. 

- Οη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία πξφζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε 
βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηψλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

- Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. 
δηέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ή επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη 
δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή 
επζχλε ησλ νπνίσλ  ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.  

- Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηψλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο 
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ε ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη 
ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα 
ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, πδάηηλνη 
νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο (Ο.Κ.Χ.) θηι. 

- Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο 
ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα απαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ 
έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ζχληαμε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ 
επηκεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο. 

- Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θηι. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή 
θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ., θαζψο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ 
αδεηψλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο ή άιινπο 
ζπλαξκφδηνπο θνξείο. 

- Οη δαπάλεο πξνεξγαζίαο παιαηψλ ή λέσλ επηθαλεηψλ γηα ηηο νπνηεζδήπνηε 
αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο επ' απηψλ, φπσο π.ρ. πηθνχληζκα, ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, άξζε θαη 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θηι. 

- Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ θξεαηίσλ αγσγψλ 
ή ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηε ζχλδεζε αγσγψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ' απηά. 

- Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ.  

(γ) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) θαη 
γηα Όθεινο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ  

(δ) Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

(ε) Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηπρφλ εθηεινχληαη επί πιένλ ησλ απαηηνπκέλσλ απφ ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, φπσο π.ρ. ππεξεθζθαθέο, πξφζζεην πάρνο νδνζηξσζίαο, επί πιένλ φγθνο 
ζθπξνδέκαηνο θηι., ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπδεκίαο απνδεκίσζεο θαη νη εξγαζίεο απηέο 
δελ απνηεινχλ βάζε γηα αηηηάζεηο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ κε ζθνπφ ηελ πιεξσκή ηνπο ή ηελ 
παξνρή παξάηαζεο πξνζεζκίαο, εθηφο αλ νη επί πιένλ εξγαζίεο εθηεινχληαη θαη' εληνιή ηεο 
Τπεξεζίαο. Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ επί πιένλ ησλ απαηηνπκέλσλ, έζησ θαη ελ γλψζεη ηεο 
Τπεξεζίαο ή εθπξνζψπνπ ηεο, δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 
πιεξσκή ηνπο.  Σνπλαληίνλ, εθφζνλ ε εθηέιεζε εξγαζηψλ επί πιένλ ησλ απαηηνπκέλσλ 
απνβαίλεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε βάξνο ηεο ηθαλνπνηεηηθήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
ή/θαη ηνπ ζθνπνχ πνπ απηφ εμππεξεηεί, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα, επζχλε θαη 
δαπάλεο ηνπ λα πξνβεί ζε θαηάιιειε θαηά πεξίπησζε απνθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

100.5 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

- Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 
κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ κε ηε βνήζεηά ηνπο επηκεηξεηηθψλ 



 

 14 

ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 
ηπρφλ νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

- Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν 
Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν 
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ 
ειέγρνπ. 

- Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 
επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο 
εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Σηκνιφγην Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

- Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν 
ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηεο 
παξνχζαο ΓΣΤ θαη ηεο ΔΣΤ.  

- Αλ ε παξάγξαθνο «Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή» ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηεο 
παξνχζαο ΓΣΤ πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί 
πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη 
ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην θαλελφο 
άιινπ άξζξνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. 
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120. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

121. ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΚΑΦΔ  

121.1 Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 

(α) Σν πεδίν εθαξκνγήο ηηο παξνχζαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

- Δθηέιεζε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο 

- Άξζε ησλ πάζεο θχζεσο θαηαπηψζεσλ. 

- Πάζεο θχζεσο θαζαηξέζεηο (θηηζκάησλ, κεκνλσκέλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
θηι.) 

(β) Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΣΠ Υ1 κε ηηο 
φπνηεο βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ. ε 
πεξίπησζε αληηθάζεσλ ππεξηζρχεη ην παξφλ. 

(γ) Χο "γεληθέο εθζθαθέο" λννχληαη νη εθζθαθέο θαη εμνξχμεηο γαηψλ-εκίβξαρνπ θαη 
βξάρνπ (βι. παξ. 121.2) ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00 m θαη νη 
εθζθαθέο θαη εμνξχμεηο ραιαξψλ εδαθψλ (βι. παξ. 121.2) νπνηνπδήπνηε βάζνπο θαη 
πιάηνπο. 

121.2 Τιηθά 

Σα πξνο εθζθαθή εδάθε θαηαηάζζνληαη ζε "ραιαξά εδάθε", "γαίεο θαη εκίβξαρνο" θαη 
"βξάρνο". Αλαιπηηθφηεξα:  

 Χο "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε 
πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο" ραξαθηεξίδνληαη ηα ρψκαηα, ηα ακκνράιηθα, νη θξνθάιεο, ηα 
ζθιεξά θαη ζπκπαγή πιηθά, φπσο ηζηκελησκέλσλ ακκνράιηθσλ, πιεπξηθψλ θνξεκάησλ θαη 
πξντφλησλ έθπιπζεο θιηηχσλ, ν καιαθφο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, νη κεκνλσκέλνη 
νγθφιηζνη, θαη ηα ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ κε φγθν φρη κεγαιχηεξν απφ κηζφ (0,5) m3 θαη 
γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα 
θαη αλακνριεπηήξεο (rippers), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ. 

 Χο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ 
δελ ραιαξσζεί κε εθξεθηηθέο χιεο, ρξήζε ινζηψλ ή ζθελψλ, θαη νη νγθφιηζνη ή 
απνζπαζκέλα ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ, φγθνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ κηζνχ (0,5) m3. 

 πκπαγήο βξάρνο, θαηά ηνλ νξηζκφ απηφ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην καιαθφ ή 
απνζαζξσκέλν βξάρν γαηψδνπο ή εκηβξαρψδνπο ζχζηαζεο, ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο πξνηηκά 
λα αλαηηλάμεη πξηλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, ζεσξείηαη ν πγηήο βξάρνο ηέηνηαο ζθιεξφηεηαο θαη 
δνκήο, πνπ δελ κπνξεί λα ραιαξσζεί ή αλακνριεπζεί κε κπνπιληφδα εθνδηαζκέλε κε κνλφ 
αλακνριεπηήξα (ripper) νξζνγσληθήο δηαηνκήο. 

 Τιηθά, εθηφο απφ νγθφιηζνπο ή απνζπαζκέλα ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ, ηα νπνία 
δελ ραιαξψζεθαλ κε αλαηίλαμε πξηλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, δελ ζα ραξαθηεξίδνληαη σο 
εθζθαθή βξάρνπ, εθηφο εάλ ε ρξήζε αλαηίλαμεο απαγνξεχηεθε θαη ε αθαίξεζε κε ινζηνχο, 
ζθήλεο ή παξφκνηεο κεζφδνπο επηβιήζεθε απφ ηνλ Δξγνδφηε, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο 
π.ρ. ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

121.3  Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

121.3.1 Πξνζηαζία δηαθόξσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

(α) Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθζθαθψλ είλαη δπλαηφλ λα απαληεζνχλ δηάθνξνη ζε 
ιεηηνπξγία αγσγνί Δηαηξεηψλ ή θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΟΚΧ). ηελ πεξίπησζε 
απηή ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 123 ηεο παξνχζαο. 

(β) ε πεξίπησζε γεηηλίαζεο ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο κε θηίζκαηα θαη ινηπέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε 
ηνπ, λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. 

(γ) Όια ηα ζηαζεξά ηνπνγξαθηθά ζεκεία (ηξηγσλνκεηξηθά θαη πνιπγσληθά ζεκεία, 
ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο θηι.), πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ,, κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε 
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ιφγν ζηαζεξά ζεκεία θαηαζηξαθνχλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα 
επαλαηνπνζεηήζεη. 

(δ) Γεληθά ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα θάζε απαίηεζε ηξίησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηδησηψλ, απφ ηπρφλ πξνμελεζείζεο θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

121.3.2 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

(α) Πξηλ απφ ηελ θάζε έλαξμε ησλ θπξίσο γεληθψλ εθζθαθψλ (γαηψλ - εκίβξαρνπ θαη 
βξάρνπ) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ν θαζαξηζκφο θαη ε εθξίδσζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο 
εθζθαθήο. Ο θαζαξηζκφο ζπλίζηαηαη ζηελ αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηεο θπηηθήο 
γεο θαη ινηπψλ ραιαξψλ εδαθψλ (βι. παξ. 121.2), ζηελ εθξίδσζε, ζηελ εθζάκλσζε θαη θνπή 
θάζε είδνπο δέλδξσλ, θνξκψλ, ξηδψλ θηι. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηεδάθηζε ηπρφλ 
ππαξρφλησλ θηηζκάησλ ή πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ. 

(β) Όια ηα αθαηάιιεια πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηνλ θαζαξηζκφ, εθξίδσζε, θνπή 
δέλδξσλ, θνξκψλ θιπ. θαη απφ ηελ θαηεδάθηζε θηηξίσλ, εξεηπίσλ, θξαθηψλ, παιαηψλ 
νδνζηξσκάησλ θιπ. ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε 
απαηηνχκελε απφζηαζε θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 

(γ) Αληηζέησο ζε πεξίπησζε πνπ ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηεο θπηηθήο γεο είλαη 
θαηάιιεια γηα επέλδπζε πξαλψλ επηρσκάησλ, ηφηε, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 
ελαπνηίζεληαη πξνζσξηλψο ζε ζέζεηο ηεο επηινγήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
θαηάιιεια. 

121.3.3 Απνξξνή πδάησλ 

(α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη έγθαηξα φια ηα αλαγθαία κέηξα απνξξνήο ησλ 
πδάησλ, φπσο π.ρ. : 

- Γηα ηελ αλαραίηηζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ πάλσ απφ ηηο 
ππαίζξηεο εθζθαθέο (π.ρ. ηάθξνη νθξχσλ). 

- Ώζηε θάζε εθηεζεηκέλε επηθάλεηα εθζθαθήο λα απνζηξαγγίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ 
λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ησλ επηθαλεηψλ  ηεο εθζθαθήο θαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. 

- Ώζηε ν ππζκέλαο ησλ νξπγκάησλ λα απνζηξαγγίδεηαη ζπλερψο θαιά.  Γη' απηφ ζα 
πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη, φπνπ απαηηείηαη, πξνζσξηλνί ή κφληκνη ηάθξνη απνζηξάγγηζεο. 

- Ώζηε ηα ζπλεθηηθά εδάθε λα κελ δηαπνηίδνληαη απφ λεξά. 

(β) Όια ηα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε δαπάλεο ηνπ  Αλαδφρνπ, ρσξίο 
πξφζζεηε απνδεκίσζε, γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο απνζηξάγγηζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ. 

121.3.4 Δθζθαθή 

(α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζε θάζε πεξίπησζε ηα θαηάιιεια 
κεραλήκαηα θαη εξγαιεία θαη γεληθψο λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ γηα 
ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ . Ο εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη ζε 
άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη λα ζπληεξείηαη θαλνληθά κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(β) Όιεο νη εθζθαθέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο γξακκέο, ηα πξαλή, ηηο θιίζεηο θαη ηηο 
δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ή ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ 
Δξγνδφηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνφδνπ θαηαζθεπήο, κπνξεί λα θξηζεί απαξαίηεην ή 
επηζπκεηφ λα ηξνπνπνηεζνχλ νη γξακκέο, ηα πξαλή, νη θιίζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ 
εθζθαθψλ πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ή πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ηνλ Δξγνδφηε. Ο Αλάδνρνο 
δελ ζα δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε ακνηβή, πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο γηα 
εθζθαθέο, γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο, νχηε ζα δηθαηνχηαη παξάηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ. Κάζε εθζθαθή πνπ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε 
ρψξνπο φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ απαξαίηεηεο εξγαζίεο ή ζε ρψξνπο απφξξηςεο 
πξντφλησλ εθζθαθήο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ, ζα πεξηνξίδεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ 
ηνλ Δξγνδφηε φξηα θαη ζα εθηειείηαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(γ) Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θάζε κέηξν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ππεξεθζθαθέο. Γηα 
θάζε ππεξεθζθαθή πνπ πξνθχπηεη απφ ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία ή ζθνπφ, εθηφο αλ έρεη δνζεί ζρεηηθή εληνιή ηνπ Δξγνδφηε ή θξίζεθε απηή 
δηθαηνινγεκέλε, ν Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Κάζε ηέηνηα 
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ππεξεθζθαθή ζα πιεξνχηαη κε εγθεθξηκέλα πξντφληα εθζθαθήο, ή ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε 
ηηο εληνιέο ηνπ Δξγνδφηε, ην δε θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο απηήο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
Ο Δξγνδφηεο κπνξεί λα εγθξίλεη ελαιιαθηηθά κέηξα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ππεξεθζθαθψλ, ζε 
θάζε πεξίπησζε φκσο ην θφζηνο ησλ κέηξσλ απηψλ ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Δίλαη 
επλφεην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ππεξεθζθαθψλ πνπ νθείινληαη ζε γεσινγηθέο ζπλζήθεο, ν 
Αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί γηα ηηο εξγαζίεο πιήξσζήο ηνπο. 

(δ) Μφληκα εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο εθζθαθψλ ζα κνξθψλνληαη θαιαίζζεηα θαη κε θιίζεηο 
πνπ εμαζθαιίδνπλ επαξθή επζηάζεηα θαη  απνζηξάγγηζε. Ζ ζπληήξεζε ησλ πξαλψλ θαη ε 
αθαίξεζε ραιαξνχ πεηξψκαηνο απφ κφληκα εθηεζεηκέλα πξαλή βξάρνπ ζα γίλεηαη κε 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Αθαλφληζηεο εμάξζεηο αδηαηάξαθηνπ βξάρνπ ζα επηηξέπνληαη κφλν 
κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε. Πάλησο, αηρκεξά εμάξκαηα ή επηθξεκάκελα ηκήκαηα 
βξάρνπ, πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ Δξγνδφηε ζπληζηνχλ θίλδπλν, ζα μεζθαξψλνληαη θαη ζα 
απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δξγνδφηε.  

(ε) Θεσξείηαη πηζαλφ φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ θνηιφηεηεο, ξήγκαηα, δψλεο ραιαξνχ ή 
απνζαζξσκέλνπ βξάρνπ ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη δηεπζχλζεηο ζηα πεηξψκαηα πνπ πξφθεηηαη 
λα εθζθαθνχλ, ζηηο ζεκειηψζεηο, ηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Γη' απηφ νη 
γξακκέο εθζθαθήο πνπ θαίλνληαη ζηα ρέδηα δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απεηθνλίδνπλ κε 
κεγάιν βαζκφ αθξηβείαο ηηο ηειηθέο ή πξαγκαηηθέο γξακκέο εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνχλ ή 
λα εξκελεπζεί φηη δελ ππάξρνπλ αζζελείο δψλεο ζην πέηξσκα κέζα απφ ηηο γξακκέο απηέο. 

(ζη) Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ, απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κεηά απφ εηδηθή 
έγγξαθε άδεηα ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο, κε επζχλε φκσο πάληνηε ηνπ Αλαδφρνπ. 

(δ) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη έγθαηξα ηηο πξνηάζεηο ηνπ ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
πξνηάζεψλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο αλαηηλάμεσλ γηα έγθξηζε απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

(ε) Κακία αμίσζε δελ κπνξεί λα εγείξεη ν αλάδνρνο (γηα αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ κνλάδαο 
ή/θαη παξάηαζε πξνζεζκίαο θιπ) ζε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί ν Δξγνδφηεο λα επηηξέςεη ηε 
ρξήζε εθξεθηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ έρνπλ γεληθή 
ηζρχ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή φρη εθξεθηηθέο χιεο γηα ηε 
ραιάξσζε ηνπ ηζηνχ ή γηα ηελ εθζθαθή θηι. ησλ νξπγκάησλ. 

(ζ) Δθζθαθή κε αλαηηλάμεηο ζα επηηξέπεηαη λα εθηειείηαη κφλν απφ έκπεηξνπο θαη 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο ηερλίηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ν επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 
έρεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν άδεηα γνκσηνχ, θάησ απφ ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλσλ 
ηερληθψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη κφλν φηαλ έρνπλ ιεθζεί ηα εγθεθξηκέλα 
ηζρχνληα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ, ησλ έξγσλ θαη ηεο δεκφζηαο ή 
ηδησηηθήο πεξηνπζίαο. 

(η) Αλαηηλάμεηο γηα εθζθαθέο πνπ ζα εθηεινχληαη θνληά ζε ηειεησκέλεο θαηαζθεπέο απφ 
ζθπξφδεκα ζα ειέγρνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη ηαιαληψζεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα κελ 
έρνπλ ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) cm/sec. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 
απηψλ ή κεηά απφ παξαηεξήζεηο, νη κέζνδνη αλαηηλάμεσλ ζα ηξνπνπνηνχληαη θαη ε πνζφηεηα 
εθξεθηηθψλ ηαπηφρξνλεο ππξνδφηεζεο ζα κεηψλεηαη, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα λα 
πεξηνξηζζνχλ ζην ειάρηζην νη δηαηαξαρέο ζηηο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ζηνλ 
πεξηβάιινληα βξάρν θαη ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ. 

(ηα) Γελ ζα επηηξαπεί ζηνλ Αλάδνρν, εθηφο εάλ εγθξηζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία, 
λα ππξνδνηήζεη εθξεθηηθά ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) m απφ ππφγεηεο ή 
ππαίζξηεο θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο. Σπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηα έξγα, ζε ηδησηηθή 
ή ζε δεκφζηα πεξηνπζία απφ ηηο αλαηηλάμεηο, ζα απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε δηθά ηνπ 
έμνδα. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο αλαηίλαμεο ζην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεην 
θαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ππεξεθζθαθέο, ε εθζθαθή λα κελ είλαη 
αθαλφληζηε, λα κελ πξνθαιείηαη αδηθαηνιφγεηε δηαηαξαρή ηνπ εδάθνπο, πνπ ζα ην θαζηζηά 
αζηαζέο, λα κελ θαηαθεξκαηίδεηαη ν βξάρνο πάλσ ζηνλ νπνίν ή ζε επαθή κε ηνλ νπνίν, 
πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ζθπξφδεκα ή εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ή αλάρσκα θαη λα κελ 
πξνθαινχληαη δεκηέο ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο. 

(ηβ) Δάλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ Δξγνδφηε, νη αλαηηλάμεηο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ 
δεκηέο ζην βξάρν πάλσ ζηνλ νπνίν ή ζε επαθή κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εδξαζζνχλ 
θαηαζθεπέο, λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ή λα δηαηαξάμνπλ πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο ή λα 
δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο ππεξεθζθαθέο ή λα επεξεάζνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ εδάθνπο, ε 
Τπεξεζία κπνξεί λα δψζεη εληνιέο ζηνλ Αλάδνρν λα αιιάμεη ηε δηάκεηξν ή ην κήθνο ησλ 
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νπψλ, λα κεηαβάιεη ηνπο ρξφλνπο ππξνδφηεζεο ησλ γνκψζεσλ, λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ειαθξφηεξε γφκσζε, λα εθαξκφζεη πξνξεγκάησζε, ή ήπηα κεηάηκεζε ή λα δηαθφςεη ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ πιψλ θαη λα νινθιεξψζεη ηελ εθζθαθή κε γξακκηθή δηάηξεζε, 
ρξεζηκνπνίεζε ζθελψλ ή άιισλ θαηάιιεισλ κέζσλ. Ζ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία  ηεο 
ηερληθήο θαη ησλ κεζφδσλ αλαηίλαμεο ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 
επζχλε ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ ησλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

121.3.5 Δπηινγή, δηάζεζε, κεηαθίλεζε πξντόλησλ εθζθαθήο 

(α) Σα θαηάιιεια πξντφληα απφ ηηο εθζθαθέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ππνρξεσηηθά γηα ηελ 
θαηαζθεπή. Όπνπ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ, πιηθά θαηάιιεια γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή ζα 
εθζθαθζνχλ ρσξηζηά απφ ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα απνξξηθζνχλ. Σα θαηάιιεια πιηθά 
εθζθαθήο ζα επηιέγνληαη θαηά θνξηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο θαη ζα απνηίζεληαη ζηηο 
θαζνξηζκέλεο νξηζηηθέο ζέζεηο ή ζα απνηίζεληαη ζε πξνζσξηλνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο, απ' 
φπνπ αξγφηεξα ζα κεηαθέξνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο νξηζηηθέο ζέζεηο. 

(β) Ζ ελαπφζεζε ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ζα γίλεη ρσξίο πξφζζεην θφζηνο αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε κεηαθνξάο. Όια ηα άιια 
πξντφληα εθζθαθήο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κφληκεο θαηαζθεπέο ζα απνξξηθζνχλ 
ζηηο πεξηνρέο πνπ δείρλνληαη ζηα ζρέδηα ή ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ν Αλάδνρνο 
θαη ζα εγθξίλεη ν Δξγνδφηεο. Οη πεξηνρέο απφξξηςεο ζα θαηαιακβάλνπλ ηέηνηεο ζέζεηο, ψζηε 
λα κελ δεκηνπξγνχληαη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη λα κελ εκπιέθνληαη κε 
νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ έξγσλ. Ζ απφζεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζα έρεη επζηαζή θαη 
νκνηφκνξθα πξαλή, θαιαίζζεηε εκθάληζε, θαη ζα ηζνπεδψλεηαη ζα εμνκαιχλεηαη, ζα 
δηακνξθψλεηαη θαη ζα απνζηξαγγίδεηαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ησλ πιηθψλ ή ε 
ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ζ δηάζηξσζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηηο δηάθνξεο 
πεξηνρέο απφξξηςεο, ζα γίλεηαη ζε ζηξψζεηο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην ελάκηζη (1,50) m 
πάρνο, ρσξίο θακία άιιε ζπκπχθλσζε, εθηφο απφ εθείλε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηα 
κεραλήκαηα κεηαθνξάο θαη δηάζηξσζεο.  

(γ) Σα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο πνπ απφ ηα πξάγκαηα δελ ζα είλαη δπλαηή ε 
άκεζε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηηο κφληκεο θαηαζθεπέο, επηρψκαηα θηι. ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα 
απνηίζεληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. Σα απνζεθεπκέλα απηά πιηθά 
θαηφπηλ ζα μαλαθνξησζνχλ θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο γηα ηειηθή 
ρξήζε. 

(δ) Καηά ηελ απνζήθεπζε, επαλαθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζα ιακβάλεηαη 
κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή δηαρσξηζκνχ ηνπ βξάρνπ θαη ηελ απνθπγή αλάκημεο ηνπ πιηθνχ 
απηνχ κε άιια πιηθά. 

(ε) Ζ ζέζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο κπνξεί λα επηιέγεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα 
ππφθεηηαη φκσο ζηελ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε. 

(ζη) Σα απνζεθεπκέλα πιηθά ζα μαλαθνξηψλνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα αλαρψκαηα 
θαη επηρψκαηα, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ απνζήθεπζεο θαη 
επαλαθφξησζεο, νη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα δηακνξθψλνληαη κε 
ζηαζεξέο θιίζεηο, θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δξγνδφηε. 

(δ) Ζ απνζήθεπζε ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα 
δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζε : 

- Τιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επηρψζεηο θαη αλαρψκαηα.  

- Τιηθά βξάρνπ, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επίρσζε βξάρνπ θαη ιηζνξξηπέο 
πξνζηαζίαο πξαλψλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο, φπνπ απαηηείηαη. 

- Τιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο  

- Άιια πιηθά, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εηδηθά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δξγνδφηε.   

121.3.6 Άξζε θαηαπηώζεσλ 

(α) Ζ άξζε θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ 
ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο έδαθνο, ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε είηε γηα 
απνζήθεπζε, πξνθεηκέλνπ ηα θαηάιιεια πξντφληα θαηάπησζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ, είηε  γηα νξηζηηθή απφξξηςε, ζα 
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πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ θαηάιιειν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη θαηά ηα ινηπά φπσο θαζνξίδεηαη 
ζηελ παξ. 121.3.5 ηνπ παξφληνο. 

(β) Σνλίδεηαη, φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ λα ιακβάλεη φια 
ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα παξεκπνδίζεσο ησλ θαηνιηζζήζεσλ, θαηαθξεκλίζεσλ θιπ., 
εθαξκφδνληαο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη φηη ζα απνδεκηψλεηαη γηα ηελ άξζε ησλ 
θαηαπηψζεσλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα δελ έρεη ππεπζπλφηεηα γη' απηέο. 

121.3.7 Καζαηξέζεηο 

(α) Οη θαζαηξέζεηο γεληθά δηαθξίλνληαη ζε : 

- Καζαηξέζεηο θηηζκάησλ  

- Καζαηξέζεηο ιηζνδνκψλ 

- Καζαηξέζεηο αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ 

(β) Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξ. 121.3.2, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθψλ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηεδάθηζε ππαξρφλησλ θηηζκάησλ, θξαθηψλ θιπ. ε θαζαίξεζε 
νπιηζκέλσλ θαη άνπισλ ζθπξνδεκάησλ, ιηζνδνκψλ θαη γεληθά πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, 
κε ή ρσξίο ηελ βνήζεηα κεραληθψλ κέζσλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ 
πιηθψλ πνπ είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο ή ζε ρψξνπο καθξάλ ηνπ έξγνπ, ηεο 
έγθξηζεο ηνπ Δξγνδφηε. Υξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 121.3.4. 

(γ) Οη πάζεο θχζεσο θαζαηξέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο γεληθέο εθζθαθέο, εθηφο εάλ, 
ζχκθσλα κε ην Σηκνιφγην, πιεξψλνληαη ρσξηζηά. Οη θαζαηξέζεηο ιηζνδνκψλ ππάγνληαη ζηηο 
"γαηψδεηο - εκηβξαρψδεηο" γεληθέο εθζθαθέο ελψ ησλ θηηζκάησλ θαη αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ 
ζθπξνδεκάησλ ζηηο "βξαρψδεηο". 

121.4 Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 

121.4.1 Γεληθέο εθζθαθέο ραιαξώλ εδαθώλ 

Ζ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ εθζθαθή  κε νπνηνδήπνηε κέζν θπηηθψλ  γαηψλ, ηχξθεο, νξγαληθψλ εδαθψλ θαη 
αθαηάιιεισλ πιηθψλ  πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή  πιηθά,  ζε 
νπνηνδήπνηε  βάζνο θαη πιάηνο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ελ μεξψ ή κέζα 
ζην λεξφ. 

 ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξά, κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε (ζηνθάξηζκα), πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
θπηηθέο γαίεο ζην εξγνηάμην (πιήξσζε  λεζίδσλ, επέλδπζε πξαλψλ θηι.) είηε γηα ηελ νξηζηηθή  
απφζεζε ηνπο (πεξηζζεχκαηα θαη αθαηάιιεια εδάθε). 

 ηελ θαλνληθή θαη έληερλε δηακφξθσζε ησλ απνζέζεσλ ζε ζεηξάδηα θαη δηαθχιαμή 
ηνπο κέρξη ηε  ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν . 

 ηελ απφζεζε θαη κφξθσζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ ζε ζέζε  έγθξηζεο ηνπ 
Δξγνδφηε. 

 ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζπιινγή ησλ 
θνκκέλσλ ή  εθξηδσκέλσλ δέλδξσλ, ηνλ απνθισληζκφ ηνπο θαη ην ζηνίβαγκα ησλ θνξκψλ θαη 
ησλ ρνληξψλ θιάδσλ ζε  ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ν Δξγνδφηεο. 

121.4.2 Γεληθέο εθζθαθέο γαηώλ θαη εκηβξάρνπ 

Ζ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο θαη εκηβξαρψδεο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη ζε 
πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 3.00 m θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ, κε ρξήζε θαηάιιεισλ 
εθζθαπηηθψλ κέζσλ ή κε ηα ρέξηα, ελ μεξψ ή κέζα ζην λεξφ 

 ηε κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο 

 ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ θηι., φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 
121.4.1. 

 ηε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ κέρξη ηνπ αλαγθαίνπ βαζκνχ 
ζπκπχθλσζεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη ζηελ ΔΣΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 



 

 20 

 ηε δηαινγή θαη  επηινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ σθέιηκσλ θαηαζθεπψλ (θαηάιιεια 
πξντφληα) ή γηα απφξξηςε ζε ζέζεηο ηεο έγθξηζεο ηνπ Δξγνδφηε (αθαηάιιεια πξντφληα). 

 ηελ ελαπφζεζε θαη ηηο νπνηεζδήπνηε θνξηνεθθνξηψζεηο θαη πξνζσξηλέο απνζέζεηο 
ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ελαπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή 
άιισλ σθέιηκσλ θαηαζθεπψλ. 

 ηε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ πξνζσξηλψλ ή θαη νξηζηηθψλ απνζέζεσλ. 

 ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 121.3.3 ηνπ παξφληνο 

 ηελ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη αληίζηνηρσλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ηελ 
απνζχλζεζε πιαθνζηξψζεσλ, ηελ θαζαίξεζε ζπξκαηφπιεθησλ θηβσηίσλ (SERAZANETI), 
πάζεο θχζεσο ιηζνδνκψλ θαη θξαζπεδνξείζξσλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ζην Σηκνιφγην ή απφ 
έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο μερσξηζηή πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

 ηελ εθζθαθή γαηψλ θαη εκηβξάρνπ ζε λέν έξγν ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, 
αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο πνπ εθηεινχληαη (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην 
ππάξρνλ έξγν). 

 ηελ εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο (αθαίξεζε ππάξρνληνο επηρψκαηνο) 

 ηελ εθζθαθή γαηψλ θαη εκηβξάρνπ   ηκήκαηνο  ηξαπεδνεηδψλ  ηάθξσλ  κε πιάηνο 
κεγαιχηεξν ησλ 3,00 m 

 ηε δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ, πνηακψλ θηι., κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00 m 

 ηε δηακφξθσζε αλαβαζκψλ γηα ηελ αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ φπσο νξίδεηαη ζηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε 

121.4.3 Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ 

Ζ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ εθζθαθή ζε έδαθνο βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξσκάησλ κε 
δπζρέξεηεο εθζθαθήο θαηεγνξίαο γξαληηψλ ή θαη θξνθαινπαγψλ , ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη 
ζε πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 3,00 m θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ, κε νπνηνδήπνηε 
εθζθαπηηθφ  κέζν ή κε ηα ρέξηα, ρσξίο ηελ ρξήζε ή κε ρξήζε (θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε) 
εθξεθηηθψλ, κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ελ μεξψ 
ή κέζα ζην λεξφ. 

 ηε κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο θαη ηδηαίηεξα ην 
μεζθάξσκα θαη ηελ απνκάθξπλζε αηρκεξψλ εμαξκάησλ ή επηθξεκάκελσλ ηκεκάησλ βξάρνπ 

 ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ  θαη δέλδξσλ θηι., φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 
121.4.1 ηνπ παξφληνο 

 ηε δηαινγή, επηινγή, θφξησζε, κεηαθνξά, ελαπφζεζε θηι. ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 121.4.2 ηνπ παξφληνο 

 ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 121.3.3 ηνπ παξφληνο 

 ηελ απνμήισζε θαη θαζαίξεζε αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη απφ ην Σηκνιφγην ή απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο μερσξηζηή πιεξσκή 
ησλ εξγαζηψλ απηψλ 

 ηελ εθζθαθή βξάρνπ ζε λέν έξγν ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο 
πνπ εθηεινχληαη (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν). 

 ηελ εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο (αθαίξεζε ππάξρνληνο επηρψκαηνο) 

 ηελ εθζθαθή βξάρνπ   ηκήκαηνο  ηξαπεδνεηδψλ  ηάθξσλ,  κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 
3,00 m 

 ηε δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ, πνηακψλ θηι., κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00 m 

 ηε δηακφξθσζε αλαβαζκψλ γηα ηελ αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ φπσο νξίδεηαη ζηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε 
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121.4.4 Άξζε θαηαπηώζεσλ 

Ζ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ  άξζε  θαηαπηψζεσλ  θαη θαηνιηζζήζεσλ απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ θαη 
επηρσκάησλ ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο εδάθε. 

 ηνλ ηπρφλ αλαγθαίν ζξπκκαηηζκφ νγθνιίζσλ 

 ηε δηαινγή, επηινγή θφξησζε κεηαθνξά ελαπφζεζε θιπ. ησλ πξντφλησλ ησλ 
θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 121.4.2 ηνπ παξφληνο. 

121.4.5 Καζαίξεζε θηηζκάησλ 

Ζ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ θαηεδάθηζε θηηζκάησλ (απνζχλζεζε πιαθψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 
ππνζηπισκάησλ, ιηζνδνκψλ θαη νπηνπιηλζνδνκψλ, ζεκειίσλ απφ ιηζνδνκέο, βάζεσλ 
πεδίισλ απφ ζθπξφδεκα, εμσηεξηθψλ θιηκάθσλ, ππνζηέγσλ, κεηαιιηθψλ πεξηθξάμεσλ θαη 
νηηδήπνηε άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ). 

 ηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιηθψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη ηε 
κεηαθνξά θαη ελαπφζεζή ηνπο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο, ησλ πιηθψλ πνπ είλαη δπλαηή ε 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ή ζε ρψξνπο ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο καθξάλ ηνπ έξγνπ θαη 
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. 

 ηελ επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ ηάθξσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο 
θαηεδαθίζεηο ζεκειίσλ, ππνγείσλ θιπ. 

121.4.6 Καζαίξεζε άνπισλ ζθπξνδεκάησλ θαη ιηζνδνκώλ.     

Ζ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ θαζαίξεζε πάζεο θχζεσο άνπισλ ζθπξνδεκάησλ  

 ηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιηθψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θαζαίξεζε θαη ηε 
κεηαθνξά θαη ελαπφζεζή ηνπο ζε ρψξνπο ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο καθξάλ ηνπ έξγνπ 
θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ. 

 ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά 

 ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ηπρφλ 
ππάξρνληνο θαη δηαηεξεηένπ αγσγνχ. 

121.4.7 Καζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ 

Ζ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ θαζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ (θνξείο, δνθνί, πιάθεο βάζξσλ, 
πηεξπγφηνηρνη, νπιηζκέλα ηερληθά έξγα, ηνίρνη θηι.) 

 ηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιηθψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θαζαίξεζε θαη ηε 
κεηαθνξά θαη ελαπφζεζή ηνπο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ πνπ είλαη δπλαηή ε 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ζε ρψξνπο ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο καθξάλ ηνπ έξγνπ θαη 
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ 

 ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο 

 ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ππάξρνληνο 
θαη δηαηεξεηένπ αγσγνχ  

121.5 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή    

121.5.1 Γεληθέο εθζθαθέο 

(α) Γεληθά 

Οη εξγαζίεο ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά θαηεγνξία εδάθνπο πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ, κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 
δηαηνκψλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη 
παξνπζία εθπξνζψπνπ απηήο ή αξκνδίαο Δπηηξνπήο. 
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ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε επηκέηξεζε γηα πιεξσκή ζα γίλεηαη κέρξη ηηο ζεσξεηηθέο γξακκέο 
πνπ δείρλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή πνπ θαζνξίζζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, 
αλεμάξηεηα εάλ ηα πξαγκαηηθά φξηα εθζθαθήο βξίζθνληαη έμσ απφ ηηο γξακκέο απηέο. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εθζθαθψλ ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν "εκηάζξνηζκα δηαηνκψλ 
επί ηελ αληίζηνηρε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο", κε αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ ή κε νπνηαδήπνηε άιιε 
κέζνδν πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ 
κέξνο ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ή ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ή 
ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο (ιφγσ δπζρεξεηψλ θπθινθνξίαο ή άιισλ αηηηψλ) ζε 
δηαζηάζεηο κε πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3,00  m, ηφηε, γηα ην κέξνο απηψλ ησλ γεληθψλ 
εθζθαθψλ, ζα ηζρχεη ε πιεξσκή κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ 
ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη εθζθαθέο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηφηε ν δηαρσξηζκφο ζε γεληθέο 
εθζθαθέο θαη εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ζα γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 122 
ηεο παξνχζαο. 

Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο εδάθνπο. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα 
φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

(β) Δθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ 

πκπιεξσκαηηθά κε ηα αλαγξαθφκελα ζην εδάθην (α), είλαη δπλαηφλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ην βάζνο εθζθαθήο πξνθαζνξίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ε επηκέηξεζε λα γίλεηαη θαη ζε 
ηεηξαγσληθά κέηξα (m

2
). 

(γ) Γεληθέο εθζθαθέο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππεξεθζθαθήο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο 
θιίζεηο θαη γξακκέο εθζθαθήο θαη πνπ νθείιεηαη, θαηά ηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο, ζε 
ραιαξφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη φρη ζε κεησκέλε θξνληίδα θαη έιιεηςε εκπεηξίαο θαη επηδεμηφηεηαο 
ην Αλαδφρνπ, ν επηπιένλ φγθνο πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο θιίζεηο θαη γξακκέο εθζθαθήο ζα 
πιεξψλεηαη. 

Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ λα δεηήζεη γξαπηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εθζθαθήο απηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα δηθαηνχηαη 
θακία επηπιένλ πιεξσκή. 

(δ) Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη,  φηαλ ε εθζθαθή βξάρνπ πξέπεη λα γίλεη κέρξη θαζνξηζκέλεο γξακκέο θαη 
θιίζεηο, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κέρξη ηηο γξακκέο απηέο. Γελ ζα γίλεηαη κείσζε γηα κηθξή 
ππνεθζθαθή, πνπ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία. 

Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή γηα ηα πξψηα ηξηάληα εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ (30 cm) ππεξεθζθαθήο. 
ε πεξηπηψζεηο ππεξεθζθαθήο πνπ ππεξβαίλεη ηξηάληα εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ (30 cm) πέξα 
απφ ηηο θαζνξηζκέλεο  γξακκέο εθζθαθήο θαη ε νπνία θαηά ηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο, δελ 
νθείιεηαη ζε κεησκέλε θξνληίδα θαη έιιεηςε εκπεηξίαο θαη επηδεμηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, ε 
ππεξεθζθαθή πέξα απφ ηα πξψηα ηξηάληα εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ (30 cm) ζα επηκεηξάηαη γηα 
πιεξσκή σο εθζθαθή βξάρνπ. 

Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα δεηήζεη γξαπηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εθζθαθήο απηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα δηθαηνχηαη 
θακία επηπιένλ πιεξσκή. 

121.5.2 Άξζε θαηαπηώζεσλ 

(α) Οη εξγαζίεο άξζεο θαηαπηψζεσλ ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο 
πεξαησκέλσλ. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο 
ΓΣΤ. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 
Αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη παξνπζία εθπξνζψπνπ απηήο ή 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 
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(β) Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. Ζ (νη) ηηκή (έο) 
κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε 
δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη πιεξσκήο κφλν γηα άξζε θαηαπηψζεσλ γηα ηηο 
νπνίεο απνδεδεηγκέλα δελ επζχλεηαη. Πξνο ηνχην απαηηείηαη, γηα θάζε πεξίπησζε πιεξσκήο 
άξζεο θαηαπηψζεσλ, ζρεηηθή έγγξαθή βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο. 

121.5.3 Καζαηξέζεηο 

(α) Οη εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) θαζαηξεζέλησλ 
πιηθψλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 
ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

Ο φγθνο ησλ πιηθψλ ησλ θαζαηξνχκελσλ θαηαζθεπψλ επηκεηξάηαη πξηλ απφ ηελ θαζαίξεζή 
ησλ. 

(β) Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. Ζ (νη) ηηκή (έο) 
κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε 
δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

Οη εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ πιεξψλνληαη μερσξηζηά απφ ηηο "Γεληθέο Δθζθαθέο" κφλν φηαλ 
απηφ πξνβιέπεηαη ζην Σηκνιφγην ή θαηφπηλ έγγξαθεο εηδηθήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, 
δηαθνξεηηθά ε δαπάλε ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη εηδηθφηεξα ησλ 
ιηζνδνκψλ ζηηο "γαηψδεηο - εκηβξαρψδεηο" θαη ησλ θηηζκάησλ θαη  αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ 
ζθπξνδεκάησλ ζηηο "βξαρψδεηο". 

 

122. ΔΚΚΑΦΔ ΘΔΜΔΛΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΣΑΦΡΧΝ 

122.1 Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 

(α) Σν πεδίν εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ 
(ηνίρνη, βάζξα θιπ), ηάθξσλ ηνπνζέηεζεο αγσγψλ θαη νρεηψλ θάζε είδνπο, δηεξεπλεηηθψλ 
ηνκψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ ΟΚΧ , θξεαηίσλ θιπ. 

(β) Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ΠΣΠ-Υ1, ΠΣΠ-
150, ΠΣΠΣ-110 κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη 
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αληηθάζεσλ ππεξηζρχεη ην παξφλ. 

(γ) Χο “εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ” λννχληαη νη εθζθαθέο θαη 
εμνξχμεηο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο αιιά κε πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3,00 m. Δηδηθφηεξα, σο 
“εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ” λννχληαη θαη: 

- Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ (γεθπξψλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο θιπ) κε 
επηθάλεηα κέρξη θαη 100 (m

2
) (αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θάηνςεο) ή κε πιάηνο κέρξη 

θαη 3,00 m (αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο θάηνςεο). 

- Δθζθαθέο ηάθξσλ εγθαηάζηαζεο αγσγψλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ, π.ρ. 
δηαηνκήο νξζνγσληθήο, σνεηδνχο, ζθνπθνεηδνχο θηι.,  γηα πιάηνο εθζθαθήο κέρξη θαη 3,00 m 

- Δθζθαθέο ηάθξσλ ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζσιελσηψλ νρεηψλ 
απνζηξάγγηζεο, απνρέηεπζεο (νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ) θαη άιισλ αγσγψλ ΟΚΧ (χδξεπζεο, 
δηθηχσλ ή ζηεγαλψλ ζσιελψζεσλ ΟΣΔ, θαχζηκνπ αεξίνπ, κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
θσηνζήκαλζεο, ΖΛΠΑΠ θιπ) θαη γηα πιάηνο ηάθξνπ κέρξη θαη 3,00 m 

- Δθζθαθέο ζεκειίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ θαη θάζε είδνπο 
άιισλ ηερληθψλ έξγσλ. 

- Γηεξεπλεηηθέο ηνκέο εληνπηζκνχ αγσγψλ, νρεηψλ ΟΚΧ, ή θαη άιισλ ππνγείσλ 
θαηαζθεπψλ πιάηνπο εθζθαθήο κέρξη θαη 3,00 m. 
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- Δθζθαθέο εληφο ηξηγσληθψλ λεζίδσλ ζπλνιηθήο επηθαλείαο, αλά κεκνλσκέλε λεζίδα, 
κέρξη 100 m

2
, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη εθφζνλ ε εθζθαθή δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί καδί κε ηηο ππφινηπεο γεληθέο εθζθαθέο. Δπίζεο, εθζθαθέο ζε θεληξηθέο 
λεζίδεο, κε πιάηνο εθζθαθήο κέρξη θαη 5,0 m γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη 
εθφζνλ ε εθζθαθή δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί καδί κε ηηο ππφινηπεο γεληθέο εθζθαθέο.  

(δ) Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία “εθζθαθψλ ζεκειίσλ 
ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ” νη εθζθαθέο αλεμαξηήησο δηαζηάζεσλ, επηθαλείαο θηι. πνπ 
ηπρφλ ζα εθηειεζζνχλ παξνπζία θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ζε 
πεξίπησζε αλεπξέζεσο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ. πλήζσο νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη 
απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ απηέο νη εθζθαθέο, βάζεη 
εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο, εθηειεζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ηφηε ζα επηκεηξεζνχλ θαη 
πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο κε ζχληαμε Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.  

122.2 Τιηθά 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ εθζθαπηφκελσλ εδαθψλ είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 
121.2 ηνπ παξφληνο. 

122.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

122.3.1 Γεληθά 

(α) Ηζρχνπλ γεληθά φια ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ παξ. 121.3. 

(β) Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο 
έδαθνο ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα κε νπνηνδήπνηε κέζν, αθφκε 
θαη κε ηα ρέξηα, πνπ ζα ζεσξήζεη σο πξνζθνξφηεξν θαη πιένλ ελαξκνληδφκελν πξνο ηελ 
θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ρσξίο φκσο, απφ ηελ ειεπζεξία γηα ηελ εθινγή ηνπ ηξφπνπ 
εθζθαθήο, λα δεκηνπξγείηαη ζηνλ Αλάδνρν νπνηνδήπνηε δηθαίσκα γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

(γ) Δθζθαθέο κε δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα δελ 
επηηξέπνληαη. Αλ θαηά ηελ εθζθαθή, δηαλνίρηεθαλ ζθάκκαηα κε δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ 
απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα, ε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ φγθν πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα θαη νξίδνληαη σο ΓΡΑΜΜΔ 
ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΔΚΚΑΦΖ (Γ.Θ.Δ.). 

(δ) Αθφκα, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εθηειέζεη εθζθαθή ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ 
εθείλα πνπ αλαθέξνληαη  ζηα ζρέδηα, είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε, λα 
μαλαγεκίζεη ην ζθάκκα, κέρξη ην θαλνληθφ βάζνο είηε κε άκκν είηε κε ακκνράιηθν, είηε κε 
ζθπξφδεκα είηε κε μεξνιηζνδνκή είηε, ηέινο, κε ιηζνδνκή, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο εληνιέο 
πνπ ζα δίλεη θάζε θνξά ε Τπεξεζία. 

(ε) Οη ηάθξνη κέζα ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζσιήλεο ζα ζθαθζνχλ κε 
πξνζνρή ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νκαιή θαη νκνηφκνξθε επηθάλεηα έδξαζεο ηνπ ζσιήλα. Σν 
πιάηνο ησλ ηάθξσλ γεληθά δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην απαξαίηεην γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθή ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ηε ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ επίρσζεο. Σπρφλ 
δαπάλε εμ αηηίαο ππέξβαζεο πνζνηήησλ, ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

122.3.2 Άδεηα ηνκώλ - ζήκαλζε 

(α) ηελ πεξίπησζε πνπ νη νρεηνί ή νη αγσγνί πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ 
δξφκν πνπ ππάξρεη, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη, απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, 
ζρεηηθή άδεηα γηα ηελ ηνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

(β) Μεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλαθέξεη ην νδφζηξσκα 
ζηελ πξνεγνπκέλε ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Οη δαπάλεο γηα 
ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο επίζεο, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο, λα πξνβαίλεη ζηε ζήκαλζε ηνπ 
ηκήκαηνο ηνπ δξφκνπ, ζην νπνίν εθηεινχληαη ζρεηηθέο εξγαζίεο, κε ζήκαηα ησλ νπνίσλ ην 
ζρήκα θαη ην πεξηερφκελν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ Κ.Ο.Κ πνπ ηζρχεη. 

(γ) Γνκηθά πιηθά πξντφληα εθζθαθήο θηι. πξέπεη λα απνζεθεχνληαη, λα ζηνηβάδνληαη ή 
λα απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, ζε ηξφπν ψζηε ε 
θπθινθνξία ζην δξφκν λα κελ εκπνδίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ φζν είλαη αλαπφθεπθην. 
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122.3.3 Μόξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλώλ 

(α) Ο ππζκέλαο ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ ζα 
δηακνξθψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ησλ 
εμνκαιπληηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ζηξψζεσλ έδξαζεο ησλ νρεηψλ θαη αγσγψλ πνπ θαίλνληαη 
ζηα ζρέδηα. 

(β) Δθεί φπνπ θαηά ηελ εθζθαθή ησλ ηάθξσλ εκθαλίδεηαη ζπκπαγήο βξάρνο ζα 
αθαηξείηαη, κέρξη βάζνπο πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ή 
δε ηάθξνο ζα επηρψλεηαη θαηάιιεια.  Ο ππζκέλαο ηεο ηάθξνπ ζα πγξαίλεηαη θαη ζα 
ζπκππθλψλεηαη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε ππθλφηεηα. 

(γ) Ζ ηπρφλ ππεξεθζθαθή, ζηηο πεξηπηψζεηο ζεκειίσζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ ζα 
επαλεπηρψλεηαη κε επηιεγκέλν πιηθφ, ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ζα πγξαίλεηαη θαη 
ζπκππθλψλεηαη ζε ζηξψζεηο πάρνπο 15 cm πξηλ απφ ηε ζπκπχθλσζε. 

(δ) Οη επηθάλεηεο επαθήο ησλ πξαλψλ κε ηελ μπιφδεπμε (ζηελ πεξίπησζε αληηζηήξημεο 
ηνπ ζθάκκαηνο) πξέπεη λα κνξθψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιή επαθή 
ησλ καδεξηψλ ζηα ηνηρψκαηα ηεο εθζθαθήο. ηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα ζεκειησζνχλ 
ηνίρνη αληηζηήξημεο, αθξφβαζξα, κεζφβαζξα θηι., ηφηε, γηα ηελ πεξίπησζε γαηψδνπο εδάθνπο 
ζα επαθνινπζεί ακέζσο ε θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεο ηζνπέδσζεο θαη θαζαξηφηεηαο απφ 
ζθπξφδεκα C8/12  (ειαρίζηνπ πάρνπο 0,10 m) ε νπνία ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή. 
Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο εθζθαθήο θαηά ηξφπνλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε 
ραιάξσζε, αλαδχκσζε ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κείσζε ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο 
ζεκειίσζεο. 

122.3.4 Έιεγρνο επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ πδάησλ 

(α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ είηε ελ πγξψ είηε ελ μεξψ 
θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 

(β) Οη εληφο ησλ ζθακκάησλ θαηαζθεπέο θαη ε επαλεπίρσζε ζα γίλνληαη πάληνηε ελ 
μεξψ. 

(γ) Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαηά ηξφπν απνθιείνληα ηνλ 
θίλδπλν δηαζσιήλσζεο θαη απνξξφθεζεο ιεπηψλ θφθθσλ απφ ηα παξαθείκελα εδαθηθά 
ζηξψκαηα, φηαλ παξάθεηληαη άιιεο θαηαζθεπέο. 

(δ) Ο Αλάδνρνο ζα παξνρεηεχεη ηα αληινχκελα λεξά πξνο παξαθείκελνπο αλνηθηνχο 
θπζηθνχο απνδέθηεο. Αλ δελ ππάξρνπλ θαη εθφζνλ ηνχην είλαη εθηθηφ ζα θαηαζθεπάδεη 
θαηάιιειεο ηάθξνπο. 

(ε) Ζ απ΄ επζείαο ζηελ ζάιαζζα παξνρέηεπζε ζα κπνξεί λα γίλεηαη κφλνλ έπεηηα απφ 
έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. 

(ζη) Απαγνξεχεηαη ε παξνρέηεπζε αληινχκελσλ πδάησλ ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο ή ζε 
θιεηζηφ ζχζηεκα απνρέηεπζεο νκβξίσλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη πεξί λεξψλ απειιαγκέλσλ 
θεξηψλ πιηθψλ. 

(δ) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη φια ηα κέηξα γηα λα κελ δπζκελνπνηεί ηηο πθηζηάκελεο 
ζπλζήθεο απνξξνήο νκβξίσλ ζηελ πεξηνρή πνπ εθηειεί εξγαζίεο. Σέηνηα κέηξα ελδεηθηηθά θαη 
φρη πεξηνξηζηηθά είλαη: 

- Ζ πξνθχιαμε δηα πξνζσξηλψλ αλαρσκάησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ 

- Ζ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

- Ζ άληιεζε ησλ πδάησλ θαη παξνρέηεπζή ησλ κε πξνζσξηλφ ζχζηεκα ζε 
θαηάιιειν απνδέθηε.  

(ε) Σνλίδεηαη φηη φιεο νη ηάθξνη θαη αγσγνί απνζηξάγγηζεο θαη ινηπά πξνζηαηεπηηθά 
κέηξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απνπεξαησζεί, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ απνζηξάγγηζε ηεο νδνχ, 
πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε άιινπ έξγνπ, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ απηέο ηηο 
ηάθξνπο ή αγσγνχο απνζηξάγγηζεο. 

122.3.5 Αλαπεηάζεηο, θνξηνεθθνξηώζεηο, κεηαθνξέο 

(α) Οη αλαπεηάζεηο γίλνληαη είηε κε ηα ρέξηα κε δεκηνπξγία ελδηακέζσλ μχιηλσλ δαπέδσλ 
(παηαξηψλ) , είηε κε κεραληθά κέζα. Καηά ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα 
αθήλεηαη ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 0,50 m απφ ην ρείινο ηεο ηάθξνπ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ 
εξγαηψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο. 
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(β) Σα πξντφληα εθζθαθήο ζα κεηαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 
έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ 
ζθάκκαηνο αλ είλαη θαηάιιεια, ή γηα ρξεζηκνπνίεζε ζε άιιεο ζέζεηο σο πιηθψλ επηρσκάησλ, 
ή ζα κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα νξηζηηθή απνκάθξπλζε ζε 
ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ Αζηπλνκία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

122.3.6 Ξπινδεύμεηο ζπλήζνπο ηύπνπ (νξηδόληηεο) 

(α) Όζεο θνξέο ε θχζε ησλ εδαθψλ ην απαηηεί, ν Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηελ θαηάιιειε 
αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο, φπσο απηέο επηβάιινληαη απφ ηνπο θαλφλεο 
αζθαιείαο. Σνλ ηφπν θαη ηελ ππθλφηεηα μπινδεχμεσο ζα νξίδεη θάζε θνξά ν Αλάδνρνο ή ν 
αληηπξφζσπφο ηνπ ζην έξγν, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία. 

(β) Κάζε θαηάπησζε παξεηάο ζθάκκαηνο ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε θαη εάλ έγηλε θαη 
θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ζε μπινδεπγκέλεο ή κε μπινδεπγκέλεο παξεηέο θαη νη 
νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο απηήο (εξγαηηθά αηπρήκαηα, δεκηέο ζε ηξίηνπο, δεκηέο έξγσλ θιπ) 
βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν, πνπ ππνρξενχηαη ζε θάζε λφκηκε απνδεκίσζε 
θαη απνθαηάζηαζε ησλ βιαβέλησλ έξγσλ θαη αλαιακβάλεη γεληθά θάζε πνηληθή θαη αζηηθή 
επζχλε. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα επηβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε πξφζζεησλ 
μπινδεχμεσλ ή ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ζε φζα ζεκεία απηή θξίλεη ηνχην απαξαίηεην. 
Παξά ην δηθαίσκα ηνχην ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε κφλνο θαη απφιπηα 
ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθζθαθψλ πνπ έγηλαλ. 

122.3.7 Ξπινδεύμεηο κε έκπεμε παζζαινζαλίδσλ (θαηαθόξπθεο μπινδεύμεηο) 

Δθφζνλ θαηά ηηο εθζθαθέο ήζειε ζπλαληεζεί, είηε δηαξξένπζα ιεπηφθνθθε άκκνο, είηε άιιν 
έδαθνο ηνπ νπνίνπ είηε ε θχζε είηε ε παξνπζία ππφγεηνπ λεξνχ απαηηεί  ηελ έκπεμε 
ζπλερνχο θξάγκαηνο παζζαινζαλίδσλ ή ηελ θαηαζθεπή ηνίρνπ Βεξνιίλνπ, πξηλ απφ ηελ 
εθζθαθή, ε εξγαζία απηή ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο 
θαη ζε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ δηαξξένληνο εδάθνπο ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ζθάκκαηνο ειεπζέξνπ. Δάλ θαηά ηελ έκπεμε ησλ 
παζζαινζαλίδσλ δελ επηηεπρζεί ε κεηαμχ ηνπο επηδησθφκελε ηέιεηα επαθή θαη δελ επηηεπρζεί 
απφ ην ιφγν απηφ ν ζθνπφο ηεο μπιφδεπμεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαζχξεη θαη 
επαλαηνπνζεηήζεη ηηο παζζαινζαλίδεο. 

122.4 Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 

Ζ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 Σελ εθζθαθή ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή θαη βξαρψδεο), 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεηξσκάησλ κε δπζρέξεηεο εθζθαθήο θαηεγνξίαο γξαληηηθψλ ή 
θξνθαινπαγψλ, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο αιιά ζε πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3,00 m, κε 
νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ, νπνηνδήπνηε θαηάιιειν εθζθαπηηθφ κέζν ή κε ηα ρέξηα, ρσξίο 
ηε ρξήζε ή κε ρξήζε (θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε) εθξεθηηθψλ, κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ελ μεξψ ή κέζα ζην λεξφ. 

 Σε ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα ηπρφλ απαηηνπκέλε 
ηνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζηελ πξνεγνπκέλε ηνπ θαηάζηαζε, φπσο 
επίζεο θαη ηηο θαηάιιειεο ζεκάλζεηο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ. 122.3.2 ηνπ 
παξφληνο. 

 Σε κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ησλ πξαλψλ ηεο εθζθαθήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 
παξ. 122.3.3 ηνπ παξφληνο. 

 Σελ αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο (φπνπ απαηηείηαη) κε νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα 
ζηνηρεία δεχμεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο παξ. 122.3.6 θαη 122.3.7 ηνπ παξφληνο. 

 Σελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζπιινγή ησλ 
θνκκέλσλ ή εθξηδσκέλσλ δέληξσλ ηνλ απνθισληζκφ ηνπο θαη ην ζηνίβαγκα ησλ θνξκψλ θαη 
ησλ ρνλδξψλ θιάδσλ ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία, φπσο επίζεο θαη ηε ιήςε 
εηδηθψλ κέηξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ηπρφλ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε δέληξσλ θαη 
δελδξπιιίσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Σελ ηπρφλ δηακφξθσζε δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή θαη απνθνκηδή ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 Σε δηαινγή θαη επηινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 
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 Σελ απφζεζε θνληά ζην ζθάκκα ησλ θαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθήο γηα ηελ 
επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ  ηερληθνχ έξγνπ ή νρεηνχ 
ή αγσγνχ. 

 Σελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ σθειίκσλ θαηαζθεπψλ (θαηάιιεια 
πξντφληα) ή γηα απφξξηςε ζε ζέζεηο ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο (αθαηάιιεια πξντφληα). 

 Σελ ελαπφζεζε θαη ηηο νπνηεζδήπνηε θνξηνεθθνξηψζεηο θαη πξνζσξηλέο απνζέζεηο 
ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, κέρξη ηελ νξηζηηθή ελαπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή 
άιισλ σθειίκσλ θαηαζθεπψλ. 

 Σε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ πξνζσξηλψλ ή θαη νξηζηηθψλ απνζέζεσλ. 

 Σε δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ αληιήζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ 
απνζηξαγγηζηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ ελ γέλεη ιήςε φισλ ηα θαηαιιήισλ κέηξσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ θάζε είδνπο επηθαλεηαθψλ ή ππνγείσλ πδάησλ, ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ παξ. 122.3.4 ηνπ παξφληνο. 

 Σελ θαηαζθεπή ηπρφλ απαηηνπκέλσλ γεθπξψζεσλ ησλ εθζθαθψλ ησλ ηάθξσλ κε 
ζηδεξέο ιακαξίλεο, θαηαιιήινπ πάρνπο ή άιισλ έξγσλ γεθχξσζεο γηα ηελ θπθινθνξία 
πεδψλ, νρεκάησλ θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ. 

 Σελ απνμήισζε παιαηψλ νδνζηξσκάησλ, αζθαιηνηαπήησλ θαη αληηζηνίρσλ 
ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, πιαθνζηξψζεσλ θιπ. εθφζνλ ην πξνβιέπεη ε εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 Σελ απνμήισζε ιηζνδνκψλ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη απφ ην Σηκνιφγην ή απφ έγγξαθε 
εληνιή ηεο Τπεξεζίαο μερσξηζηή πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ.  

 Σελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο ππεξεθζθαθψλ ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ (ζθπξνδέκαηα, 
επηρψζεηο θιπ). 

122.5  Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 122.5.1 Γεληθά 

(α) Ζ πιεξσκή ησλ θάζε είδνπο εθζθαθψλ θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ γίλεηαη είηε κε ην 
θνλδχιην ησλ “Γεληθψλ Δθζθαθψλ” είηε κε ην θνλδχιην ησλ “Δθζθαθψλ Θεκειίσλ Σερληθψλ 
Έξγσλ θαη Σάθξσλ”. Δίλαη φκσο ελδερφκελν λα ππάξμνπλ ηερληθά έξγα, ζηα νπνία νη 
εθζθαθέο ηνπο, ιφγσ κε χπαξμεο πεξηνξηζκνχ πιάηνπο ή επηθαλείαο, λα κελ θαηαηάζζνληαη, 
θαη΄ αξρήλ, ζηελ θαηεγνξία “Δθζθαθψλ Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Σάθξσλ”. ηελ 
πεξίπησζε απηή έλα κέξνο ησλ εθζθαθψλ απηψλ ζα πιεξψλεηαη σο “Γεληθέο Δθζθαθέο” θαη 
ην ππφινηπν σο “Δθζθαθέο Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Σάθξσλ”. Σν θαηά ηα αλσηέξσ 
φξην δηαρσξηζκνχ γηα ηελ  πιεξσκή ησλ εθζθαθψλ νξίδεηαη βάζεη ηνπ πιεπξηθνχ νξίνπ 
δηαρσξηζκνχ (Π.Ο.Γ.) θαη ηνπ θάησ νξίνπ δηαρσξηζκνχ (Κ.Ο.Γ.) 

(β) Χο πιεπξηθφ φξην δηαρσξηζκνχ (Π.Ο.Γ.) ζηε πεξίπησζε γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ 
εδαθψλ, νξίδεηαη ε γξακκή πνπ θέξεηαη απφ ην ςειφηεξν ζεκείν ηεο ΓΡΑΜΜΖ 
ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΔΚΚΑΦΖ (Γ.Θ.Δ.), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 122.5.2 , κε θιίζε π:β = 
3:2 (π = χςνο, β = βάζε). Σν κέξνο ησλ εθζθαθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζε εθζθαθέο 
πεξηιακβαλφκελεο κεηαμχ ηεο πιεπξηθήο ΓΘΔ θαη ηνπ ΠΟΓ (εθζθαθέο ζε θιίζε πξαλνχο 
κεγαιχηεξε απφ π:β=3:2) ζα ζεσξείηαη ζπκβαηηθά σο εθζθαθέο ζεκειίσλ. Σν ππφινηπν κέξνο 
ησλ εθζθαθψλ (εθζθαθέο ζε πεξηνρή κε θιίζε πξαλνχο κηθξφηεξε ή ίζε απφ π:β = 3:2) ζα 
ζεσξείηαη ζπκβαηηθά σο γεληθέο εθζθαθέο. 

(γ) Χο πιεπξηθφ φξην δηαρσξηζκνχ (Π.Ο.Γ.) ζηε πεξίπησζε βξαρσδψλ εδαθψλ, νξίδεηαη 
ε γξακκή πνπ θέξεηαη απφ ην ςειφηεξν ζεκείν ηεο ΓΡΑΜΜΖ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΔΚΚΑΦΖ 
(Γ.Θ.Δ.), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 122.5.2 , κε θιίζε π:β = 2:1 (π = χςνο, β = βάζε). Σν 
κέξνο ησλ εθζθαθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζε εθζθαθέο πεξηιακβαλφκελεο κεηαμχ ηεο πιεπξηθήο 
ΓΘΔ θαη ηνπ ΠΟΓ (εθζθαθέο ζε θιίζε πξαλνχο κεγαιχηεξε απφ π:β=2:1) ζα ζεσξείηαη 
ζπκβαηηθά σο εθζθαθέο ζεκειίσλ. Σν ππφινηπν κέξνο ησλ εθζθαθψλ (εθζθαθέο ζε πεξηνρή 
κε θιίζε πξαλνχο κηθξφηεξε ή ίζε απφ π:β = 2:1) ζα ζεσξείηαη ζπκβαηηθά σο γεληθέο 
εθζθαθέο. 

(δ) Χο πιεπξηθφ φξην δηαρσξηζκνχ (Π.Ο.Γ.) ζηε πεξίπησζε κηθηψλ εδαθψλ πνπ ζα 
ραξαθηεξηζηνχλ κε πνζνζηά “γαηψδε - εκηβξαρψδε” κεγαιχηεξα ή ίζα πξνο 20% θαη 
κηθξφηεξα ή ίζα πξνο 80%, ηφηε ε γξακκή πιεπξηθνχ νξίνπ δηαρσξηζκνχ ζα θέξεηαη κε θιίζε 
π:β=1,75:1. Σπρφλ άιιε ζχζηαζε, κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά ραξαθηεξηζκνχ “γαηψδε-
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εκηβξαρψδε” ζα θαηαηάζζεηαη, απφ πιεπξάο θιίζεο ηνπ ΠΟΓ ζηελ πιεζηέζηεξε απφ ηηο δχν 
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

(ε) Σν θάησ φξην δηαρσξηζκνχ (Κ.Ο.Γ.) ζα ιακβάλεηαη 1,00 m ςειφηεξα απφ ηνλ 
ππζκέλα ζθάκκαηνο ηεο ΓΡΑΜΜΖ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΔΚΚΑΦΖ θαη κέρξη ηνκήο πξνο ην 
έδαθνο, ή ην πιεπξηθφ φξην δηαρσξηζκνχ. Οη εθζθαθέο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ γξακκή 
ΚΟΓ ζα ζεσξνχληαη, ζπκβαηηθά σο γεληθέο εθζθαθέο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ 
έλα ηερληθφ έξγν ζεκειηψλεηαη ζηελ ίδηα ζηάζκε θαη θαη΄ επέθηαζε κε ηηο γεληθέο εθζθαθέο 
ελφο νδηθνχ έξγνπ (π.ρ. ηνίρνη αληηζηήξημεο) θαη εθφζνλ νη εθζθαθέο ηνπ ηερληθνχ γίλνληαη 
ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηηο ζπλερφκελεο γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ (εμαηξείηαη δειαδή ε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ ζα επηβάιινπλ ηελ θαηά ζηάδηα 
εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ), ηφηε ην Κ.Ο.Γ. ζα ζεσξείηαη φηη ηαπηίδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε γξακκή 
ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ εθηεινχληαη εθζθαθέο ζεκειίσλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ, αιιά ε ΓΘΔ βξίζθεηαη ζε βάζνο Ζ κηθξφηεξν απφ 1,00 m θάησ 
απφ ηελ επηθάλεηα ησλ ζπλερφκελσλ γεληθψλ εθζθαθψλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ 
παξαπάλσ, ηφηε ην ΚΟΓ ζα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε χςνο Ζ πάλσ απφ ηελ ΓΘΔ ηεο 
ζηάζκεο ζεκειίσζεο, δειαδή ζα ηαπηίδεηαη κε ηε γξακκή ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ. 

(ζη) Αλ δελ γίλεηαη εηδηθή αληίζεηε αλαθνξά ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ζα γίλεη εθζθαθή ηάθξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θεληξηθήο λεζίδαο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε δηαηνκή, ζε ελδηάκεζν ηκήκα ηνπ πιάηνπο ππάξρνπζαο νδνχ, κε πξνβιεπνκέλε 
δηαηήξεζε (έζησ θαη κε ζπκπιήξσζε - θαζ΄ χςνο) ηνπ εθαηέξσζελ νδνζηξψκαηνο, ηφηε ε 
εθζθαθή απηή ζα ινγίδεηαη φηη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ, 
έζησ θαη αλ ην πιάηνο ηεο είλαη κεγαιχηεξν απφ 3,0 m.  

(δ) Αλ δελ γίλεηαη εηδηθή αληίζεηε αλαθνξά ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ε θαηεγνξία 
“Δθζθαθψλ Θεκειίσλ Σερληθψλ Έξγσλ θαη Σάθξσλ” είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, αθφκε θαη γηα 
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε πξαλή ή ζην άθξν ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ θαη 
ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο θηι. 

122.5.2 Δπηκέηξεζε 

(α) Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ ζα επηκεηξψληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά θαηεγνξία εδάθνπο πνπ εκθαλίδεηαη ζην 
Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

(β) Ο επηκεηξνχκελνο φγθνο ζθάκκαηνο νξηνζεηείηαη απφ ηηο ΓΡΑΜΜΔ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ 
ΔΚΚΑΦΖ (ΓΘΔ), νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θαη κεηξψληαη σο αθνινχζσο: 

- Ππζκέλαο ζθάκκαηνο 

- Σα πςφκεηξα ηνπ ππζκέλα πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ αγσγψλ θαη νρεηψλ απφ 
ηα αληίζηνηρα εξπζξά πςφκεηξα ηεο θαηά κήθνο ηνκήο ησλ έξγσλ, αθνχ αθαηξεζεί ην πάρνο 
ησλ ππνθεηκέλσλ θαηαζθεπψλ, φπσο πάρνο ηνηρψκαηνο αγσγνχ θαη πάρνο ζηξψζεσο 
ζθπξνδέκαηνο, ή θαη ηπρφλ ινηπψλ πξνβιεπφκελσλ ζηξψζεσλ. 

- Γηα παξάιιειε ηνπνζέηεζε αγσγψλ ή νρεηψλ κε δηαθνξεηηθή ζηάζκε ζθάκκαηνο ε 
κνξθή ηνπ ππζκέλα ζα ζεσξείηαη βαζκηδσηή κε νξηδφληηα ηκήκαηα θαη θαηαθφξπθν 
ζθαινπάηη κεηαμχ ηνπο. 

- Σν θαηαθφξπθν ζθαινπάηη ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα πξνθχπηεη ν 
ειάρηζηνο φγθνο εθζθαθήο.  Ζ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα εθζθαθήο ζεκειίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
θξεαηίσλ θηι. πξνθχπηεη νκνίσο απφ ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή ηηο εληνιέο ηεο 
Τπεξεζίαο. 

- Πιάηνο ζθάκκαηνο 

Οη παξεηέο ηνπ ζθάκκαηνο ινγίδνληαη θαηά ηελ επηκέηξεζε θαηαθφξπθεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
θιίζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Σν πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο νξίδεηαη γηα ηελ επηκέηξεζε 
ζπκβαηηθά, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αγσγνχ σο αθνινχζσο: 

- Γηα πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ζσιελσηνχο αγσγνχο ή νρεηνχο απνρέηεπζεο (βξφρηλσλ 
θαη αθαζάξησλ) θαη αγσγνχο χδξεπζεο θαη θσηαεξίνπ, ην πιάηνο πξνθχπηεη απφ ηελ 
εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ, πξνζαπμεκέλε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαηά 0,225 m γηα 
θάζε πιεπξά. Σν παξαπάλσ πιάηνο ζθάκκαηνο είλαη ζηαζεξφ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ 
πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε ησλ ζσιελσηψλ αγσγψλ ζθπξφδεκα εγθηβσηηζκνχ ησλ 
ζσιήλσλ. 
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- Γηα ηελ θαηαζθεπή ρπηψλ επί ηφπνπ (ζχκθσλα κε ηε κειέηε) αγσγψλ απνρέηεπζεο 
βξφρηλσλ λεξψλ θαη αθαζάξησλ κε ρξήζε άιιεο κνξθήο δηαηνκψλ (σνεηδείο, ζηνκαηνεηδείο, 
ζθνπθνεηδείο, νξζνγσληθέο θηι.), ην ζπκβαηηθφ πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο πξνθχπηεη απφ ην 
πιάηνο ηνπ νρεηνχ πξνζαπμεκέλν εθαηέξσζελ, πέξαλ ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ θαηά 0,25 m. 

- Αλ ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο νξίδνληαη δηαθνξεηηθά πιάηε 
εθζθαθψλ, ηφηε ην ζπκβαηηθφ πιάηνο  ζα ιακβάλεηαη απφ ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

- Γηα ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ θηι., νη δηαζηάζεηο ηνπ ζθάκκαηνο νξίδνληαη απφ ηηο 
εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ θηι. πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί κε παξαδνρή εθζθαθήο ηνπ 
ζθάκκαηνο ζε απφζηαζε 0,25 m απφ ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ έξγνπ.  

- Γηα ηελ θαηαζθεπή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θηι. νη δηαζηάζεηο ηνπ ζθάκκαηνο 
νξίδνληαη απφ ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνο θαηαζθεπήλ ζεκειίνπ θηι. κε παξαδνρή 
εθζθαθήο ηνπ ζθάκκαηνο ζε απφζηαζε 0,25 m απφ ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ έξγνπ. 

- Γηα ηελ θαηαζθεπή δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ εληνπηζκνχ αγσγψλ ΟΚΧ ην πιάηνο νξίδεηαη 
ζπκβαηηθά ζε 0,70 m εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη κεγαιχηεξν. 

- Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγσγψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελεξγείαο (ΓΔΖ), ή αγσγψλ 
δηθηχνπ ΟΣΔ, ή ζηεγαλψλ ζσιελψζεσλ ΟΣΔ, ή αγσγψλ θσηνζεκάλζεσο, ή ππφγεησλ 
αγσγψλ ΖΛΠΑΠ, ην πιάηνο νξίδεηαη απφ ην πξαγκαηηθφ πιάηνο ηνπ αγσγνχ πξνζαπμεκέλν 
εθαηέξσζελ πέξαλ ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ απηνχ θαηά 0,225 m (ειάρηζην πιάηνο ηάθξνπ 
0,60 m). 

- Γηα ηελ εθζθαθή ζε ηξηγσληθέο λεζίδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο, 
ζπκβαηηθά νξίδεηαη ε πξαγκαηηθή εθζθαθείζα επηθάλεηα ηξηγσληθήο λεζίδαο ή ην πξαγκαηηθφ 
εθζθαθέλ πιάηνο θεληξηθήο λεζίδαο. 

- Καη΄ εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηξαπεδνεηδψλ ή άιιεο κνξθήο ηάθξσλ 
πνπ ζα παξακείλνπλ νξηζηηθά αλνηθηέο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ή ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, 
νη παξεηέο ζα ινγηζηνχλ θεθιηκέλεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 

- Άλσ επηθάλεηα ζθάκκαηνο 

Χο άλσ επηθάλεηα, ε νπνία ζα ιεθζεί ππφςε ζηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ, νξίδεηαη ε 
ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο φπσο ηπρφλ απηή έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ εθηέιεζε 
ππαξρφλησλ έξγσλ (π.ρ. ππάξρνπζα νδφο), ή ε ζηάζκε ησλ γεληθψλ ρσκαηνπξγηθψλ 
δηακνξθψζεσλ (εθζθαθψλ ή επηρσκάησλ) εάλ ε εθζθαθή γίλεη κεηά ηελ εθηέιεζε απηψλ. 

122.5.3 Πιεξσκή 

Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ είηε γηα ηηο 
δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Σηκνιφγην, είηε κε κηα εληαία ηηκή κνλάδνο γηα 
νπνηαδήπνηε θαηεγνξία εδάθνπο. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

 

123. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΑΓΧΓΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ (ΟΚΧ) 
Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

123.1 Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 

(α) Σν πεδίν εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο αγσγψλ θνηλήο σθέιεηαο ζε ιεηηνπξγία, θαηά 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο εθζθαθψλ. 

(β) Χο "αγσγνί" γεληθά νξίδνληαη νη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθζθαθψλ ζπλαληψκελνη 
αγσγνί εηαηξεηψλ ή/θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο (ΟΚΧ), νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη 
είδνπο πεξηβιήκαηνο, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη κε 
νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε, θαζψο θαη νη ζπλαληψκελνη αξδεπηηθνί αχιαθεο (ππεξθείκελνη ηεο 
επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο ή ζθαθηνί κε ή ρσξίο επέλδπζε). 
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 (γ) Χο "αγσγνί ζε ιεηηνπξγία" νξίδνληαη νη αγσγνί πνπ πξνβιέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ ή 
πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Ζ έθθξαζε "ζε ιεηηνπξγία" δελ 
αλαηξείηαη απφ ηπρφλ πξνζσξηλή ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ. 

(δ) Χο "κεηαηνπηδόκελνη αγσγνί" νξίδνληαη νη θαηαζθεπαδφκελνη ζε άιιε ζέζε, νπφηε 
ην εκπίπηνλ ζηηο πεξηνρέο ηκήκα ηνπο εγθαηαιείπεηαη, φπσο επίζεο θαη νη ππάξρνληεο αγσγνί 
πνπ ρξήδνπλ αλαθαηαζθεπήο, ιφγσ αλαγθαίαο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθψλ. 

(ε) Χο "γλσζηνί αγσγνί" νξίδνληαη νη αγσγνί γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπληαρζεί 
ζρεηηθέο κειέηεο ηεο επηξξνήο ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ έξγσλ θαη ππάξρεη πξφβιεςε 
απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή θαη επαχμεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα λα 
αληαπνθξηζνχλ ζε απμεκέλεο ζεκεξηλέο ή/θαη κειινληηθέο αλάγθεο. 

(ζη) Χο "άγλσζηνη αγσγνί" λννχληαη νη αγσγνί γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ζπληαρζεί νη 
σο άλσ κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

123.2 Τιηθά 

Σα εθζθαπηφκελα εδαθηθά πιηθά θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 121.2 
θαη 122.2. Σπρφλ άιια πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ (π.ρ. ηεκάρηα ζσιήλσλ, ζθπξνδέκαηα θηι.), 
ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο ΓΣΤ, ηεο ΔΣΤ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ. 

123.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

123.3.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

(α) Γηα θάζε ζπλαληψκελν αγσγφ ("γλσζηφ" ή "άγλσζην"), πνπ εκπίπηεη ζηηο εθζθαθέο 
ηνπ έξγνπ ή γεηηληάδεη κε απηέο, ν Αλάδνρνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ππνρξενχηαη: 

- Να δηαθξηβψζεη ηε θχζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή ηνπ 
ζέζε  

- Να δηαθξηβψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 

- Να πξνηείλεη γηα θάζε "άγλσζην αγσγφ" ηε δηαηήξεζε ή ηε κεηαηφπηζε ηνπ  

- Να αμηνινγήζεη ηε δνζείζα ιχζε ησλ "γλσζηψλ αγσγψλ" ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ 
αλεπξεζείζα θαηάζηαζε, π.ρ. αλεχξεζε ηπρφλ λέσλ εκπνδίσλ πνπ δελ ιήθζεθαλ ππφςε ζηε 
κειέηε, δηαθνξεηηθή πςνκεηξηθή θαη νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε θηι.) 

- Να έξζεη ζε ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο κε ηνλ νηθείν ΟΚΧ γηα φια ηα παξαπάλσ θαη λα 
ελεκεξψζεη έγθαηξα γη' απηά ηελ Τπεξεζία 

(β) Γηα θάζε "άγλσζην αγσγφ" φπσο επίζεο θαη γηα θάζε "γλσζηφ αγσγφ", ζηα πιαίζηα 
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ιχζεο ηεο κειέηεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ αλεπξεζείζα πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη, πάληνηε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ νηθείν ΟΚΧ θαη ηελ 
Τπεξεζία, απφθαζε σο πξνο ηελ ηχρε ηνπ. Ζ απφθαζε απηή ελαιιαθηηθά κπνξεί λα είλαη: 

- Να δηαηεξεζεί ζε "ιεηηνπξγία" θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ησλ εθζθαθψλ θαη 
ινηπψλ θαηαζθεπψλ ρσξίο λα κεηαηνπηζζεί, ή κε κηθξή κεηαηφπηζε, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ 

- Να δηαηεξεζεί "ζε ιεηηνπξγία" ρσξίο κεηαηφπηζε, ή κε κηθξή κεηαηφπηζε, θαζ' φιε ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ κε κηθξέο κφλνλ δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

- Να κεηαηνπηζζεί, δειαδή λα θαηαζθεπαζηεί ζε άιιε ζέζε, νπφηε ην εκπίπηνλ ζηηο 
πεξηνρέο εθζθαθψλ ηκήκα ηνπ ζα εγθαηαιεηθζεί. 

- Να αλαθαηαζθεπαζζεί ιφγσ αλαγθαίαο αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθψλ 

(γ) ε θάζε πεξίπησζε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη έγθαηξα 
γλσζηφ θαη απνδεθηφ απφ ηνλ νηθείν ΟΚΧ. 

123.3.2 Δξγαζίεο κεηαηνπηδόκελσλ αγσγώλ 

(α) Γηα ηνπο κεηαηνπηδφκελνπο αγσγνχο ΟΚΧ, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, επί 
πιένλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 123.3.1, πεξηιακβάλνληαη : 

- Ζ ζχληαμε (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) πιήξνπο κειέηεο κεηαηφπηζεο 
ηφζν ησλ "αγλψζησλ αγσγψλ" φζν θαη ησλ "γλσζηψλ αγσγψλ", εθφζνλ πξνθχςνπλ λέα 
ζηνηρεία απφ ηελ δηαπηζησζείζα επί ηφπνπ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ επηβάιινπλ 
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αλαπξνζαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο. Ζ ππνρξέσζε ζχληαμεο ηεο σο άλσ 
αλαπξνζαξκνγήο ηεο κειέηεο "γλσζηψλ αγσγψλ" πεξηιακβάλεη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, θαη 
ηπρφλ ηκήκαηα ηνπ κεηαηνπηδφκελνπ αγσγνχ πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ζπκβαηηθήο 
αξρήο θαη πέξαηνο ηνπ "γλσζηνχ αγσγνχ".  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαπάλσ κειέηε εθπνλείηαη κε πιήξε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε 
ηνλ αξκφδην ΟΚΧ θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζή ηνπ, θαζψο θαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

- Ζ θαηαζθεπή "γλσζηψλ θαη αγλψζησλ αγσγψλ" ζηε λέα ζέζε ηνπο, καδί κε ηηο 
ζπλδέζεηο ηνπο, ππφ ηελ (πξφζζεηε) επίβιεςε θαη νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ 
ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 
"πξνζσξηλά έξγα" γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ζχλδεζεο ησλ κεηαηνπηδνκέλσλ "γλσζηψλ θαη αγλψζησλ αγσγψλ"  κε ηνπο 
ππάξρνληεο αγσγνχο, φπσο επίζεο θαη ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο 
θαηάζηαζεο ζηε δψλε δηέιεπζεο ηνπ κεηαηνπηδφκελνπ αγσγνχ, (επαλεπίρσζε, 
απνθαηάζηαζε ππάξρνληνο νδνζηξψκαηνο-πεδνδξνκίσλ θηι.). 

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

- Αλ ηπρφλ πξνθχςεη αιιαγή ηνπ κήθνπο ησλ "πξνζσξηλψλ έξγσλ", ζε ζρέζε κε ηελ 
ππάξρνπζα κειέηε "γλσζηψλ αγσγψλ", ηφηε θαη νη επί πιένλ εξγαζίεο ησλ "πξνζσξηλψλ 
έξγσλ" θαη ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαηαηάζζνληαη ζηηο 
εξγαζίεο ησλ "αγλψζησλ αγσγψλ". 

- Γηα νξηζκέλνπο "γλσζηνχο αγσγνχο" ησλ νπνίσλ ηα κεηαηνπηδφκελα ηκήκαηα 
εθηείλνληαη ζε κεγάια κήθε εθηφο ηεο θπξίαο δψλεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, 
είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο "φξηα έξγνπ" πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε, 
θάπνηα ελδηάκεζα ζεκεία ηνπ κεηαηνπηδφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ "γλσζηνχ αγσγνχ". ηελ 
πεξίπησζε απηή, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ κεηαμχ 
ησλ νξίσλ ηκήκαηνο ηνπ "γλσζηνχ αγσγνχ", ελψ ηα εθηφο ησλ "νξίσλ έξγνπ" ηκήκαηα, ζα 
απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ 
θαηαζθεπή ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια ηελ 
ππνρξέσζε λα νινθιεξψζεη έγθαηξα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί 
λα ιεηηνπξγήζεη έγθαηξα θαη ν κεηαηνπηδφκελνο "γλσζηφο αγσγφο" 

- ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη εγθαίξσο 
ηελ κειέηε κεηαηφπηζεο γηα φιν ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ πνπ 
επξίζθνληαη έμσ απφ ηα "φξηα ηνπ έξγνπ" κέρξη ηα ζεκεία ζχλδεζεο κε ηνλ ππάξρνληα αγσγφ, 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ απφ ηπρφλ άιιε(εο) 
εξγνιαβία(εο). 

- Με ηελ εμαίξεζε ησλ θαισδηαθψλ εξγαζηψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ) ηηο νπνίεο εθηεινχλ ηα 
αξκφδηα ζπλεξγεία ησλ ΟΚΧ, νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ παξαιιαγψλ ησλ "αγλψζησλ 
αγσγψλ" ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Όκσο, ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
πξνβεί ζε θαηάηκεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ παξαιιαγψλ ζεκαληηθψλ "αγλψζησλ αγσγψλ" θαη 
λα εθηειέζεη ηκήκα ηνπο, πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ θχξηα δψλε ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, κε 
άιιε(εο) εξγνιαβία(εο), εθφζνλ απηή ε θαηάηκεζε δελ δεκηνπξγεί θαζπζηέξεζε ζηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

(β) Ο κεηαηνπηδφκελνο ή αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο ζα πξέπεη λα έρεη: 

- Υαξαθηεξηζηηθά πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειεηεζέληνο 
αγσγνχ (ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ "γλσζηψλ αγσγψλ") ή, πξνθεηκέλνπ πεξί "αγλψζησλ 
αγσγψλ", ραξαθηεξηζηηθά θαη' ειάρηζηνλ ίδηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ, 
εθηφο αλ ν νηθείνο ΟΚΧ δεηήζεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή "αγλψζηνπ αγσγνχ" κε απμεκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα, νπφηε ζα πξέπεη ν κεηαηνπηδφκελνο - 
αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηά. 

- Λεηηνπξγηθφηεηα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κειεηεζέληνο 
αγσγνχ (ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ "γλσζηψλ αγσγψλ") ή, πξνθεηκέλνπ πεξί "αγλψζησλ 
αγσγψλ", ιεηηνπξγηθφηεηα θαη' ειάρηζηνλ ίδηα κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ, 
εθηφο αλ ν νηθείνο ΟΚΧ δεηήζεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή "αγλψζηνπ αγσγνχ" κε απμεκέλε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ππάξρνληα, νπφηε ζα πξέπεη ν κεηαηνπηδφκελνο - 
αλαθαηαζθεπαδφκελνο αγσγφο λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηή. 

- Τιηθά, πξνζηαζία, έδξαζε, ή (αλ απαηηείηαη) επηζήκαλζε θηι. ηεο έγθξηζεο ηνπ 
νηθείνπ ΟΚΧ θαη ηεο Τπεξεζίαο. 
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(γ) Οη ζπλδέζεηο ηνπ λένπ (κεηαηνπηζκέλνπ) αγσγνχ ζηα άθξα ηνπ ζα γίλνληαη κε άθξα 
επηκέιεηα θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, κε ηελ παξεκβνιή θξεαηίνπ επίζθεςεο. Όηαλ δελ 
παξεκβάιινληαη θξεάηηα επίζθεςεο νη ζπλδέζεηο ζα επηζεκαίλνληαη. 

(δ) Ζ γεληθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία ζρέδηα "σο 
θαηαζθεπάζζε" επεθηείλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αγσγψλ ΟΚΧ θαη ν Αλάδνρνο ζα 
παξαδψζεη ηέηνηα ζρέδηα θαη ζηνλ νηθείν ΟΚΧ. 

(ε) Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφ κεηαηφπηζε αγσγνχ δελ ζα αξρίζνπλ 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ κεηαηνπηζκέλνπ - αλαθαηαζθεπαζκέλνπ αγσγνχ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ πνπ 
ζα αρξεζηεπζεί είλαη απαξαίηεηε ιφγσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα ηεξεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 123.3.3. 

(ζη) Αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν κεηαηνπηζζείο αγσγφο, ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο εθζθαθψλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ αρξεζηεπζέληνο πιένλ ηκήκαηνο. Γηα ηα πάζεο θχζεσο θαιψδηα 
(ειεθηξνδφηεζεο, ηειεθσληθά), θαζψο θαη ηνπο πάζεο θχζεσο ζσιήλεο πδξνδφηεζεο, 
κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ θαη αεξίνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ κεηά πάζεο 
πξνζνρήο, ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπο, απφιεςε ησλ εληφο ηεο εθζθαθήο 
ηκεκάησλ θαη παξάδνζε ηνπο ζηηο γεηηνληθφηεξεο απνζήθεο ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ, ρσξίο ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε. Γηα ηνπο αγσγνχο νκβξίσλ θαη ιπκάησλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξφλνηα, 
σζηφζν, αλ είλαη δπλαηή ε απφιεςε ρξήζηκνπ πιηθνχ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη 
ζρεηηθή πξνζπάζεηα. Σν απνιακβαλφκελν ρξήζηκν πιηθφ ζα κεηαθέξεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηηο 
γεηηνληθφηεξεο απνζήθεο ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

123.3.3 Δξγαζίεο ζηελ πεξηνρή αγσγώλ ζε ιεηηνπξγία 

(α) Οη εθζθαθέο ζηελ πεξηνρή αγσγψλ ΟΚΧ ζε ιεηηνπξγία ζα γίλνληαη κε άθξα πξνζνρή, 
κε πνιχ ειαθξά κεραλήκαηα, αθφκα θαη κε ηα ρέξηα, φηαλ ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηνπο 
αγσγνχο θαη ππφ ηηο νδεγίεο ηφζν ηεο Τπεξεζίαο φζν θαη ηνπ νηθείνπ ΟΚΧ. 

(β) Οη ηπρφλ απνθαιππηφκελνη θαη αησξνχκελνη νρεηνί, πνπ ζα έρνπλ αλάγθε 
ππνζηήξημεο ή αληηζηήξημεο, ζα ππνζηεξίδνληαη θαη αληηζηεξίδνληαη κε θαηάιιεια 
ππνζηεξίγκαηα (μχιηλα, ζηδεξέληα, απφ ζθπξφδεκα θιπ) θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 
απφιπηε αζθάιεηα ηνπο θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 
φζν θαη κειινληηθά, κεηά ηελ ηπρφλ επαλαπιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο. Όπνπ απαηηείηαη, κε 
πξσηνβνπιία ηνπ Αλαδφρνπ ή θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη εηδηθή κειέηε 
ππνζηήξημεο θαη αληηζηήξημεο ησλ αγσγψλ. 

(γ) Καηά ηελ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ ΟΚΧ ζα 
ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα: 

- γηα ηελ αζθαιή έδξαζε ησλ αγσγψλ 

- γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο ησλ αγσγψλ  

(δ) Θα θαηαζθεπαζζνχλ επίζεο ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά 
έξγα, φπσο π.ρ. πξνζηαζία ηεο άλσ επηθάλεηαο κε ηνχβια ή κε πιάθα ζθπξνδέκαηνο θηι. 

(ε) Δάλ απαηηεζεί πιάγηα κεηαθίλεζε εχθακπησλ αγσγψλ ΟΚΧ, απηή ζα γίλεηαη κε ηε 
κέγηζηε δπλαηή πξνζνρή θαη ηα θαηάιιεια κέζα θαη πξνζσπηθφ, ψζηε λα απνθεπρζεί 
νπνηαδήπνηε βιάβε ησλ αγσγψλ απηψλ. 

(ζη) Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, λα γίλεη πξνζσξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 
νξηζκέλσλ εηδψλ αγσγψλ (π.ρ. αγσγνί ΟΣΔ, ΓΔΖ, θιπ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. Ζ Τπεξεζία ζα 
βνεζήζεη ηνλ Αλάδνρν κε ζρεηηθή ελέξγεηα ηεο αιιά δελ αλαιακβάλεη νπδεκία επζχλε αλ ζα 
γίλεη ή φρη απηή ε δηαθνπή, πνηα  ζα είλαη ε δηάξθεηα ηεο, πνηα ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο 
θιπ. Δπνκέλσο, ν Αλάδνρνο, θαηά ηε κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη 
φηη θαηά ηελ θαηαζθεπή φινη νη ζπλαληψκελνη αγσγνί ζα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. 

(δ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ε θάιπςε 
ππαξρφλησλ θαη δηαηεξνπκέλσλ ζηελ ζέζε ηνπο  αγσγψλ ΟΚΧ κε θαηαζθεπέο 
ζθπξνδέκαηνο, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη δπζρεξήο ε κειινληηθή δπλαηφηεηα επίζθεςεο ησλ 
αγσγψλ θαη νη λέεο εξγαζίεο πιεζηάδνπλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 0,50 m απφ ηελ 
πξνζθείκελε πιεπξηθή παξεηά ή 1,00 m απφ ηελ άλσ παξεηά ηνπ ππάξρνληνο ππφγεηνπ 
αγσγνχ ή κηθξφηεξε απφ 2,00 m  απφ ηελ πξνζθείκελε πιεπξά αξδεπηηθνχ αχιαθα, ηφηε ζα 
εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 
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- Γίλεηαη εθζθαθή κε ειαθξά κεραληθά κέζα ή/θαη κε ηα ρέξηα, θαη 
απνθαιχπηεηαη ν αγσγφο έσο ην βάζνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε κειέηε. Αλ δελ 
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ κειέηε, νη ζσιελσηνί αγσγνί απνθαιχπηνληαη σο ην κηζφ βάζνο ηνπο 
θαη νη ζνισηνί ή σνεηδείο νρεηνί σο ηε ζηάζκε ηεο γελέζεσο ηνπ ζφινπ. 

- Δπηζεσξείηαη ν αγσγφο πνπ απνθαιχθζεθε, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ 
ππέζηε δεκηέο ή, αλ έρεη ππνζηεί, φηη απηέο ζα επηδηνξζψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ 

- Δπαλεπηρψλεηαη κε πξνζνρή θαη ρξήζε κφλν ειαθξψλ κεραληθψλ κέζσλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ, ψζηε λα δηακνξθσζεί ζθάκκα κε ην 
γεσκεηξηθφ ζρήκα ηνπ πξνο θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πξηλ απφ ηελ εθζθαθή επηζεσξήζεσλ. Ζ 
επαλεπίρσζε απηή, φπνπ απαηηείηαη, ζα γίλεηαη κε ρξήζε μπινηχπσλ. 

- ε πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδνληαη πξφζζεηα κεγάια θνξηία απφ ηηο λέεο 
θαηαζθεπέο, π.ρ. βάζξα γεθπξψλ, πςειά επηρψκαηα, ηφηε, πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ αγσγνχ, ε 
επαλεπίρσζε ζα γίλεηαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε ειαζηηθφηεηα θάησ απφ ηελ 
θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα, γηα λα απνθεπρζεί ε κεηαθνξά θνξηίσλ απφ ηελ ππεξθείκελε 
θαηαζθεπή ζηνλ ππνθείκελν αγσγφ. Όηαλ ε θαηαζθεπή απφ ζθπξφδεκα πιεζηάδεη ζε πνιχ 
κηθξή απφζηαζε ζηνλ ππνθείκελν ή πεξηβαιιφκελν αγσγφ, ηφηε ζα πξέπεη λα πιεξψλεηαη ε 
κεζνιάβεζε θαηάιιεισλ αγσγψλ κεηαμχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ αγσγνχ, κε ηελ νπνία ζα 
εμαζθαιίδεηαη φηη δελ κεηαθέξνληαη ηα πξναλαθεξζέληα κεγάια θνξηία ζηνλ αγσγφ, π.ρ. λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηξψζε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο θηι. 

- ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη πεξί κφληκεο εθζθαθήο θαη απαηηείηαη 
αληηζηήξημε ηνπ αγσγνχ ή αξδεπηηθνχ αχιαθα, ε κφληκε αληηζηήξημε ζα θαηαζθεπάδεηαη θαηά 
ηελ πξφνδν ησλ εθζθαθψλ. 

123.4 Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη : 

 Οη δαπάλεο εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ κεηαηφπηζεο ή/θαη 
αλαπξνζαξκνγήο ησλ αγσγψλ, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ κειεηψλ αληηζηήξημεο θαη ππνζηήξημεο 
ησλ ζεκαληηθψλ αγσγψλ. 

 Οη δαπάλεο ζπλελλνήζεσλ, δηαδηθαζηψλ θηι. γηα ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ 
ζρεδίσλ, αδεηψλ, εγθξίζεσλ θηι. απφ ηνπο αξκφδηνπο ΟΚΧ. 

 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ απνηχπσζεο ησλ ζπλαλησκέλσλ αγσγψλ ή 
νρεηψλ ππφ θαηάιιειε θιίκαθα θαη κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηνηρεία, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 
γίλεη θαη ε επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ (βι. παξ. 123.5). 

 Οη δαπάλεο, ιφγσ δπζρεξεηψλ εθζθαθήο, απφ ηε ρξήζε ειαθξψλ κεραληθψλ 
κέζσλ εθζθαθψλ, δπζρέξεηα πνπ κπνξεί λα θζάζεη θαη κέρξη ηελ εθζθαθή κε ηα ρέξηα, γηα λα 
απνθεπρζεί ε βιάβε ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ ΟΚΧ. 

 Οη δαπάλεο απνθνκηδήο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ 
ρξήζεσο κεραληθψλ κέζσλ πνπ κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε αδπλακία, ή απαγφξεπζε 
πξνζπέιαζεο κεραληθνχ κέζνπ, θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο κε δηαδνρηθέο 
αλαπεηάζεηο κε ην θηπάξη κέρξη απνκαθξχλζεσο απφ ηελ πεξηνρή ησλ αγσγψλ θαη ελ 
ζπλερεία απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ ζηηο πξνζσξηλέο ή νξηζηηθέο ζέζεηο απφζεζεο ή 
απφξξηςεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη 
ηάθξσλ, (βι. θεθάιαην 122 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ) 

 Οη δαπάλεο γηα ηα πιηθά θαη εξγαζία αληηζηήξημεο ή ππνζηήξημεο ησλ αγσγψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θζνξάο μπιείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληηζηήξημεο ησλ παξεηψλ νξπγκάησλ θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηνπο ζπλαληψκελνπο αγσγνχο 
ΟΚΧ 

 Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα γίλνπλ ζηνπο αγσγνχο θαηά 
ηελ εθζθαθή ή θαηά ηελ ηπρφλ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο σο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
ζηήξημεο, επηθάιπςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ. 

 Οη  δαπάλεο απφ δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ θαη 
ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ. 

 Οη δαπάλεο απφ δπζρέξεηεο αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 
ηηο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ησλ ζθακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θζάζνπλ θαη κέρξηο νιηθήο 
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απψιεηαο ησλ πιηθψλ απηψλ ή θαη κέρξη ζνβαξήο πξνζαχμεζεο ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο 
αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ θηι. 

 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο απφ ηνπο ΟΚΧ, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ  Αλαδφρνπ, 
ησλ ιεπηνκεξέζηεξσλ θαηά ην δπλαηφλ ζρεδίσλ απεηθφληζεο ησλ ππαξρφλησλ αγσγψλ ή 
νρεηψλ γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξγαζίεο ησλ εθζθαθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ηα 
ρνξεγνχκελα ζρέδηα ησλ αγσγψλ ή νρεηψλ είλαη απιψο ελδεηθηηθά θαη είλαη δπλαηφλ λα είλαη 
αλαθξηβή ή ειιηπή. Έηζη ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο λα δηελεξγεί ηηο εθζθαθέο κε 
κέγηζηε πξνζνρή σο εάλ ππήξραλ θαη άιινη αγσγνί ή νρεηνί πνπ δελ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα 
θαη ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα επηθέξεη ζε ππάξρνληεο θαη κε παξνπζηαδφκελνπο ζε ζρέδηα 
αγσγνχο ή νρεηνχο είλαη νκνίσο ππνρξεσκέλνο λα ηηο επαλνξζψζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη 
δαπάλεο. 

 Οη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ηεο εξγαζίαο απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 
ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ αξκνδίσλ ΟΚΧ, ζηηο νπνίεο 
θαζπζηεξήζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο πξνζέιεπζεο ηνπ 
επνπηεχνληνο πξνζσπηθνχ ησλ ΟΚΧ ή θαη ε εξγαζία απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην 
σξάξην ηεο Τπεξεζίαο ηνπ, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ φηαλ ζα ππνβιεζεί απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ΟΚΧ ε απαίηεζε λα παξεπξίζθεηαη 
ππάιιειφο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θηι. 

123.5 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή  

(α) Οη εξγαζίεο αληηκεηώπηζεο ησλ δπζρεξηώλ ζπλάληεζεο αγσγώλ ΟΚΧ ζα 
επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) εθζθαθήο, πιήξσο πεξαησκέλεο. Ζ 
επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνύζαο ΓΣΤ. 

(β) Ο φγθνο εθζθαθψλ, ν νπνίνο ζα επηκεηξάηαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ δπζρεξεηψλ 
ζπλάληεζεο αγσγψλ ΟΚΧ ζε ιεηηνπξγία, ζα ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

Vε = L x (Hα - Ζθ) x W - Vα 

φπνπ: 

Vε = φγθνο εθζθαθψλ 

L = κήθνο αγσγνχ 

Hα = ζηάζκε άλσ επηθάλεηαο 

Ζθ = ζηάζκε θάησ επηθάλεηαο 

W = πιάηνο αγσγνχ 

Vα = φγθνο αγσγνχ 

Οη παξάκεηξνη ηεο παξαπάλσ ζρέζεο νξίδνληαη σο αθνινχζσο : 

- Μήθνο αγσγνύ: ζα είλαη απηφ ζην νπνίν ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
νη εξγαζίεο εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ, φζν θαη νη εθζθαθέο ζηα πξφζζεηα ηκήκαηα ζηα νπνία ζα 
εθηειέζεη εξγαζίεο κεηαηφπηζεο-αλαθαηαζθεπήο αγσγψλ, νη νπνίεο επξίζθνληαη ζηε δψλε 
επηξξνήο ππαξρφλησλ αγσγψλ. 

- Πάλσ επηθάλεηα: Θα νξίδεηαη κέρξη έλα κέηξν (1,00 m) ςειφηεξα απφ ηε 
ζηάζκε ηεο πάλσ επηθάλεηαο ηνπ αγσγνχ. Γηα αγσγνχο πνπ κέζα ζηελ έθηαζε ηνπ 
ζθάκκαηνο έρνπλ δηαθνξεηηθή πάλσ ζηάζκε, ε κνξθή ηεο πάλσ επηθάλεηαο ζα ζεσξείηαη 
βαζκηδσηή κε νξηδφληηα ηκήκαηα θαη θαηαθφξπθν ζθαινπάηη. Σν θαηαθφξπθν ζθαινπάηη ζα 
πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ. Καη γηα ηα ζθαινπάηηα 
απηά ζα πξνζαπμάλεηαη ν φγθνο ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ επηθαιχπηνληαη νη δψλεο πνπ επεξεάδνπλ δχν αγσγνί ζην αληίζηνηρν 
ηκήκα, ηζρχεη ε πςειφηεξε πάλσ επηθάλεηα. 

- Πιάηνο πνπ επεξεάδεηαη από ηηο δπζρέξεηεο: Θα νξίδεηαη γηα 
νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε αγσγνχ ζρεηηθά κε ην ζθάκκα, ην πιάηνο ηνπ αγσγνχ πνπ 
ζπλαληηέηαη, πξνζαπμεκέλν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, θαηά 0,25 m ζε θάζε πιεπξά. Όηαλ 
ζπλαληεζνχλ αγσγνί κε ειεχζεξε κεηαμχ ηνπο νξηδφληηα απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 0,25 + 
0,25=0,50 m, ηφηε ε πξνζαχμεζε θαη γηα ηνπο δχν αγσγνχο δελ ζα είλαη αζξνηζηηθά 
κεγαιχηεξε απφ ην πιάηνο πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη. 

- Κάησ επηθάλεηα: Θα ππνινγίδεηαη ε πξαγκαηηθή επηθάλεηα εθζθαθήο, 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, πνπ ζα θζάλεη ην πνιχ κέρξη δχν 2,00 m ρακειφηεξα 
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απφ ηε ζηάζκε ηεο θάησ επηθάλεηαο έδξαζεο ηνπ αγσγνχ. Γηα ζπλαληψκελνπο παξάιιεινπο 
αγσγνχο κε δηαθνξεηηθή θάησ ζηάζκε έδξαζεο, ε κνξθή ηεο θάησ επηθάλεηαο ζα θαζνξίδεηαη 
φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηελ πάλσ επηθάλεηα. 

 (γ) Ζ επηκέηξεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξεηαθή πςνκεηξηθή νξηδνληηνγξαθία ησλ 
αγσγψλ, ζε θιίκαθα 1:500 ή αθφκα ιεπηνκεξέζηεξα ζε θιίκαηα 1:100 ή 1:200, φηαλ ε 
ππθλφηεηα ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσγψλ ην απαηηήζνπλ θαη απφ ραξαθηεξηζηηθέο ηνκέο 
θηι., ζηηο νπνίεο ζα δίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσγψλ πνπ ζπλαληψληαη (δηάκεηξνο, 
πιηθφ θαηαζθεπήο εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο, αλαγλψξηζε ΟΚΧ, πςφκεηξν ηνπ αλσηέξνπ θαη 
ηνπ θαηψηεξνπ ζεκείνπ ησλ αγσγψλ, πιάηνο αγσγψλ θηι.). 

(δ) Οη εθζθαθέο, επηζεψξεζεο επηκεηξψληαη θαη ακείβνληαη ηφζν κε ην νηθείν άξζξν 
Σηκνινγίνπ ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ φζν θαη κε ηελ πξφζζεηε 
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ην παξφλ. 

(ε) Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. Ζ (νη) ηηκή (έο) 
κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε 
δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

(ζη) ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη πιεξσκή γηα ηηο δπζρέξεηεο απφ ηε ζπλάληεζε 
αγσγψλ ΟΚΧ ζε ιεηηνπξγία, απηή ζα απνηειεί πξφζζεηε απνδεκίσζε, πέξαλ απφ ηελ 
πιεξσκή ηνπ αληίζηνηρνπ είδνπο εθζθαθψλ πνπ εθηειείηαη. Γηεπθξηλίδνληαη δε ηα αθφινπζα: 

- Με ηελ παξνχζα πξφζζεηε απνδεκίσζε, ν Αλάδνρνο, φπσο είλαη επλφεην, 
απνδεκηψλεηαη κφλνλ γηα ηηο επί πιένλ δπζρέξεηεο ησλ πάζεο θχζεσο εθζθαθψλ, φπσο 
αλαπηχζζνληαη ζην παξφλ, ελψ γηα ηηο ινηπέο εξγαζίεο θαηαζθεπήο λέσλ αγσγψλ ή θαη 
απνθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, φπσο επίζεο θαη θάζε άιιεο ζπλαθνχο 
εξγαζίαο ηεο δψλεο αγσγψλ θαη κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ, επίρσζε ηεο πεξηνρήο πάλσ απφ 
ηε δψλε αγσγνχ κε πιηθά επαλεπίρσζεο, ηπρφλ εηδηθά πξνζηαηεπηηθά έξγα πνπ απαηηνχλ νη 
δηάθνξνη ΟΚΧ, φπσο πξνζηαζία ηεο άλσ επηθάλεηαο κε ηνχβια, κε πιάθα ζθπξνδέκαηνο ή 
κε εηδηθέο ηαηλίεο θηι., ζα ακείβεηαη ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ ή κε 
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, εθηφο εάλ ε αλάγθε 
θαηαζθεπήο ή θαη απνθαηάζηαζήο ηνπο αλέθπςε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ νπφηε ε 
δαπάλε ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα απνδεκίσζε θαη ν Αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη 
ηδηαίηεξα γηα απηέο. 

- Ζ παξνχζα πξφζζεηε απνδεκίσζε ηζρχεη θαη γηα ηηο εξγαζίεο εθηέιεζεο 
δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα ηνλ εληνπηζκψλ δηθηχσλ ΟΚΧ, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο εθζθαθέο 
ηνπνζέηεζεο εγθάξζησλ αγσγψλ θαη νρεηψλ ζε ππάξρνπζα νδφ (φρη εξγνηαμηαθή), θάησ απφ 
ηαπηφρξνλα δηεξρφκελε θπθινθνξία.  

- Ζ παξνχζα πξφζζεηε απνδεκίσζε δελ ρνξεγείηαη γηα ηελ πεξίπησζε 
ζπλάληεζεο ελαέξησλ αγσγψλ ΟΚΧ (π.ρ. αγσγψλ ΓΔΖ), αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε 
δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

124. ΔΠΗΥΧΜΑΣΑ 

124.1 Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 

(α) Σν πεδίν εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη: 

- Σελ θαηαζθεπή ησλ πάζεο θχζεσο επηρσκάησλ 

- Σελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο θαηαζθεπήο ησλ αλαγθαίσλ 
θαηάι-ιεισλ πιηθψλ, πξντφλησλ εθζθαθψλ ή δαλείσλ. 

(β) Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΠΣΠ Υ 1, κε ηηο 
φπνηεο βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

(γ) "Δπίρσκα" λνείηαη ε θαηαζθεπή κε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε θαηάιιεισλ 
εδαθηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ εθζθαθψλ ή δαλείσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο ηέηνηνπ, ψζηε, κε ηα 
κέζα ζπκπχθλσζεο πνπ δηαηίζεληαη, λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε ζπκπχθλσζε. Ζ 
θαηαζθεπή πινπνηείηαη ζε ηκήκαηα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ πςειήο απφδνζεο. 
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(δ) Σα επηρψκαηα δηαθξίλνληαη ζε "γαηώδε" πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε δηάζηξσζε θαη 
ζπκ-πχθλσζε γαησδψλ εδαθηθψλ πιηθψλ θαη ζε "βξαρώδε", πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε 
δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε βξαρσδψλ εδαθηθψλ πιηθψλ. 

(ε) Σα επηρψκαηα απνηεινχληαη απφ ηα ηκήκαηα πνπ δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

Πίλαθαο 124.1 : Σκήκαηα Δπηρσκάησλ 

# Ολνκαζία Γαηώδε Δπηρώκαηα Βξαρώδε Δπηρώκαηα 

1 2 3 4 

1 Θεκέιην 

Σν ηκήκα πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ 
ηελ αξρηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 
κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 
αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
θαηάιιειε δηακφξθσζε ηεο 
επηθαλείαο ψζηε λα αγθπξψλεηαη ην 
επίρσκα ζην ππέδαθνο θαη 
επηπιένλ ζηξψζε πάρνπο 0,30 m 
πάλσ απφ ηελ αξρηθή επηθάλεηα 
ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. 

Σν θαηψηεξν κέξνο ηνπ επηρψκαηνο 
πάρνπο 0,30 m ζε επαθή κε ην 
έδαθνο ζηελ αξρηθή ηνπ επηθάλεηα 
(φηαλ δελ ππάξρνπλ επηθαλεηαθά 
αθαηάιιεια πιηθά) θαη ην ηκήκα θάησ 
απφ απηή (κεηά απφ ηνλ 
ελδερνκέλσο απαηηνχκελν 
θαζαξηζκφ, εθξίδσζε, ή/θαη 
απνκάθξπλζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ) 
γηα δηακφξθσζε αλαβαζκψλ γηα 
αγθχξσζε. 

2 Ππξήλαο 
Σν ηκήκα ηνπ επηρψκαηνο κεηαμχ 
ζεκειίνπ θαη ζηέςεο 

Σν ηκήκα ηνπ επηρψκαηνο κεηαμχ 
ζεκειίνπ θαη κεηαβαηηθνχ ηκήκαηνο. 

3 
Μεηαβαηηθφ 

ηκήκα 

 

Σν ηκήκα εθείλν φπνπ ε δηαβάζκηζε 
ηνπ πιηθνχ ησλ ζηξψζεσλ πνπ ην 
απνηεινχλ, πιεξνχλ νξηζκέλεο 
απαηηήζεηο (θίιηξν) γηα ηελ απνθπγή 
δηείζδπζεο ηνπ πιηθνχ ηεο ζηέςεο 
ζην ππνθείκελν βξαρψδεο ηκήκα. Σν 
πάρνο ηνπ είλαη 1 m, εθηφο αλ 
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ηεχρε 

4 ηέςε 

Σν κέξνο ηνπ επηρψκαηνο θάησ 
απφ ηε ζηξψζε έδξαζεο ή 
ζεκειίσζεο πνπ εθηείλεηαη ζε 
βάζνο 1 m πεξίπνπ απφ ηελ πάλσ 
επηθάλεηα ηεο ζηξψζεο έδξαζεο ή 
ζεκειίσζεο. 

Σν κέξνο ηνπ επηρψκαηνο πάλσ απφ 
ην κεηαβαηηθφ ηκήκα πνπ 
θαηαζθεπάδεηαη απφ γαηψδε πιηθά 
φπσο ζηα γαηψδε επηρψκαηα θαη 
απνηειεί (νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ) ηε 
ζηξψζε έδξαζεο ή ζεκειίσζεο. 

 

(ζη) ρεηηθά κε ηα ηκήκαηα ησλ επηρσκάησλ επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

- Ζ ζηξψζε "έδξαζεο" ή "ζεκειίσζεο" είλαη ην ακέζσο θάησ ηεο θαηαζθεπήο 
έδαθνο ή ην πιηθφ επίρσζεο, ην νπνίν κνξθψζεθε θαη ζπκππθλψζεθε ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ΠΣΠ Υ 1 θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ην νπνίν εθηείλεηαη κέρξη βάζνπο 
πνπ εμαξηάηαη απφ ηα ππεξθείκελα θνξηία 

- ηηο πεξηνρέο επηρσκάησλ, ζηε ζηξψζε έδξαζεο ή ζεκειίσζεο 
πεξηιακβάλεηαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ζηξψζε ζηξάγγηζεο 
ή ζηξψζε αληηπαγεηηθήο πξνζηαζίαο απφ αζχλδεην πιηθφ 

- ηηο πεξηνρέο νξπγκάησλ, ζηε ζηξψζε έδξαζεο ή ζεκειίσζεο 
πεξηιακβάλεηαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ζηξψζε ζηξάγγηζεο 
ή ζηξψζε αληηπαγεηηθήο πξνζηαζίαο απφ αζχλδεην πιηθφ θαη ε απαηηνχκελε ηζνπεδσηηθή 
ζηξψζε βξαρσδψλ νξπγκάησλ 

124.2 Τιηθά 

124.2.1 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαηάιιεισλ πιηθώλ γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ 

(α) Σα πιηθά θαηαζθεπήο είηε γαησδψλ είηε βξαρσδψλ επηρσκάησλ ζα ιακβάλνληαη θαη' 
αξρήλ απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο νξπγκάησλ θαη κφλν φηαλ απηά είλαη αθαηάιιεια, ή δελ 
επαξθνχλ ή δελ είλαη δπλαηφο ν ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ νξπγκάησλ - επηρσκάησλ, 
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ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ησλ έξγσλ, ζα γίλεηαη δαλεηνιεςία γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπο έπεηηα 
απφ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

(β) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πάζεο θχζεο εθζθαθψλ λα 
ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε ην ζχλνιν ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ λα 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ε άιισλ σθέιηκσλ θαηαζθεπψλ. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, δελ θαηαζηεί δπλαηή ε 
ρξεζηκνπνίεζε ζηηο θαηαζθεπέο θαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ηφηε ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη απηφλ ηνλ φγθν ηνπ ρακέλνπ πιηθνχ λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, κε δηθά ηνπ έμνδα, κε 
δάλεηα πιηθά. 

124.2.2 Γαηώδε Δπηρώκαηα 

(α) Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ επηρσκάησλ θαη ν βαζκφο ζπκπχθλσζεο 
απηψλ ζα γίλεη γεληθά ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Υ1. 

(β) Σα γαηψδε εδαθηθά πιηθά πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ, 
θαηαηάζζνληαη ζηηο 5 θαηεγνξίεο πνπ δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

Πίλαθαο 124.2 : Καηεγνξίεο Γαησδώλ Δδαθηθώλ Τιηθώλ 

# 

Καηεγνξί
α 

εδαθηθνύ 
πιηθνύ 

Υαξαθηεξηζ
ηηθά πιηθνύ Όξηα Αtterberg 

Μέγηζηε 
ππθλόηεηα 
θαηά ηελ 

ηξνπνπνη
εκέλε 
δνθηκή 
ζπκ-

πύθλσζεο 
kg/m

3
 CBR

(1) 

Πεξηεθηη
θόηεηα 

ζε 
νξγαληθ

ά
(3)

 

Παξαηεξή
ζεηο σο 
πξνο ηε 

δπλαηόηεη
α 

ρξεζηκνπ
νίεζεο 

ηνπο γηα 
επηρώκαηα 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Δ1 

Γαηψδεο 
πιηθφ κε 
κέγηζηε 

δηάζηαζε 
θφθθνπ 

D<200 mm 

Πεξηεθηηθφηεη
α ζε θφθθνπο 
200>D>150 
mm κέρξη 

25% 

LL<40 ή LL<65 

θαη 

ΡΗ>(0,6xLL-9) >1.600 

>3 

θαη 
δηφγθσζε

(

2)
 <3% <2% Απνδεθηφ 

2 Δ2 

Μέγηζηνο 
θφθθνο <100 

mm 

Γηεξρφκελν 
% απφ No. 
200<25% LL<40 >1.940 

>5 

θαη 
δηφγθσζε

(

2)
 <2% <1% Καηάιιειν 

3 Δ3 

Μέγηζηνο 
θφθθνο <80 

mm 

Γηεξρφκελν 
% απφ No. 
200<25% 

LL<30 

θαη 

ΡΗ>10  

>10 

θαη 
δηφγθσζε

(

2)
 =0 0% Δπίιεθην Η 

4 Δ4 

Μέγηζηνο 
θφθθνο <80 

mm 

Γηεξρφκελν 
% απφ No. 
200<25% 

LL<30 

θαη 

ΡΗ>10  

>20 

θαη 
δηφγθσζε

(

2)
 =0 0% Δπίιεθην II 
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5 Δ0 Δδαθηθφ πιηθφ πνπ δελ αλήθεη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο Αθαηάιιειν
 

(1) 
CBR = Σηκή ηνπ Καιηθνξληαθνχ Λφγνπ Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο. 

Ζ ηηκή CBR πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε Μέζνδν 12 ησλ Πξνδηαγξαθψλ Δξγαζηεξηαθψλ 
Γνθηκψλ Δδαθνκεραληθήο (Δ 105-86) επί δνθηκίσλ, ηα νπνία ζπκππθλψλνληαη ζην 90% ηεο 
κέγηζηεο ππθλφηεηαο ηεο Σξνπνπνηεκέλεο Γνθηκήο πκπχθλσζεο (Δ 105-86 Μέζνδνο 11), 
κε ηε βέιηηζηε πγξαζία θαη κεηά απφ πδξεκπνηηζκφ 4 εκεξψλ.

 

(2) 
Καηά ηε δνθηκή CBR.

 

(3) 
Θα πξνζδηνξηζζεί κε ηε κέζνδν ηεο "πγξήο νμείδσζεο" (ΑASHTΟ Σ-194). 

Όπνπ: 

LL  = Όξην Τδαξφηεηαο (Δ 105-86 Μέζνδνο 5) 

PI  = Γείθηεο Πιαζηηθφηεηαο (Δ 105-86 Μέζνδνο 6) 

No. 200 =Κφζθηλν ηεο Ακεξηθαληθήο ζεηξάο πξνηχπσλ θφζθηλσλ ΑΑSΖΣΟ Μ-92, αλνίγκαηνο 
βξνρίδαο 0,074 mm. 

(γ) Τιηθά θαηεγνξίαο Δ0 (αθαηάιιεια) απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
επηρψκαηα. Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εδαθηθψλ πιηθψλ: 

- Πξφζκηθησλ κε θπηηθέο νπζίεο (ζάκλνη, ξίδεο, θπηηθή γε, ξηδφρσκα θηι) 

- Οξγαλνχρσλ 

- Γηνγθνχκελε άξγηινο 

(δ) Δδαθηθά πιηθά, ηα νπνία πεξηέρνπλ δηαιπηά ζεηηθά άιαηα ζε πνζφηεηα, εθθξαζκέλε 
σο SΟ3, κεγαιχηεξε απφ 1.9 g αλά ιίηξν, κεηξνχκελε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ΒS 1377 
Γνθηκή 10, κε ιφγν λεξνχ πξνο έδαθνο 2:1, δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζέζεηο πνπ απέρνπλ 
ιηγφηεξν απφ 50 cm απφ θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο ή απφ ηαζεξνπνηεκέλν Δδαθηθφ Τιηθφ 
κε ηζηκέλην (ΔΤ). 

(ε) Τιηθά κε νιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεηηθά άιαηα, εθθξαζκέλα σο SΟ3, κεγαιχηεξε απφ 
0,5% θαηά βάξνο, κεηξνχκελε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ΒS 1377 Γνθηκή 9, δελ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζέζεηο πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 50 cm απφ κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο.  

(ζη) Όηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα έθζεζεο ηνπ ππξήλα ζε λεξά πιεκκχξαο ηφηε ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κφλν πιηθά θαηεγνξίαο Δ2 ή Δ3 ή Δ4. 

(δ) ε πεξίπησζε πιηθψλ επηρσκάησλ, πάλσ απφ ην ζεκέιην, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
ρξήζε επίιεθηνπ πιηθνχ πάρνπο 1 m θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζε κε θαηάιιειν πιηθφ 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

124.2.3 Βξαρώδε Δπηρώκαηα 

(α) Σα πεηξψκαηα, απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη ηα βξαρψδε πιηθά, δηαθξίλνληαη ζε 
θαηάιιεια, αθαηάιιεια θαη ζε εθείλα πνπ απαηηνχλ εηδηθή κειέηε. 

(β) ηα θαηάιιεια πεηξψκαηα πεξηιακβάλνληαη νη γξαλίηεο, πνξθπξίηεο, γξαλνδηνξίηεο, 
γάβξνη, νθίηεο, αλδεζίηεο, βαζάιηεο, δνινκίηεο, κάξκαξα θηι. ηα αθαηάιιεια πεηξψκαηα 
πεξηιακβάλνληαη νη ζεξπεληίλεο, θπιίηεο, αλπδξίηεο, γχςνο, δηαιπηνί βξάρνη θαη ηα 
πεηξψκαηα γεληθά πνπ απνζπληίζεληαη κε ηελ έθζεζε ηνπο ζηηο επηδξάζεηο ηνπ θαηξνχ ή πνπ 
ζξαχνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ή θνληνπνηνχληαη ή απνθηνχλ δπζκελή πθή κε ηε 
ζπκπχθλσζε. 

(γ) Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε βξαρσδψλ πιηθψλ ζε επηρψκαηα ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία εξγαζηεξηαθή κειέηε, ζηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη ηα 
βξαρψδε πιηθά πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη θαηάιιεια. 

(δ) Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο 
απαηηήζεηο: 

- Ζ κέγηζηε δηάζηαζε θφθθνπ (D) ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, δελ 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα 2/3 ηνπ πάρνπο ηεο εθάζηνηε ζπκππθλνχκελεο ζηξψζεο 

- Ζ πεξηεθηηθφηεηα (θαηά βάξνο) ηνπ πιηθνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ην θφζθηλν ηεο 
κηαο ίληζαο (1") λα είλαη κηθξφηεξε απφ 30%, ελψ ηνπ πιηθνχ πνπ δηέξρεηαη απφ ην θφζθηλν 
No. 200, λα είλαη κηθξφηεξε απφ 10% 
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(ε) Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο αθνξνχλ ην αζπκπχθλσην πιηθφ, απφ ην νπνίν ζα 
ιακβάλνληαη δείγκαηα γηα εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ, δηφηη θαηά ηε δηάζηξσζε 
θαη ηε ζπκπχθλσζε ην πιηθφ κπνξεί λα πθίζηαηαη αιιαγέο πνπ λα κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή 
θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε. 

(ζη) Ζ θνθθνκεηξηθή θακπχιε ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη επηπιένλ λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα: 

Πίλαθαο 124.3 : Κνθθνκεηξηθή Κακπύιε Τιηθώλ Βξαρσδώλ Δπηρσκάησλ 

# Γηάζηαζε θόθθνπ (θόζθηλν) 

Πνζνζηό δηεξρόκελν θαηά βάξνο 

[%] 

1 2 3 

1 D 90 - 100 

2 D/4 45 - 60 

3 D/16 25 - 45 

4 D/64 15 - 35 

D = Ζ κέγηζηε δηάζηαζε θφθθνπ. 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα κεηαβάιεη ηα παξαπάλσ φξηα κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο 
παξαηεξήζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο (βι. παξ. 124.3.2 (δ)). 

(δ) Σν πνζνζηφ ησλ θφθθσλ κε αθαηάιιειε κνξθή πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 30%. 
Αθαηάιιειε κνξθή έρνπλ νη θφθθνη, γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ε ζρέζε: 

(L + G) / 2E  3 

φπνπ: 

- L =  Ζ κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ δχν παξάιιεισλ επηπέδσλ πνπ 
εθάπηνληαη ζηνλ θφθθν 

- G =  Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο θπθιηθήο νπήο, δηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα δηέιζεη 
ν θφθθνο 

- E = Ζ ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ δχν παξαιιήισλ επηπέδσλ πνπ 
εθάπηνληαη ζηνλ θφθθν 

Οη ηηκέο L, G θαη Δ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη πξνζεγγηζηηθά θαη δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα 
κεηξνχληαη ζε ηξεηο θάζεηεο κεηαμχ ηνπο δηεπζχλζεηο. 

(ε) ηελ φπνηα πεξίπησζε θαη πξηλ αξρίζεη ε εθζθαθή βξαρσδψλ πιηθψλ, ζα 
απνκαθξχλνληαη ηα εδαθηθά πιηθά ή ε εμαιινησκέλε επηθαλεηαθή ζηξψζε βξάρνπ πνπ είλαη 
αθαηάιιειε. Δπίζεο ζα απνκαθξχλνληαη ηα ηκήκαηα αθαηάιιεινπ εδαθηθνχ πιηθνχ πνπ 
εκθαλίδνληαη κέζα ζην βξαρψδε ζρεκαηηζκφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο ησλ 
βξαρσδψλ πιηθψλ. 

(ζ) Ζ εθζθαθή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ε θνθθνκεηξία θαη ε κνξθή ησλ 
παξαγνκέλσλ βξαρσδψλ πιηθψλ λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ 
πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Αλ ρξεηάδεηαη, κεηά ηελ εθζθαθή, ζα γίλεηαη απνκάθξπλζε ή 
ζξαχζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ κνξθή ή δηαζηάζεηο εθηφο ησλ νξίσλ. 

(η) Ζ θφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 
απνθεχγεηαη  ε απφκημε ηνπ πιηθνχ θαη ε αιινίσζε ηεο κνξθήο ησλ θφθθσλ ηνπ. 

124.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

124.3.1 Καηαζθεπή Γαησδώλ Δπηρσκάησλ 

(α) Δηνηκαζία ηεο Δπηθάλεηαο Θεκειίσζεο 

Πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ηνπ επηρψκαηνο ζα απνκαθξχλνληαη ηα επηθαλεηαθά 
αθαηάιιεια πιηθά ή θπηηθή γε θαη ζα αληηθαζίζηαληαη κε θαηάιιεια πιηθά, ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

Χο επηθαλεηαθά αθαηάιιεια πιηθά ή θπηηθή γε, ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη πξηλ 
απφ ηε δηάζηξσζε ησλ πιηθψλ επηρψκαηνο, ζεσξνχληαη ηα αθφινπζα: 

- Οξγαληθά πιηθά (πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθά πιηθά ≥30% θ.β.) 

- Θημνηξνπηθά εδαθηθά πιηθά (π.ρ. ξένπζα άξγηινο) 
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- Γηαιπηά εδαθηθά πιηθά (π.ρ. έδαθνο πνπ πεξηέρεη νξπθηφ αιάηη ή γχςν) 

- Ρππαληηθά πιηθά (π.ρ. βηνκεραληθά απφβιεηα) 

- Μίγκαηα εδαθηθψλ πιηθψλ κε νξγαληθά πιηθά (πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθά 
πιηθά >5% θαη <30% θ.β.) 

(β) Γηάζηξσζε 

Αθνινπζεί ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζε ησλ ζηξψζεσλ ηνπ επηρψκαηνο. Οη ζηξψζεηο ζα 
είλαη ζπλερείο, παξάιιειεο πξνο ηελ ππνδνκή θαη νκνηφκνξθνπ πάρνπο ηέηνηνπ ψζηε, κε ηνλ 
ππάξρνληα εμνπιηζκφ, λα επηηπγράλεηαη ν απαηηνχκελνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ζ' φιν ην 
πάρνο. 

Σα πιηθά θάζε ζηξψζεο ζα έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλ δελ έρνπλ, ζα αλακηγλχνληαη κε 
θαηάιιειν κεραληθφ εμνπιηζκφ. 

Γελ ζα δηαζηξψλεηαη θακία ζηξψζε αλ δελ έρεη επαιεζεπζεί φηη ε ππνθείκελε ζηξψζε 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο. Αλ παξ' ειπίδα ε ππνθείκελε ζηξψζε έρεη καιαθψζεη 
απφ ππέξβαζε πγξαζίαο ιφγσ δηήζεζεο πδάησλ δελ ζα επηηξέπεηαη ε δηάζηξσζε ηεο 
επφκελεο. 

Σα επηρψκαηα επί εδαθψλ κηθξήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο είλαη αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο θαη 
ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο κειέηεο απηήο. Μεγάιε πξνζνρή ζα 
πξέπεη λα δνζεί ζηε κε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ αληνρήο ηνπ εδάθνπο κε θαηάιιειε 
δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ πάρνπο ησλ πξψησλ ζηξψζεσλ γηα λα πξνζηαηεπζεί ην έδαθνο απφ ηηο 
θνξηίζεηο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πιηθνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ ζπκπχθλσζεο. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ε επηθάλεηα ησλ ζηξψζεσλ πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε 
εγθάξζηα θιίζε (4% θαη' ειάρηζην) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηαρείαο απνξξνήο ησλ 
επηθαλεηαθψλ λεξψλ ρσξίο θίλδπλν δηάβξσζεο ή ππεξβνιηθήο δηαβξνρήο ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
επηρψκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα πξνζηαηεχζεη ην επίρσκα 
αιιά θαη ην φξπγκα απφ ηελ επίδξαζε ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο θαη ηνπ λεξνχ απφ άιιεο πεγέο 
(ρείκαξξνη, πνηακνί, ππφγεην λεξφ). 

Δθφζνλ ε πεξηερφκελε πγξαζία ηνπ πιηθνχ πνπ δηαζηξψζεθε, δηαπηζησζεί κε επηηφπνπ 
κεηξήζεηο φηη δελ είλαη ε βέιηηζηε πξνο ζπκπχθλσζε ζα γίλεη δηαβξνρή απηνχ θαηά ηξφπν 
πνπ λα εμαζθαιίδεη νκνηφκνξθε χγξαλζε ηνπ πιηθνχ - εάλ απαηηείηαη αχμεζε ηεο πγξαζίαο ή 
εάλ απαηηείηαη κείσζε ηεο πγξαζίαο ζα γίλεη μήξαλζε απηνχ κε αεξηζκφ ή αλάκημε κε ζηεγλά 
θαηάιιεια εδαθηθά πιηθά ή κε ρεκηθά πξφζζεηα, φπσο κε άζβεζην αζβέζηε, πδξάζβεζην 
θηι, εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία. 

(γ) πκπχθλσζε 

Ζ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή ζπκπχθλσζεο Proctor (Δ 105-86) πνπ ζα εθαξκφδεηαη ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηε: 

- Μέζνδν Α: Γηα εδαθηθφ πιηθφ κε ζπγθξαηνχκελν πνζνζηφ ζην θφζθηλν No. 
4 κηθξφηεξν ή ίζν πξνο 7% 

- Μέζνδν Γ: Γηα εδαθηθφ πιηθφ κε ζπγθξαηνχκελν πνζνζηφ ζην θφζθηλν No. 
4 κεγαιχηεξν απφ 7% 

Ζ ζπκπχθλσζε ζα εθηείλεηαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 40 cm θαη ζε πιάηνο 2 m πέξα απφ ην 
πφδη ηνπ επηρψκαηνο ή θαη' ειάρηζην κέρξη ην φξην απαιινηξίσζεο, φπνπ ππάξρνπλ ζρεηηθνί 
πεξηνξηζκνί πιάηνπο. 

Γηα ηα επηρψκαηα, αλ δελ γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζε εηδηθή κειέηε ή/θαη ζε εηδηθνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 
ίζε κε ην 90% ηεο κέγηζηεο ππθλφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή 
ζπκπχθλσζεο Proctor (Δ 105-86, Γνθηκή 11). 

Γηα ηα πςειά επηρψκαηα (Ζ>10 m) ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε αλάγθε ζπκπχθλσζεο κε 
ειάρηζηε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 95% ηεο κέγηζηεο ππθλφηεηαο 
πνπ επηηπγράλεηαη θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή ζπκπχθλσζεο Proctor (Δ 105-86 Γνθηκή 
11). Ο απμεκέλνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ζα εθαξκφδεηαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ή πεξηιακβάλεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή δηαηάζζεηαη 
απφ ηελ Τπεξεζία. 
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ε πεξίπησζε θαηαζθεπήο επηρσκάησλ απφ "ειεπζέξσο ζηξαγγηδφκελα" πιηθά (πιηθά κε 
πνζνζηφ θφθθσλ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ 0,6 mm κέρξη 30% θ.β. θαη πνζνζηφ ιεπηφθνθθνπ 
θιάζκαηνο δηεξρφκελνπ απφ ην θφζθηλν No. 200 κέρξη 7% θ.β), γηα ηα νπνία ε 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή ζπκπχθλσζεο Proctor (Δ 105-86 Γνθηκή 11) δελ δίλεη ζαθή θακπχιε 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κέγηζηεο ππθλφηεηαο, ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη, ελαιιαθηηθά, 
ζπκπχθλσζε ζηηο αθφινπζεο ηηκέο ηεο "ζρεηηθήο ππθλφηεηαο": 

- ρεηηθή ππθλφηεηα (Dr) ηνπιάρηζηνλ 65%, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη 
ζπκπχθλσζε ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ηξνπνπνηεκέλεο δνθηκήο Proctor 

- ρεηηθή ππθλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 70% γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη 
ζπκπχθλσζε ηνπιάρηζηνλ 95% ηεο ηξνπνπνηεκέλεο δνθηκήο Proctor. 

ηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ ζπκπχθλσζεο κε ηε κέζνδν ηεο ζρεηηθήο ππθλφηεηαο (Dr) 
επηηξέπνληαη νη παξαθάησ απνθιίζεηο: 

- Αλ ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ ειέγρσλ (Ν) θάζε ζηξψζεο (ή ζέζεο ειέγρνπ) 
είλαη Ν<5 ηφηε φια ηα επί κέξνπο απνηειέζκαηα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα 
φξηα 

- Αλ ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ ειέγρσλ (Ν) θάζε ζηξψζεο (ή ζέζεο ειέγρνπ) 
είλαη Ν<10 ηφηε επηηξέπεηαη θάζε θνξά έλα (1) επί κέξνπο απνηέιεζκα λα είλαη κηθξφηεξν απφ 
ηελ απαηηνχκελε ζρεηηθή ππθλφηεηα, φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ 10% ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ 
θάησ νξίνπ απηήο 

- Αλ ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ ειέγρσλ (Ν) θάζε ζηξψζεο (ή ζέζεο ειέγρνπ) 
είλαη Ν≥10 ηφηε θάζε θνξά πνζνζηφ 90% ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δνθηκψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαδνρηθέο ζέζεηο, πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα φξηα 

Ζ ζρεηηθή ππθλφηεηα (Dr) νξίδεηαη σο εμήο: 

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

φπνπ: 

e = Ο πξαγκαηηθφο δείθηεο πφξσλ ηνπ πιηθνχ 

emax = Ο δείθηεο πφξσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε ππθλφηεηα (δνθηκή 
πξνζδηνξηζκνχ ειάρηζηεο ππθλφηεηαο ΑSΣΜ D 4254-83) 

emin = Ο δείθηεο πφξσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε ππθλφηεηα (δνθηκή 
πξνζδηνξηζκνχ κέγηζηεο ππθλφηεηαο ΑSΣΜ D 4253-83) 

(δ) Κιηκαηνινγηθνί πεξηνξηζκνί θαηαζθεπήο γαησδψλ επηρσκάησλ 

Ζ Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη πξνζσξηλά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο αλ θξίλεη φηη 
νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη αληίμνεο. Πάλησο ηα γαηψδε επηρψκαηα δελ ζα θαηαζθεπάδνληαη 
φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ππφ ζθηά είλαη κηθξφηεξε απφ 2°C θαη γεληθφηεξα φηαλ νη 
θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ, π.ρ. έληνλεο βξνρνπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ 
αλακφριεπζε ηεο ηειεπηαίαο δηαζηξσκέλεο ζηξψζεο, ιφγσ ηεο θπθινθνξίαο ησλ βαξέσλ 
κεραλεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηάζηξσζεο. 

(ε) Κπθινθνξία 

Δπί ησλ ππφ θαηαζθεπή ζηξψζεσλ επηρψκαηνο δελ πξέπεη λα θπθινθνξνχλ εξγνηαμηαθά 
νρήκαηα κέρξη λα ηειεηψζεη ε ζπκπχθλσζε ηνπο. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ηα νρήκαηα πξέπεη 
λα θαηαλέκνληαη έηζη ψζηε λα κελ θπθινθνξνχλ πάλσ απφ ηα ίδηα ζεκεία θαη νη ηξνρνί ηνπο 
δεκηνπξγήζνπλ ίρλε θαη απιαθψζεηο. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα ηκήκαηα ησλ νπνίσλ ε 
ζπκπχθλσζε έρεη πεξαησζεί. 

124.3.2 Καηαζθεπή Βξαρσδώλ Δπηρσκάησλ 

(α) Πξνεηνηκαζία ηεο Δπηθάλεηαο Θεκειίσζεο 

Πξηλ αξρίζεη ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζε ησλ πεηξσδψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ν θαζαξηζκφο, 
ε εθξίδσζε θαη ε απνκάθξπλζε ησλ επηθαλεηαθψλ αθαηαιιήισλ πιηθψλ ή θπηηθήο γεο ζ' φιν 
ην βάζνο πνπ απαηηείηαη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξ. 2.3 ηεο ΠΣΠ Υ1 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

Όηαλ είλαη αλαγθαία ε θαηαζθεπή βξαρψδνπο επηρψκαηνο απ' επζείαο πάλσ ζε εδάθε 
αζηαζή, δηαηαξαγκέλα ή πάλσ ζε καιαθέο αξγίινπο ζα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ εμπγίαλζε 
ηεο ζηξψζεο έδξαζεο ηνπ επηρψκαηνο κε ζηεξενπνίεζε ή απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνχ απηνχ. 
Αλ θνληά ζηε ζηάζκε έδξαζεο ηνπ επηρψκαηνο ππάξρεη βξάρνο κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη ην 



 

 42 

ππεξθείκελν ηνπ βξάρνπ πιηθφ θαη ε έδξαζε ηνπ επηρψκαηνο λα γίλεηαη θαη' επζείαλ πάλσ ζην 
βξάρν, πάληα κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. 

(β) Γηάζηξσζε 

Ζ δηάζηξσζε ζα γίλεηαη ζε επάιιειεο ζηξψζεηο νκνηφκνξθνπ πάρνπο παξάιιειεο ζηελ 
επηθάλεηα ζεκειίσζεο. Γη απηφ θαη ε αξρηθή επηθάλεηα πξέπεη λα κνξθψλεηαη κε θαηάιιειε 
θιίζε πνπ λα επηηξέπεη άκεζε απνζηξάγγηζε / απνρέηεπζε. 

Σν πιηθφ θάζε ζηξψζεο ζα εθθνξηψλεηαη ζην Έξγν πάλσ ζε ηκήκα ήδε δηαζηξσκέλν ηεο 
ίδηαο ζηξψζεο θαη θνληά ζην άθξν πξνψζεζεο (κέησπν θαηαζθεπήο). Απφ ηε ζέζε απηή ζα 
πξνσζείηαη κέρξη ην κέησπν θαηαζθεπήο θαη ζα δηαζηξψλεηαη πέξαλ απηνχ κε ηξφπν πνπ λα 
ειαρηζηνπνηείηαη απφκημε ηνπ. Σν πάρνο ζα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ ηθαλφηεηα 
ζπκπχθλσζεο ησλ κεραλεκάησλ πνπ δηαηίζεληαη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε 
ζπκπχθλσζε. 

Σν κέγηζην πάρνο κεηά ηε ζπκπχθλσζε γηα ηνλ ππξήλα είλαη 1 m γηα δε ην κεηαβαηηθφ ηκήκα 
ην πάρνο πξέπεη λα κεηψλεηαη απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ ψζηε λα ππάξρεη βαζκηαίν βήκα 
απφ ηνλ ππξήλα πξνο ηελ αλψηεξε ζηάζκε ηνπ επηρψκαηνο. 

Μεηαμχ δχν ζπλερφκελσλ ζηξψζεσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο: 

l15% / S85 < 5 θαη l50% / S50 < 25 

φπνπ: 

lx =  Σν άλνηγκα ηνπ θφζθηλνπ, απφ ην νπνίν δηέξρεηαη ην x% θαηά βάξνο ηνπ πιηθνχ ηεο 
θάησ ζηξψζεο 

Sx =  Tν άλνηγκα ηνπ θνζθίλνπ, απφ ην νπνίν δηέξρεηαη ην x% θαηά βάξνο ηνπ πιηθνχ ηεο 
άλσ ζηξψζεο 

(γ) πκπχθλσζε 

Ζ επηιεγείζα κέζνδνο ζπκπχθλσζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ 
ζπκππθλψζεσλ. Πξνο ηνχην ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη θαηάιιεια, γηα θάζε ηκήκα ηνπ 
επηρψκαηνο, ε θνθθνκεηξία ηνπ πιηθνχ, ην πάρνο ζηξψζεο, ν ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ 
ζπκπχθλσζεο θαη ν αξηζκφο δηειεχζεσλ ηνπ. Απηέο νη κεηαβιεηέο ζα πξνζδηνξίδνληαη απφ 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο (βι. παξ. 124.3.2 (δ)). 

Ζ ζπκπχθλσζε ζα ζεσξείηαη φηη νινθιεξψζεθε φηαλ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δηειεχζεσλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, δελ κεηξάηαη ππνρψξεζε 
κεγαιχηεξε απφ 0,7 cm ζην ζεκέιην θαη ηνλ ππξήλα θαη απφ 0,3 cm ζην κεηαβαηηθφ ηκήκα. 

Ζ ππνρψξεζε ζα κεηξηέηαη κε ραιχβδηλν κάξηπξα δηαζηάζεσλ 40 cm x 40 cm, απφ ιακαξίλα 
πάρνπο ηνπιάρηζην 15 mm, κε θαηάιιειε δηακφξθσζε έδξαζεο. Ο ηχπνο ηνπ κάξηπξα ζα 
πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ 
θαηά ην δπλαηφλ νξηδφληηα δηαηήξεζε ηνπ θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζπκπχθλσζεο. Οη 
κάξηπξεο απηνί ζα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο πςνκεηξηθνχ ειέγρνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο ζπκπχθλσζεο ηεο ειεγρφκελεο ζηξψζεο ζα αθαηξνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα 
επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Δλαιιαθηηθά πξνο ηελ παξαπάλσ κέζνδν πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπκπχθλσζεο ησλ 
βξαρσδψλ επηρσκάησλ είλαη δπλαηφλ λα πηνζεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ πξφηαζε 
ηνπ Aλαδφρνπ θαη άιιε κέζνδνο ζηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο φηη ππάξρεη άιιε αμηφπηζηε κέζνδνο πνπ λα 
εμαζθαιίδεη ηελ αληαπφθξηζε ηεο θαηαζθεπήο πξνο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο απαηηήζεηο 
ζπκπχθλσζεο, ζπλεθηηκσκέλσλ φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ επίβιεςε 
ηεο εξγαζίαο. 

Αλ θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο λέαο κεζφδνπ απνδεηρζεί φηη απηή παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα 
αμηνπηζηίαο ζην ζπζρεηηζκφ απνηειεζκάησλ πξνο ηε ζπκπχθλσζε, ζηελ επίβιεςε θηι., ηφηε 
ζα είλαη δπλαηφλ ε Τπεξεζία λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα εθαξκφζεη ζηε ζπλέρεηα ηε 
κέζνδν ειέγρνπ ζπκπχθλσζεο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

(δ) Καηαζθεπή Γνθηκαζηηθνχ Σκήκαηνο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη γξαπηψο ζηελ Τπεξεζία ηε κέζνδν θαηαζθεπήο πνπ ζεσξεί πην 
θαηάιιειε γηα θάζε ηχπν πιηθνχ, έηζη ψζηε λα πιεξνχληαη νη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. ηελ 
πξφηαζε ζα πεξηέρνληαη ηα εμήο: 

- Υαξαθηεξηζηηθά φινπ ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
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- Μέζνδνο εθζθαθήο, θφξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πεηξσδψλ πιηθψλ 

- Μέζνδνο δηάζηξσζεο 

- Πάρνο ζηξψζεσλ, κέζνδνο ζπκπχθλσζεο θαη αξηζκφο δηειεχζεσλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ 

- Δκπεηξίεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο κε 
αλάινγα πιηθά 

Δθηφο αλ ππάξρεη αξθεηή εκπεηξία επί ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ, ε έγθξηζε ηεο ζα 
εμαξηάηαη απφ ηελ επί ηφπνπ δνθηκή ηεο. Απηή ε δνθηκή απνηειείηαη απφ ηε θαηαζθεπή ελφο 
δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο κε φγθν φρη κηθξφηεξν ησλ 3.000 m

3
, κε ζηφρν ηελ επαιήζεπζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ εξγαζίαο ή αλάινγα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δνθηκαζηηθνχ βξαρψδνπο επηρψκαηνο ζα πξνζδηνξίδεηαη ε 
θνθθνκεηξία ηνπ πξνζθάησο εθζθαθζέληνο πιηθνχ, θαζψο θαη ε θνθθνκεηξία θαη ε ππθλφηεηα 
ηνπ ζπκππθλσζέληνο πιηθνχ. Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ απηέο νη ηηκέο, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα φρη κηθξφηεξα απφ 4 m

3
 φγθνπ. Θα γίλνληαη ηνπιάρηζην 10 

δνθηκέο θάζε ηχπνπ. Δπίζεο ζα επηζεσξνχληαη νη παξεηέο ησλ ηνκψλ πνπ γίλνληαη ζην 
επίρσκα γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκππθλσκέλνπ πιηθνχ. Απηέο νη 
ηνκέο ζα γίλνληαη ζ' φιν ην πάρνο ηεο ζηξψζεο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε επηθάλεηα 4 m

2
. Θα 

ειέγρνληαη, κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο, νη επηθαλεηαθέο παξακνξθψζεηο ηνπ επηρψκαηνο 
κεηά απφ θάζε δηέιεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζπκπχθλσζεο, θαζψο θαη ε κέζε ππθλφηεηα ηνπ 
ζπκππθλσκέλνπ πιηθνχ. 

ε ζρέζε κε ηα ιεθζέληα απνηειέζκαηα, ε Τπεξεζία ζα απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε, 
ηξνπνπνίεζε ή απφξξηςε ηεο Μεζφδνπ Δξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη. 

Όηαλ ππάξρεη αηζζεηή δηαθχκαλζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ είλαη ζηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο λα απαηηήζεη ηελ επαλεμέηαζε ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο. 

(ε) Αλνρέο ησλ πεξαησκέλσλ επηθαλεηψλ 

Οη πεξαησκέλεο επηθάλεηεο ππξήλα θαη κεηαβαηηθνχ επηρψκαηνο ζα επαιεζεχνληαη κε 
παζζάινπο πςνκεηξηθνχο κε αθξίβεηα 1 cm, ηνπνζεηεκέλνπο ζηνλ άμνλα ηεο θαηαζθεπήο θαη 
ζηα άθξα εγθαξζίσλ δηαηνκψλ, πνπ δελ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πάλσ απφ 20 m. 

Θα βξίζθνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ νξίσλ ησλ παζζαισκέλσλ ζεκείσλ θαη 
ησλ ζεσξεηηθψλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη νη αθξαίεο αιγεβξηθέο 
ηηκέο απηψλ ησλ δηαθνξψλ, γηα ηκήκαηα κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 100 m. Θα ζεσξνχληαη 
ζεηηθέο νη δηαθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζεκεία ηνπνζεηεκέλα πάλσ απφ ηελ ζεσξεηηθή 
επηθάλεηα. Πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο: 

- Αλ ην εκηάζξνηζκα ησλ αθξαίσλ ηηκψλ είλαη ζεηηθφ, πξέπεη λα είλαη 
κηθξφηεξν ηνπ 1/5 ηνπ πάρνπο ηεο ηειεπηαίαο ζηξψζεο 

- Αλ ην εκηάζξνηζκα ησλ αθξαίσλ ηηκψλ είλαη αξλεηηθφ, ε απφιπηε ηηκή ηνπ 
ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1/2 ηεο ηειεπηαίαο ζηξψζεο 

- Ζ εκηδηαθνξά ησλ αθξαίσλ ηηκψλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 5 cm γηα 
ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηαβαηηθνχ επηρψκαηνο 

Αλ δελ πιεξνχηαη ε πξψηε ζπλζήθε ζα εθζθάπηεηαη ε ηειεπηαία θαηαζθεπαζζείζα ζηξψζε 
θαη ζα θαηαζθεπάδεηαη άιιε κε ζσζηφ πάρνο. Αλ δελ πιεξνχηαη ε δεχηεξε ζπλζήθε ζα 
θαηαζθεπάδεηαη λέα ζηξψζε κε ζσζηφ πάρνο. Αλ δελ πιεξνχηαη ε ηξίηε ζπλζήθε ζα 
πξνζηίζεηαη απηζσηηθή ζηξψζε κε ειάρηζην πάρνο φρη κηθξφηεξν ησλ 15 cm επί ηνπ ππξήλα 
ή ησλ 10 cm επί ηνπ κεηαβαηηθνχ επηρψκαηνο, απνηεινχκελε απφ θνθθψδεο πιηθφ θαιά 
δηαβαζκηζκέλν, κε κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά φρη θαηψηεξα απ' απηά ηνπ πιηθνχ ηνπ 
βξαρψδνπο επηρψκαηνο θαη κε κέγηζην κέγεζνο 10 cm ή 6 cm, αληίζηνηρα. 

124.3.3 Τπνρσξήζεηο επηρσκάησλ, επηρσκαηώζεσλ δηακόξθσζεο xώξσλ θηι. 

(α) Οη δηαζηάζεηο, θιίζεηο, γξακκέο θαη πςφκεηξα ησλ επηρσκαηψζεσλ δηακφξθσζεο 
ρψξσλ θηι. πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, είλαη ηα ηειηθά, δει. εθείλα 
πνπ ζα έρνπλ ηα έξγα κεηά ηελ αλακελφκελε ζπλίδεζε ηνπ πιηθνχ επηρσκάησλ - 
επηρσκαηψζεσλ δηακφξθσζεο ρψξσλ θαη ηελ θαζίδεζε ηνπ εδάθνπο κε ην θνξηίν ηνπ 
επηρψκαηνο ή επηρσκάησζεο δηακφξθσζεο ρψξνπ. 
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(β) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζδψζεη, είηε εθ' άπαμ είηε κε δηαδνρηθέο 
ζπκπιεξψζεηο, ηφζε επαχμεζε ζην χςνο θαη ην πιάηνο απηψλ φζε ζα απαηηεζεί γηα ηελ 
αληηζηάζκηζε ησλ θάζε είδνπο ππνρσξήζεσλ. 

(γ) Ο απνιπκέλνο απφ ηηο ππνρσξήζεηο φγθνο δελ ζα πιεξσζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
πξέπεη ν Αλάδνρνο θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ζα θαηαζθεπάζεη "πξαγκαηηθφ φγθν" επηρσκάησλ - επηρσκαηψζεσλ θαη 
δαλεηνιεςία κεγαιχηεξν απφ απηφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα θαη ηεχρε 
("γεσκεηξηθφο φγθνο"). Απηή ε απψιεηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηζνδπγίνπ ρσκαηηζκψλ. 

124.3.4 Απαηηήζεηο αθξηβείαο πςνκέηξσλ ηεο άλσ επηθάλεηαο ρσκαηνπξγηθώλ 

(α) Αλ δελ πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή: 

- ηξψζεο ηξάγγηζεο Οδνζηξψκαηνο (Ο) 

- ηξψζεο Αληηπαγεηηθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ) απφ αζχλδεην πιηθφ ή 

- Ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο βξαρσδψλ νξπγκάησλ, 

ε Άλσ Δπηθάλεηα Υσκαηνπξγηθψλ (ΑΔΥ) ηαπηίδεηαη κε ηελ άλσ επηθάλεηα ηεο ζηξψζεο 
έδξαζεο ή ζεκειίσζεο. 

(β) Αλ πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή Ο ή ΑΠ ηφηε ε ΑΔΥ ηαπηίδεηαη κε ηελ επηθάλεηα 
έδξαζεο ηεο Ο ή ηεο ΑΠ. 

(γ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θαηαζθεπή Ηζνπεδσηηθήο ηξψζεο Βξαρσδψλ 
Οξπγκάησλ (ΗΒΟ) ηφηε νη απαηηήζεηο αθξηβείαο πςνκέηξσλ θαη νκαιφηεηαο ηεο ΑΔΥ 
αλαθέξνληαη ζηελ άλσ επηθάλεηα ηεο ΗΒΟ ελψ ε θαηαζθεπή ηεο ΗΒΟ θαηά ηα ινηπά ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο 150. 

(δ) Ζ ΑΔΥ δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζεσξεηηθά πςφκεηξα 
ηεο επηθάλεηαο κεγαιχηεξεο απφ: 

- ±20 mm φηαλ πξφθεηηαη λα γίλεη θαηαζθεπή επ' απηήο θέξνπζαο ζηξψζεο κε 
ζπλδεηηθφ πιηθφ (άζθαιην, ηζηκέλην θηι) 

- ±30 mm ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. 

(ε) Ζ ππθλφηεηα ησλ ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο 
απαηηήζεηο: 

- Θα ρσξνζηαζκνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο δηαηνκήο 
(θνξπθνγξακκέο, άθξα δηαηνκήο, ηπρφλ ρακειά ζεκεία) θαη ηπρφλ αλαγθαία επί πιένλ ζεκεία 
ψζηε ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ ζηε δηαηνκή λα κελ 
ππεξβαίλεη ηα 10,0 m. 

- Μέγηζηε απφζηαζε ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ κεηαμχ δηαηνκψλ νξίδεηαη απηή 
ησλ 20,0 m. 

(ζη) Λφγσ ηεο αλάγθεο απζηεξήο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο 
ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο ησλ ζηξψζεσλ απφ ηαζεξνπνηεκέλν Δδαθηθφ Τιηθφ κε ηζηκέλην 
(ΔΤ), νπδεκία ζηξψζε ΔΤ ζα θαηαζθεπάδεηαη πάλσ ζε ΑΔΥ αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη 
γίλεη εηδηθή ιεπηνκεξεηαθή παξαιαβή ηεο επηθάλεηαο απηήο θαη δελ έρεη επηβεβαησζεί ην 
ζχκθσλν απηήο πξνο ηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο. 

124.4 Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 

124.4.1 Καηαζθεπή ζπλήζσλ επηρσκάησλ θαη επηρσκάησλ κε απμεκέλν βαζκό 
ζπκπύθλσζεο (γαησδώλ θαη βξαρσδώλ) 

(α) ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη : 

- Καζάξηζκα ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ηνπ επηρψκαηνο απφ επηθαλεηαθά 
αθαηάιιεια πιηθά 

- Καηαζθεπή φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπλήζνπο επηρψκαηνο (ζεκέιην, 
ππξήλαο, κεηαβαηηθφ ηκήκα -κφλν γηα βξαρψδε επηρψκαηα- θαη ζηέςε) 

- πκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ ζπλήζσλ επηρσκάησλ, κεηά ηελ 
ηπρφλ αθαίξεζε ησλ αθαηάιιεισλ γαηψλ θαη ηελ ζπκπιήξσζε θνηισκάησλ 
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- Καηαζθεπή ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο" εθηφο ηεο "ζηξψζεο ζηξάγγηζεο" (φπνπ 
ππάξρεη), εξγαζία ε νπνία πιεξψλεηαη ρσξηζηά 

- Οινθιήξσζε ηεο ζπκπχθλσζεο ηεο επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο" κε 
θαηάιιειν αξηζκφ δηειεχζεσλ ειαζηηρνθφξνπ νδνζηξσηήξα ή νδνζηξσηήξα κε ιείνπο 
θπιίλδξνπο, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα ιεία "ζηξαγγηζηηθή" επηθάλεηα 

- Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο θαηαζθεπήο, αλεμαξηήησο 
απφζηαζεο, ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ 

(β) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ ηνπ παξφληνο δελ 
πεξηιακβάλνληαη: 

- Σα κεηαβαηηθά επηρψκαηα πίζσ απφ ηερληθά έξγα (γέθπξεο, εκηγέθπξεο, 
ηνίρνη, νρεηνί, αγσγνί θηι.) 

- Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηπρφλ αλαβαζκψλ. 

124.4.2 Πξνκήζεηα δαλείσλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ 

ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη : 

 Όιεο νη ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη 
ελεξγνπνίεζε ιαηνκείσλ θαη δαλεηνζαιάκσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε. 

 Ζ εθζάκλσζε, θφςηκν θαη μεξίδσκα δελδξπιιίσλ, θπηείαο θαη δέλδξσλ 
νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ απφ ηελ πεξηνρή αλάπηπμεο ιαηνκείσλ θαη δαλεηνζαιάκσλ, θαζψο 
θαη απνκάθξπλζε ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 Ζ αθαίξεζε απφ ιαηνκεία θαη δαλεηνζαιάκνπο ησλ θπηηθψλ γαηψλ θαη γεληθά ησλ 
αθαηάιιεισλ επηθαλεηαθψλ ζηξσκάησλ ή ελζηξψζεσλ πάρνπο κέρξη 30 cm θαζψο θαη ε 
αθαίξεζε ηπρφλ ππάξρνληνο γαηψδνπο ζηξψκαηνο πάλσ απφ επηθαλεηαθά ακκνράιηθα εθ' 
φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη δάλεηα ακκνραιηθψδε θηι. θαη απνκάθξπλζε απηψλ ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ιαηνκείνπ ή δαλεηνζαιάκνπ, γηα πξνζσξηλή ή νξηζηηθή θαηά 
ζηξψζεηο απφζεζε ζε ζέζεηο, εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία 

 Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ δαλείσλ πιηθψλ, κε νπνηνδήπνηε 
θαηάιιειν κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε απφζηαζε απφ ηηο νπνηεζδήπνηε 
θαηάιιειεο πεγέο κέρξη ηε ζέζε ηεο ελζσκάησζεο ηνπο 

 Ζ πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ δαλεηνζαιάκνπ ζηελ πξφηεξε ιεηηνπξγηθά 
θαηάζηαζε ηνπ 

 Ζ πξφζζεηε δαπάλε πνπ ηπρφλ ζα ππάξμεη απφ ηελ απμεκέλε πνζφηεηα 
δαλείσλ πιηθψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ζπλίδεζεο, θαζίδεζεο θηι. ηνπ επηρψκαηνο 

124.5 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή  

124.5.1 Καηαζθεπή επηρσκάησλ 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επηρσκάησλ ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο 
πεξαησκέλσλ. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο 
ΓΣΤ, κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ππφ ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ απηήο. 

124.5.2 Πξνκήζεηα δαλείσλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ 

Οη εξγαζίεο πξνκήζεηαο δαλείσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) 
πιήξσο πεξαησκέλσλ. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο 
παξνχζαο ΓΣΤ, κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ππφ ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ 
απηήο. Δμππαθνχεηαη φηη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ επηρψκαηνο πξέπεη λα γίλεη ε θαηάιιειε 
πξφβιεςε ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 
ηε κέηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ κέξνπο ηνπ επηρψκαηνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ δάλεηα πιηθά. 

Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. Ζ (νη) ηηκή (έο) 
κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 



 

 46 

παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε 
δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

 

125. ΔΠΑΝΔΠΗΥΧΖ ΑΠΟΜΔΝΟΝΣΟ ΟΓΚΟΤ ΔΚΚΑΦΧΝ ΘΔΜΔΛΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΣΑΦΡΧΝ 

125.1 Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 

(α) Σν πεδίν εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηηο επαλεπηρψζεηο ηνπ απνκέλνληαο φγθνπ, κεηά 
ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ζηηο εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ, ζηηο ηάθξνπο 
ηνπνζέηεζεο ησλ πάζεο θχζεο αγσγψλ δηθηχσλ ΟΚΧ (απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ, χδξεπζεο, κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ, θσηνζήκαλζεο 
θηι.) ή εθζθαθψλ ζεκειίσλ θαηαζθεπήο θξεαηίσλ θηι. θαη εηδηθφηεξα: 

- Δπηρψκαηα απφ θνθθψδε πιηθά "δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ" 

- Δπηρψκαηα απφ θνθθψδε πιηθά "κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ" 

- Δπηρψκαηα απφ θνθθψδε πιηθά θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα 

- Δπηρψκαηα πάλσ απφ ηε "δψλε αγσγνχ" κε θαηάιιεια πξντφληα 

(β) Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ε ΠΣΠ Ο 150, ε ΠΣΠ Υ1, θαη ε ΠΣΠ Σ 
110, κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 (γ) "Δπαλεπίρσζε απνκέλνληνο φγθνπ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ" 
λνείηαη ε επίρσζε κε θαηάιιεια εδαθηθά πιηθά (πξντφληα εθζθαθψλ, ιαηνκείσλ ή θαη δάλεηα): 

- ηεο "δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ" 

- ησλ "κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ" πίζσ απφ ηα ηερληθά έξγα 

- ηεο "πεξηνρήο πάλσ απφ ηε δψλε αγσγψλ θαη νρεηψλ" 

- θάησ απφ πεδνδξφκηα 

(δ) "Εψλε αγσγψλ θαη νρεηψλ" λνείηαη ε πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ 
ηνηρσκάησλ ηεο ηάθξνπ θαη κέρξη χςνο 0,30 m πάλσ απφ ην εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ. 

(ε) "Πεξηνρή πάλσ απφ ηε δψλε αγσγψλ θαη νρεηψλ" λνείηαη ε πεξηνρή κεηαμχ ηεο άλσ 
επηθάλεηαο ηεο "δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ" θαη ηνπ ρείινπο ηεο ηάθξνπ. 

(ζη) "Μεηαβαηηθά επηρψκαηα" λννχληαη ηα επηρψκαηα πίζσ απφ ηα ηερληθά έξγα 

125.2 Τιηθά 

125.2.1 Δπαλεπηρώζεηο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ 

(α) Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο επαλεπίρσζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θαηάιιεια, ζηελ 
θάζε πεξίπησζε, εδαθηθά πιηθά (πξντφληα εθζθαθψλ, ιαηνκείσλ δάλεηα), ζχκθσλα κε ηα 
πξνδηαγξαθφκελα θαησηέξσ. 

(β) Πξντφληα ιαηνκείσλ ή δάλεηα πιηθά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ ηνχην απαηηείηαη 
απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ ή φηαλ δελ ππάξρνπλ θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ή 
απηά δελ επαξθνχλ. 

(γ) Σα θαηάιιεια εδαθηθά πιηθά δηαρσξίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
παξαθάησ Πίλαθα θαη είλαη ηα κφλα πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηέηνηνπ είδνπο 
επαλεπηρψζεηο. 

Πίλαθαο 125. 1 : Καηεγνξίεο Καηαιιήισλ Δδαθηθώλ Τιηθώλ 

# 

Καηεγνξία αλάινγα 
πξνο ηελ ηθαλόηεηα 

ζπκπύθλσζεο πλνπηηθή πεξηγξαθή Καηάηαμε θαηά DΗΝ 18196 

1 2 3 4 

1 V1 

Με ζπλεθηηθά έσο ειαθξψο 

ζπλεθηηθά, ρνλδξφθνθθα θαη 

κηθηφθνθθα εδάθε 

GW, GΗ, GΔ, SW, SI, SΔ, 
GU, GT, SU, ST 

2 V2 πλεθηηθά, κηθηφθνθθα εδάθε GU, GT, SU, ST 
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3 V3 πλεθηηθά, ιεπηφθνθθα εδάθε UL, UM, TL, TM, TA 

Σα νξγαληθά θηι. εδάθε ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ ηεο θαηάηαμεο DΗΝ 18196 (ΖΝ, ΖΕ, F, 
ΟU, ΟΣ, ΟΖ, ΟΚ) δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

(δ) Ζ ηθαλφηεηα ζπκπχθλσζεο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ εδάθνπο ηνπ παξαπάλσ Πίλαθα 
εμαξηάηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ θφθθσλ ηνπ εδάθνπο, ηε κνξθή ησλ θφθθσλ θαη ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ. Δηδηθφηεξα: 

- Γηα ηελ θαηεγνξία V1, βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ ηθαλφηεηα ζπκπχθλσζεο 
έρεη θπξίσο ε ζχλζεζε ησλ θφθθσλ θαη ε κνξθή ηνπο θαη κηθξφηεξε ε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ 
θαη θαηά ζπλέπεηα ε επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

- Γηα ηηο θαηεγνξίεο V2 θαη V3, βαξχλνπζα ζεκαζία ζηε ζπκπχθλσζε έρεη ε 
επίδξαζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ 

- Ζ ζπκπχθλσζε ησλ εδαθψλ ηεο θαηεγνξίαο V1, ιφγσ ηεο κηθξήο 
εππάζεηαο ηνπο ζην λεξφ θαη ζηελ απνζάζξσζε, είλαη επρεξέζηεξε απφ ηε ζπκπχθλσζε 
εδαθψλ ησλ θαηεγνξηψλ V2 θαη V3 

(ε) Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ γηα θάζε πεξίπησζε πιηθνχ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα αθφινπζα: 

- ε πνιχ πγξά ζπλεθηηθά εδάθε δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ν 
απαηηνχκελνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο 

- ε πνιχ μεξά ζπλεθηηθά εδάθε ε απαηηνχκελε θαηά ζηξψζεηο ζπκπχθλσζε 
κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κεηά απφ έξγν ζπκπχθλσζεο αηζζεηά κεγαιχηεξν απφ ηα 
ζπλεζηζκέλα 

(ζη) Γηα λα απνθεχγνληαη νη ππνρσξήζεηο ζην ζθάκκα πνπ επαλαπιεξψζεθε, ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ αγσγψλ θαηά πξψην ιφγν κε 
ζπλεθηηθά εδάθε ηεο θαηεγνξίαο V1 θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πεξίζζεηα 
ηέηνησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εδάθε ησλ θαηεγνξηψλ V2 θαη V3. 

125.2.2 Δπαλεπίρσζε δώλεο αγσγώλ 

(α) Ζ επίρσζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη κηα φζν ην δπλαηφλ νκνηφκνξθε θαη ζηαζεξή 
θαηαλνκή ησλ θηλεηψλ θαη κφληκσλ θνξηίσλ πάλσ απφ ηνλ αγσγφ. Γηα ην ιφγν απηφ, σο 
πιηθφ πιήξσζεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακκνράιηθν θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο, φπσο απηή νξίδεηαη θαησηέξσ. 

Πίλαθαο 125.2 : Κνθθνκεηξηθή θακπύιε πιηθώλ επαλεπίρσζεο δώλεο αγσγώλ 

# 

Γηάκεηξνο θόζθηλνπ 

[mm] 

Πνζνζηό δηεξρόκελν θαηά βάξνο 

[%] 

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) Σν πιηθφ πξέπεη λα είλαη θαιά θνθθνκεηξηθά δηαβαζκηζκέλν, δειαδή πξέπεη λα ηζρχεη: 

D60 / D10  5 

Όπνπ: 

D60 = Ζ δηάκεηξνο ηνπ θφζθηλνπ, δηα ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ην 60% (θαηά 
βάξνο) ηνπ πιηθνχ 

D10 = Ζ δηάκεηξνο ηνπ θφζθηλνπ, δηα ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ην 10% (θαηά 
βάξνο) ηνπ πιηθνχ 

(γ) Δάλ ην πνζνζηφ (Ρ) ηνπ ιεπηφθνθθνπ ηνπ δηεξρφκελνπ απφ ην θφζθηλν No. 200 είλαη 
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125.2.3 Μεηαβαηηθά επηρώκαηα 

Σα πιηθά ηεο επαλεπίρσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζξαπζηά επίιεθηα πιηθά πξνέιεπζεο 
ιαηνκείνπ, θαηεγνξίαο Δ4, κε δείθηε πιαζηηθφηεηαο κηθξφηεξν ηνπ 4. 

125.2.4 Δπηρώκαηα θάησ από πεδνδξόκηα 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί θνθθψδεο πιηθφ πνπ ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ ζα πξέπεη λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηα αλαθεξφκελα φξηα ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα: 

Πίλαθαο 125.3 : Κνθθνκεηξία Τιηθνύ γηα Δπηρώκαηα θάησ από Πεδνδξόκηα 

# 

Αξηζκόο θόζθηλνπ (Ακεξηθαληθά πξόηππα 
ηεηξαγσληθήο νπήο AASHTO Μ-92) Πνζνζηό δηεξρόκελν θαηά βάξνο 

Άλνηγκα νπήο 

Γηαβάζκηζε 

[%] 

Γηαβάζκηζε 

[%] 

ε ίληζεο 

[in] 

ε ρηιηνζηά 

[mm] 

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 

Σν πιηθφ ζα ηνπνζεηεζεί κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" θαη 
ηεο ζηξψζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ πεδνδξνκίσλ (ή άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ) θαη 
ζα ζπκππθλσζεί ζε πνζνζηφ 90% ηεο μεξάο θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ ιακβάλεηαη θαηά 
ηελ ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν Proctor. 

125.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

125.3.1 Δπαλεπηρώζεηο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ 

(α) Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ζπκπχθλσζεο θαη ηνπ πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ ζπλαξηάηαη 
απφ ηα δηαηηζέκελα απφ ηνλ Αλάδνρν κεραλήκαηα θαη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εδαθηθψλ πιηθψλ. 

(β) ηνλ αθφινπζν Πίλαθα δίλνληαη ζρεηηθέο ελδεηθηηθέο θαηεπζχλζεηο:
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Πίλαθαο 125.4 : Σαμηλόκεζε Δδαθώλ θαη Μεραλεκάησλ πκπύθλσζεο 

Δίδνο κεραλήκαηνο 

Τπεξεζη
αθό 

βάξνο 

[kg] 

Καηεγνξία Ηθαλόηεηαο πκπύθλσζεο Δδάθνπο 

V1 V2 V3 

Καηαι
ιε-

ιόηεη
α

(1)
 

Πάρνο 
ζηξώζε

ο 

Αξηζκό
ο 

δηειεύζ
εσλ 

Καηαι
ιε-

ιόηεη
α

(1)
 

Πάρνο 
ζηξώζε

ο 

Αξηζκόο 
δηειεύ-
ζεσλ 

Καηαι
ιε-

ιόηεη
α

(1)
 

Πάρνο 
ζηξώζ

εο 

Αξηζκό
ο 

δηειεύ-
ζεσλ 

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

Διαθξά κεραλήκαηα ζπκπχθλσζεο (θπξίσο γηα ηε δψλε ηνπ αγσγνχ) 

Γνλεηηθφο 
ζπκπηεζη
ήο 

Διαθξό

ο 

Μέζνο 

έσο 25 

25-60 
+ 

+ 

έσο 15 

20-40 
2-4 

2-4 

+ 

+ 

έσο 15 

15-30 
2-4 

3-4 

+ 

+ 

έσο 10 

10-30 
2-4 

2-4 

Γνλεηήο 
εθξήμεσλ 

Διαθξφ
ο έσο 100 ν 20-30 3-4 + 15-20 3-5 + 20-30 3-5 

Γνλεηηθέο 
πιάθεο 

Διαθξέ
ο 

Μέζεο 

έσο 100 

100-300 
+ 

+ 

έσο 20 

20-30 
3-5 

3-5 

ν 

ν 

έσο 15 

15-20 
4-6 

4-6    

Γνλεηηθφο 
θχιηλδξνο 

Διαθξφ
ο έσο 600 + 20-30 4-6 ν 15-20 5-6    

Μέζα θαη βαξηά κεραλήκαηα ζπκπχθλσζεο (πάλσ απφ ηε δψλε αγσγνχ) 

Γνλεηηθφο 
ζπκπηεζη
ήο 

Μέζνο 

Βαξχο 

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 

Γνλεηήο 
εθξήμεσλ 

Μέζνο 

Βαξχο 

100-500 

500 

ν 

ν 

20-40  

30-50 
3-4 

3-4 

+ 

+ 

25-35 

30-50 
3-4 

3-4 

+ 

+ 

20-30 

30-40 
3-5 

3-5 

Γνλεηηθέο 
πιάθεο 

Μέζεο 

Βαξηέο 

300-750 

750 

+ 

+ 

30-50  

40-70 
3-5 

3-5 

ν 

ν 

20-40 

30-50 
3-5 

3-5    

Γνλεηηθνί 
θχιηλδξνη  600-8000 + 20-50 4-6 + 20-40 5-6    

(1)
  + = πληζηάηαη ν = Χο επί ην πιείζηνλ θαηάιιειν
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(γ) Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αληηπξνζσπεχνπλ κέζεο ηηκέο απφδνζεο. ε δπζκελείο 
ζπλζήθεο (π.ρ. πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, αληηζηεξίμεηο θηι) είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί λα 
κεησζνχλ ηα δηδφκελα πάρε ησλ ζηξψζεσλ (ελψ ζε ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο, πηζαλφ λα 
είλαη δπλαηή κηα ζρεηηθή ππέξβαζε απηψλ). Αθξηβείο ηηκέο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κφλν ζε 
κία δνθηκαζηηθή ζπκπχθλσζε. Δάλ δελ δηεμαρζεί δνθηκαζηηθή ζπκπχθλσζε επηηξέπνληαη - κε 
εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ραιπβδνζσιελψζεσλ θαη ζσιήλσλ απφ ζθαηξνεηδή ρπηνζίδεξν 
(ductile) - γηα ηελ πξψηε ζηξψζε πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ αγσγνχ, κφλν νη αλψηαηεο ηηκέο 
πάρνπο πνπ δίλνληαη ηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα. 

(δ) Έιεγρνη ζπκπχθλσζεο 

Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ησλ ηάθξσλ ζα γίλεηαη ζε θάζε δηαθεθξηκέλε 
δψλε, φπσο αλαθέξεηαη ζε επφκελε παξάγξαθν κε ηελ πξφηππε κέζνδν Proctor (Standard 
Proctor). Ζ εξγαζηεξηαθή δνθηκή ζπκπχθλσζεο ζα γίλεηαη ζην πιηθφ πνπ πξνήιζε απφ ηα 
πξντφληα θάζε δνθηκαζηηθήο νπήο (πξνζδηνξηζκφο θακπχιεο Proctor) γηαηί είλαη δπλαηφλ ε 
εξγαζηεξηαθή ππθλφηεηα λα κεηαβάιιεηαη απφ ζέζε ζε ζέζε ιφγσ αιιαγήο ηεο 
θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο. Όζνλ αθνξά ζε ρνλδξφθνθθα πιηθά, ζα γίλεηαη δηφξζσζε φπσο 
νξίδεηαη ζηελ παξάγξ. 2.10.2 θαη 2.10.3 ηεο ΠΣΠ Υ 1. 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξνο απφ κία δνθηκή 
αλά 100 m κήθνπο ηάθξνπ θαη γηα θάζε δηαθεθξηκέλε δψλε πιηθνχ πιήξσζεο ή θαηά κέγηζην 
αλά 500 m

3
 φγθνπ. 

Αλ νη ηηκέο βαζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ εμαθξηβψζεθαλ κε ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο είλαη 
κηθξφηεξεο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ηηκέο ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ηφηε ν Αλάδνρνο 
πξέπεη λα κεηαβάιεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ψζηε λα επηηχρεη ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ηηκέο 
ζπκπχθλσζεο. 

ε πεξίπησζε νκνηφκνξθνπ πιηθνχ πιήξσζεο θαη αλ νη έιεγρνη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ 
εθηεινχληαη φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, απνδείμνπλ ηθαλνπνηεηηθή νκνηνκνξθία ηφηε ε 
Τπεξεζία κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζε απηήο, λα 
πεξηνξίζεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα γίλεηαη 
ιεπηνκεξήο παξαθνινχζεζε ησλ παρψλ ησλ ζηξψζεσλ πνπ ζπκππθλψλνληαη θαη ηνπ 
αξηζκνχ δηειεχζεσλ ηνπ κεραλήκαηνο ζπκπχθλσζεο, αλάινγα πξνο ην είδνο ηνπ 
κεραλήκαηνο θαη ηελ νκάδα εδάθνπο ζχκθσλα κε ηηο ελδεηθηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ Πίλαθα 125.4. 

Ζ παξαπάλσ κείσζε δελ απαιιάζζεη θαηά θαλέλα ηξφπν ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε γηα 
ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηεο πιήξσζεο ησλ ηάθξσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή. 

Σν κεράλεκα ζπκπχθλσζεο θαη ην πάρνο ησλ ζηξψζεσλ ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

125.3.2 Πεξηνρή δώλεο αγσγώλ 

(α) Γηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ θαη ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ 

Ο ππζκέλαο ηεο ηάθξνπ πξέπεη λα είλαη ζε φιν ην κήθνο ηνπνζέηεζεο αγσγψλ αλζεθηηθφο, 
ειαζηηθφο θαη νκνηφκνξθεο αληνρήο. Έηζη, ζπλεθηηθφ έδαθνο πνπ ηπρφλ ραιαξψζεθε, πξέπεη 
λα αθαηξείηαη πξηλ απφ ηε ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ζε φιν ην βάζνο ηεο ραιάξσζεο θαη λα 
αληηθαζίζηαηαη κε κε ζπλεθηηθφ πιηθφ, θαηάιιεια ζπκππθλνχκελν ψζηε λα απνθεχγεηαη 
γξακκηθή ή ζεκεηαθή ζηήξημε ηνπ αγσγνχ. 

(β) πκπχθλσζε 

Οη απαηηεηνί βαζκνί ζπκπχθλσζεο ησλ ζηξψζεσλ είλαη: 

- 100% ηεο Standard Proctor ζε κε ζπλεθηηθά πιηθά ηεο θαηεγνξίαο V1 ή 
103% ηεο Standard Proctor ζε πιηθφ θαηεγνξίαο GW θαη GΗ θαηά DΗΝ 18196 

- 97% ηεο Standard Proctor ζε ζπλεθηηθά πιηθά θαηεγνξηψλ V2 θαη V3 

Κάζε ζηξψζε πιήξσζεο πξέπεη λα ζπκππθλψλεηαη ηδηαηηέξσο. Δλδεηθηηθέο ηηκέο γηα ην χςνο 
ηεο πιήξσζεο φπσο θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηειεχζεσλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 125.4. ηελ 
πξνθείκελε πεξίπησζε πάξζεθε σο πξνυπφζεζε χςνο επηθάιπςεο 0,30 m πάλσ απφ ην 
εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ. 

Ζ ζπκπχθλσζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ παξεηά ηεο ηάθξνπ πξνο ηνλ αγσγφ. Ζ πιήξσζε 
ηεο ηάθξνπ θαη ε ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο πξέπεη λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη απφ 
ηηο δχν πιεπξέο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ απνθπγή κεηαηφπηζεο θαη ππεξχςσζεο ηνπ. Απηφ 
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πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε φηαλ ππάξρνπλ ζσιήλεο πνπ κπνξνχλ λα 
παξακνξθσζνχλ. 

Γηα ηνπο αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο απφ 0,40 m πξέπεη ε δψλε ηνπ αγσγνχ 
λα πιεξσζεί θαη λα ζπκππθλσζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θάζεηο εξγαζίαο. 

Γηα ζσιελσηνχο αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Dex κεγαιχηεξεο απφ 1,00 m ιφγσ ησλ 
παξνπζηαδνκέλσλ δπζρεξεηψλ ζπκπχθλσζεο ηνπ πιηθνχ επίρσζεο, ζα πξέπεη ε θάησ 
ζηξψζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο πάρνπο t=Dex/8 λα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
Β10 κε ειάρηζην πάρνο tmin = 0,15 m. 

125.3.3 Πεξηνρή Πάλσ από ηελ δώλε αγσγώλ 

(α) Γηάζηξσζε 

Σν πάρνο ησλ κεκνλσκέλσλ ζηξψζεσλ ζα επηιεγεί θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ην κεράλεκα 
ζπκπχθλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ηέιεηα ζπκπχθλσζε ηεο θάζε 
κηαο ζηξψζεο κε ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ δηειεχζεσλ. Ρπζκηζηηθέο ηηκέο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 
125.4. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφλ ηνλ Πίλαθα, αληηπξνζσπεχνπλ κέζεο ηηκέο 
απφδνζεο. ε δπζκελείο ζπλζήθεο (π.ρ. πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, αληηζηεξίμεηο θηι), 
είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί λα κεησζνχλ ηα πάρε ησλ ζηξψζεσλ πνπ δίλνληαη, ελψ ζε ηδηαίηεξα 
επλντθέο ζπλζήθεο πηζαλφ λα είλαη δπλαηή ζρεηηθή ππέξβαζε απηψλ. Αθξηβείο ηηκέο κπνξνχλ 
λα πξνθχςνπλ κφλν κεηά απφ δνθηκαζηηθή ζπκπχθλσζε. Αλ δελ γίλεη δνθηκαζηηθή 
ζπκπχθλσζε επηηξέπνληαη - κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ραιπβδνζσιήλσλ θαη ζσιήλσλ απφ 
ζθαηξνεηδή ρπηνζίδεξν - γηα ηελ πξψηε ζηξψζε πάλσ απφ ηελ δψλε ηνπ αγσγνχ, κφλν νη 
αλψηαηεο ηηκέο πάρνπο ζηξψζεο πνπ δίλνληαη ζηνλ ελ ιφγσ Πίλαθα. 

(β) πκπχθλσζε 

ε πεξίπησζε χπαξμεο αγσγνχ θάησ απφ νδφζηξσκα ηφηε δψλε πάρνπο θαη' ειάρηζην 0,50 
m θάησ απφ ηελ θαηψηαηε επηθάλεηα ηεο ππφβαζεο ζα ζπκππθλψλεηαη ζε πνζνζηφ: 

- 100% ηεο Standard Proctor γηα ζπλεθηηθά εδάθε ηεο θαηεγνξίαο V1 ή 103% 
ηεο Standard Proctor ζε πιηθά θαηεγνξίαο GW θαη GΗ θαηά DΗΝ 18196 

- 97% ηεο Standard Proctor γηα ζπλεθηηθά εδάθε θαηεγνξηψλ V2 θαη V3. 

Εψλε πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε πξνεγνχκελε θαη κέρξη ηε δψλε ηνπ αγσγνχ πξέπεη λα 
ζπκππθλψλεηαη ζε πνζνζηφ: 

- 95% ηεο Standard Proctor γηα κε ζπλεθηηθφ πιηθφ πιήξσζεο θαηεγνξίαο V1 
ή 97% ηεο Standard Proctor ζε πιηθά θαηεγνξίαο GW θαη GI θαηά DΗΝ 18196) 

- 95% ηεο Standard Proctor πξνθεηκέλνπ γηα ζπλεθηηθφ πιηθφ πιήξσζεο ηεο 
θαηεγνξίαο V2 θαη V3 

ε πεξίπησζε χπαξμεο αγσγνχ εθηφο νδνζηξψκαηνο ηφηε ην πιηθφ πιήξσζεο απφ ηελ ηειηθή 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (κεηά ηελ ηπρφλ πξνβιεπφκελε δηακφξθσζε) κέρξη ηε δψλε ηνπ 
αγσγνχ ζα ζπκππθλψλεηαη φπσο νξίδεηαη ζην παξαπάλσ εδάθην. 

πκπχθλσζε κε κεραληθά κέζα επηηξέπεηαη ζε χςνο κεγαιχηεξν απφ 75 cm πάλσ απφ ηελ 
θνξπθή ηνπ ζσιήλα αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε κειέηε ηνπ Έξγνπ. Σν είδνο ηεο 
κεραληθήο ζπκπχθλσζεο εμαξηάηαη απφ ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο, ηελ αληηζηήξημε θαη ην 
ζσιήλα ηνπ αγσγνχ. 

(γ) Δηδηθέο Δπηζεκάλζεηο 

Δηδηθέο θνξηίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (π.ρ. θπθινθνξία νρεκάησλ 
πάλσ ζηνλ επηρσζέληα αγσγφ) δελ επηηξέπνληαη. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ λεξά πξνζβάιινπλ ηνπο αγσγνχο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 
πξφθιεζε θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο ή ηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπο επέλδπζε, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα. 

125.3.4 Μεηαβαηηθά επηρώκαηα 

(α) Σνπνζέηεζε  

Σν πιηθφ ζα ηνπνζεηείηαη ζηηο δηαζηάζεηο θαη θιίζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε κειέηε ηνπ 
Έξγνπ ή/θαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 
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Ζ πιήξσζε ησλ ζθακκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ ζα γίλεηαη, 
θαηά ην δπλαηφλ, ηαπηφρξνλα θαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο θαηαζθεπήο θαη απφ ηηο 
δχν πιεπξέο, γηα ηελ απνθπγή κεηαηφπηζεο ησλ πιηθψλ ή έθθεληξεο θφξηηζεο. 

(β) πκπχθλσζε 

Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ησλ κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

- Γηα νρεηνχο ή θξεάηηα θηι. θάησ απφ νδφζηξσκα: 

- Εψλε πάρνπο θαη' ειάρηζην 0,50 m θάησ απφ ηελ θαηψηαηε επηθάλεηα 
ηεο ππφβαζεο, ζα ζπκππθλψλεηαη ζε πνζνζηφ 103% ηεο Standard Proctor 

- Εψλε πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ αλσηέξσ δψλε, ζα ζπκππθλψλεηαη 
ζε πνζνζηφ 97% ηεο Standard Proctor 

- Γηα νρεηνχο ή θξεάηηα θηι. εθηφο νδνζηξψκαηνο, φιν ην πιηθφ ζα 
ζπκππθλψλεηαη ζε πνζνζηφ 97% ηεο Standard Proctor 

Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 125.3.2 ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ππζκέλα ηεο ηάθξνπ θαη 
ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ζηελ παξ. 125.3.5 ζρεηηθά κε  ηνπο ηάθξνπο αγσγψλ κε 
αληηζηήξημε, ηζρχνπλ θαη γηα ηα κεηαβαηηθά επηρψκαηα. 

Γηα ηε ζπκπχθλσζε ησλ κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 
πξνβιέςεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα γηα ηελ πεξηνρή πάλσ απφ ηε δψλε ηνπ αγσγνχ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα κελ ππνζηνχλ βιάβεο νη ηπρφλ 
ππάξρνπζεο πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο ησλ νρεηψλ, θξεαηίσλ θηι. 

125.3.5 Πξόζζεηεο Απαηηήζεηο 

(α) Σάθξνη Αγσγψλ κε Αληηζηήξημε 

Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ζα εθηειείηαη, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
αληηζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε 
θάζε πεξίπησζε ε ζπλαξκνγή θαη ζπλεξγαζία ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο θαη ησλ παξεηψλ ηεο 
ηάθξνπ. 

Γηα απηφ ην ιφγν, ζε πεξίπησζε νξηδφληηαο αληηζηήξημεο πξέπεη ηα ηκήκαηα απηήο λα 
απνκαθξχλνληαη ηκεκαηηθά κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε ζε ζηξψζεηο 
πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ηάθξνπ πνπ ειεπζεξψζεθε κε πιηθφ πιήξσζεο θαη ε 
ζπκπχθλσζε απηνχ. 

Όκνηα, ζε πεξίπησζε θαηαθφξπθεο αληηζηήξημεο πξέπεη ηα θαηαθφξπθα ηκήκαηα απηήο 
(δνθνί ηάθξσλ, παζζαινζαλίδεο) λα αλαζχξνληαη ηκεκαηηθά ζε ηφζν δε χςνο θάζε θνξά 
ψζηε ζην ηκήκα ηεο ηάθξνπ πνπ ειεπζεξψζεθε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ζε ζηξψζεηο 
ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο θαη ε ζπκπχθλσζε απηνχ. 

(β) Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο αγσγνχ θάησ απφ 
πθηζηάκελε νδφ 

ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο αγσγνχ θάησ απφ ππάξρνλ νδφζηξσκα πξέπεη ακέζσο κεηά 
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ε ηάθξνο λα επαλαπιεξσζεί θαη λα ζπκππθλσζεί ην πιηθφ 
πιήξσζεο. Ζ νξηζηηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα γίλεη ακέζσο. Ζ ζχλδεζε 
κε ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα πξέπεη λα γίλεη κε επζχγξακκε θαη αηρκεξή αθκή, θαη λα είλαη 
νκαιή θαη αλζεθηηθή. 

Υαιαξά ηκήκαηα νδνζηξψκαηνο θνληά ζηελ αθκή πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη επηκειψο κε 
λέα θνπή θαη κε ηε ρξήζε κεραλήκαηνο θνπήο νδνζηξσκάησλ. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ 
νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζηεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηελ ίδηα πνηφηεηα κε ην 
ζπλερφκελν νδφζηξσκα. 

Αλ θαη' εμαίξεζε ε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεη ακέζσο 
πξέπεη επζχο κεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηεο ηάθξνπ ηνπ αγσγνχ, απηή λα θαιπθζεί κε 
πξνζσξηλή επηθάιπςε αζθαιηνκίγκαηνο. Αλ εκθαληζηνχλ βιάβεο ηεο πξνζσξηλήο 
επηθάιπςεο πξέπεη απηέο λα απνθαηαζηαζνχλ ακέζσο. 

125.4 Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 

125.4.1 Δπαλεπηρώζεηο από θνθθώδε πιηθά "δώλεο αγσγώλ θαη νρεηώλ" 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
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 Ζ δηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ 

 Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ ηνπ θαηάιιεινπ θνθθψδνπο 
πιηθνχ 

 Ζ δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο θαη ε ζπκπχθλσζε ζηνλ θαηάιιειν βαζκφ ηνπ ελ 
ιφγσ πιηθνχ 

 Ζ ρξήζε φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

 Ζ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ ζπκπχθλσζεο 

 Ζ θαηαζθεπή ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ αληηζηεξίμεσλ (νξηδνληίσλ θαη 
θαηαθφξπθσλ) 

 Ζ ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ, 
νρεηψλ θηι., ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηνπο θάησ απφ πθηζηάκελν νδφζηξσκα. 

 Ζ ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ, 
νρεηψλ θηι. φπσο θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο ηνπο απφ λεξά, δηαβξψζεηο θηι. 

 Ζ ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηξνρνθφξσλ θαη ηδησηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ εξγαζηψλ. 

125.4.2 Δπαλεπηρώζεηο κε θαηάιιεια πξντόληα πάλσ από ηε "δώλε αγσγώλ θαη 
νρεηώλ" 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
ηνπ θαηάιιεινπ εδαθηθνχ πιηθνχ (V1 ή V2 ή/θαη V3), κε ηθαλφηεηα ζπκπχθλσζεο, απφ 
πξντφληα εθζθαθψλ ή δάλεηα 

 Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο αγσγνχ θάησ 
απφ πθηζηάκελε νδφ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 125.3.5 (β) 

 Όιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 125.4.1 

 Ζ ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηξνρνθφξσλ θαη ηδησηψλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

125.4.3 Δπαλεπηρώζεηο κεηαβαηηθώλ επηρσκάησλ κε θνθθώδε πιηθά  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

Όιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 125.4.1  

Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο, ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο αγσγνχ θάησ απφ 
πθηζηάκελε νδφ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 125.3.5 (β) 

125.4.4 Δπαλεπηρώζεηο, θάησ από πεδνδξόκηα, κε θνθθώδε πιηθά  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Όιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 125.4.1  

 Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο, ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο αγσγνχ θάησ 
απφ πθηζηάκελε νδφ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 125.3.5 (β) 

 Ζ ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

125.5 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή  

125.5.1 Δπηκέηξεζε 

(α) Γεληθά 

Σπρφλ επί πιένλ φγθνο πιηθνχ πνπ ηνπνζεηήζεθε, πέξαλ εθείλνπ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε 
ηα πην θάησ νξηδφκελα, ιφγσ εθζθαθήο ηεο ηάθξνπ ζε κεγαιχηεξα βάζε ή πιάηε ππζκέλα 
ηάθξνπ ή θιίζεηο πξαλψλ θηι., ζε ζρέζε πξνο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, 
δελ επηκεηξάηαη πξνο πιεξσκή. 

(β) Δπαλεπηρψζεηο κε θνθθψδε πιηθά "δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ" 



 

 54 

Οη εξγαζίεο επαλεπίρσζεο κε θνθθψδε πιηθά "δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ" ζα επηκεηξψληαη 
ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο πεξαησκέλσλ. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

Θα επηκεηξάηαη ν φγθνο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο Γξακκέο Θεσξεηηθήο Δθζθαθήο (ΓΘΔ) ηνπ 
ππζκέλα θαη ησλ παξεηψλ ζθάκκαηνο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξ. 122.5 ηεο παξνχζαο 
θαη κε άλσ επηθάλεηα ην νξηδφληην επίπεδν, κέρξη ην νπνίν θζάλεη ε δψλε ηνπ αγσγνχ, κεηά 
ηελ αθαίξεζε ησλ φγθσλ ηνπ αγσγνχ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο έδξαζεο απηνχ, φπνπ έρεη 
θαηαζθεπαζηεί, βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

Γηα παξάιιειε ηνπνζέηεζε νρεηψλ ή αγσγψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο άλσ επηθάλεηαο ηνπ 
πιηθνχ ηεο δψλεο αγσγνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζε χςνο 0,30 m πάλσ 
απφ ηελ λνεηή εθαπηφκελε γξακκή πνπ ελψλεη ηηο θνξπθέο δχν ζπλερφκελσλ αγσγψλ ή 
νρεηψλ. 

(γ) Δπαλεπηρψζεηο κε θαηάιιεια πξντφληα πάλσ απφ ηε "δψλε νρεηψλ θαη αγσγψλ" 

Οη εξγαζίεο επαλεπίρσζεο κε θαηάιιεια πξντφληα πάλσ απφ ηε "δψλε νρεηψλ θαη αγσγψλ" 
ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο πεξαησκέλσλ. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

Θα επηκεηξάηαη ν φγθνο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο παξεηέο ηεο ζεσξεηηθήο εθζθαθήο ηνπ 
ζθάκκαηνο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξ. 122.5 ηεο παξνχζαο, ηνλ ππζκέλα πνπ 
ηαπηίδεηαη κε ηελ άλσ επηθάλεηα ηεο δψλεο αγσγνχ θαη κε άλσ επηθάλεηα ηελ άλσ ζηάζκε ηεο 
ηάθξνπ, φπσο απηή είλαη δηακνξθσκέλε θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επίρσζεο, αθαηξνπκέλνπ φκσο 
ηνπ πάρνπο ηνπ πηζαλψο αλαγθαίνπ νδνζηξψκαηνο ή ζηξψζεο θπηηθψλ θηι. 

(δ) Δπαλεπηρψζεηο κε θνθθψδε πιηθά "κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ" 

Οη εξγαζίεο επαλεπίρσζεο κε θνθθψδε πιηθά "κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ" ζα επηκεηξψληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο πεξαησκέλσλ. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

Θα επηκεηξάηαη ν φγθνο πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμχ: 

- Σσλ ΓΘΔ ππζκέλα, παξεηψλ θαη άλσ επηθάλεηαο, φπσο απηέο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. 122.5 ηνπ παξφληνο 

- Μηαο γξακκήο αγφκελεο απφ ηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ κεηαβαηηθνχ 
επηρψκαηνο θαη πιάηνπο 0,50 m ζηελ ζηέςε ηνπ νρεηνχ θαη ελ ζπλερεία έλα πξαλέο θιίζεο κε 
ιφγν βάζεο (β) πξνο χςνο (π) β:π = 1:1 κέρξη ην πξαλέο απηφ λα ηκήζεη ηελ πξνζθείκελε 
ΓΘΔ 

- Σεο γξακκήο ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ νρεηνχ ή θξεαηίνπ 

Απφ ηνλ παξαπάλσ φγθν ζα αθαηξείηαη ν φγθνο ηπρφλ επηθαιππηφκελσλ αγσγψλ ή νρεηψλ 
θαη ην ηπρφλ ζθπξφδεκα έδξαζεο απηψλ. 

(ε) Δπαλεπηρψζεηο κε θνθθψδε πιηθά θάησ απφ πεδνδξφκηα 

Οη εξγαζίεο επαλεπίρσζεο κε θνθθψδε πιηθά θάησ απφ πεδνδξφκηα ζα επηκεηξψληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο πεξαησκέλσλ. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ππφ ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ απηήο. 

125.5.2 Πιεξσκή 

Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο πιηθψλ επαλεπίρσζεο. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 
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163. ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΣΔΜΑΥΗΑ 

163.1 Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 
ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ρπηνζηδεξψλ 
θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, θαζψο θαη ρπηνζηδεξψλ εζραξψλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ησλ 
δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη γεληθά απιψλ ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ, φπσο βαζκίδσλ θξεαηίσλ. 

163.2 Τιηθά 

(1) Όια ηα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ρπηνζίδεξν 
ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron) βάζεη ηνπ Διιεληθνχ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 124. 

(2) Ο ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε ζα είλαη ηεο θαηεγνξίαο 400-15 θαη νη 
κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο ζα αληαπνθξίλνληαη πξνο εθείλεο ηνπ πίλαθα 1 ηνπ δηεζλνχο 
πξνηχπνπ ISO 1083, ζε δνθίκηα πνπ ρπηεχνληαη ζε ρσξηζηνχο ηχπνπο αιιά 
θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ην ίδην κέηαιιν ρχηεπζεο πνπ ρπηεχνληαη ηα εμαξηήκαηα θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

- Διάρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκφ:  400 Ν/mm2 

- Διάρηζηε επηκήθπλζε:   15% 

- Όξηα ζθιεξφηεηαο:    130 - 180 θαηά Brinell 

(3) Ο ρπηνζίδεξνο ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο. Ζ ηνκή απφ ηε ζξαχζε ηνπ ζα 
είλαη ρξψκαηνο θαηνχ θαη πθήο ιεπηφθνθθεο, ππθλήο θαη νκνηφκνξθεο. Ζ ρχηεπζή ηνπ 
ζα έρεη γίλεη κε επηκέιεηα θαη δελ ζα παξνπζηάδεη ξσγκέο, ζπειαηψζεηο, θπζαιίδεο ή 
άιια ειαηηψκαηα. Θα πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα καιαθφο, αλζεθηηθφο θαη εχθνια 
θαηεξγάζηκνο κε ιίκα ή θφπηε, θαζψο θαη λα δηαηξήεηαη εχθνια. 

(4) Ο ρπηνζίδεξνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο φξνπο 
ρχηεπζεο θαηά DIN 1000. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φια ηα πξντφληα ηεο κε 
ζπκκνξθνχκελεο ρχηεπζεο ζα απνξξίπηνληαη ρσξίο άιιε εμέηαζε. 

(5) Οη δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ ζα είλαη εθείλεο αθξηβψο πνπ νξίδνληαη ζηα 
ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο ηερληθήο κειέηεο. Χο πεξηζψξηα αλνρήο νξίδνληαη ηα 
αθφινπζα: 

- Γηα ην βάξνο: +8%. 

- Γηα ην πάρνο: +8% έσο -5% (κε κέγηζην φκσο πεξηζψξην:+2,5 mm 
έσο –1,5 mm) 

(6) Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ θαιπκκάησλ θαη ησλ εζραξψλ ησλ θξεαηίσλ 
επηιέγνληαη, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζήο ηνπο, δει. κε βάζε ηηο ζπλζήθεο 
θπθινθνξίαο θαη πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο, θαη‟ 
ειάρηζην: 

Πίλαθαο 164.2-1 : Καηεγνξίεο θαιπκκάησλ θαη εζραξψλ θξεαηίσλ αλάινγα 
κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο 

# Καηεγνξία Θέζε ηνπνζέηεζεο 

Φέξνπζα ηθαλόηεηα 
[tn] 

1 2 3 4 

1 A Πεξηνρέο θπθινθνξίαο πεδψλ ή/θαη 
πνδειάησλ κφλν 

1,5 

2 B Πεδφδξνκνη θαη πεξηνρέο θπθινθνξίαο πεδψλ, 
ρψξνη ζηάζκεπζεο ΗΥ απηνθηλήησλ 

12,5 

3 C Πεξηνρέο δίπια ζην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ 
πνπ δελ εθηείλνληαη πεξηζζφηεξν απφ 0,5 m 
κέζα ζην νδφζηξσκα ή πεξηζζφηεξν απφ 0,2 
m κέζα ζην πεδνδξφκην 

25 

4 D Καηαζηξψκαηα νδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πεδνδξνκίσλ) θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο 
φισλ ησλ ηχπσλ νρεκάησλ 

40 

5 E Πεξηνρέο φπνπ αζθνχληαη κεγάια θνξηία αλά 
ηξνρφ, π.ρ. ιηκάληα, εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί, 
βηνκεραληθέο πεξηνρέο θηι. 

60 
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# Καηεγνξία Θέζε ηνπνζέηεζεο 

Φέξνπζα ηθαλόηεηα 
[tn] 

1 2 3 4 

6 F Πεξηνρέο φπνπ αζθνχληαη ηδηαίηεξα κεγάια 
θνξηία αλά ηξνρφ, π.ρ. δηάδξνκνη 
αεξνδξνκίσλ θηι. 

90 

163.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

163.3.1 Παξαθνινύζεζε ηεο Καηαζθεπήο 

(7) Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, κέζσ εθπξνζψπνπ ηεο, λα παξαθνινπζεί ηελ 
θαηαζθεπή ησλ ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ θαη λα ειέγρεη ηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηηξέπεη θαη 
λα δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζε απηή. 

(8) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δχν 
(2) εκέξεο πξηλ απφ θάζε ηκεκαηηθή ρχηεπζε γηα λα κπνξέζεη ε Τπεξεζία λα 
παξαθνινπζήζεη ηελ θαηαζθεπή θαη λα ιάβεη δνθίκηα. Σν δηθαίσκα απηφ ηεο Τπεξεζίαο, 
είηε αζθείηαη είηε φρη, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πιηθνχ ή απφ ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

163.3.2 ήκαλζε 

Όια ηα θαιχκκαηα, νη εζράξεο θαη ηα πιαίζηα πξέπεη λα θέξνπλ αλάγιπθε ζήκαλζε ζε κέξνο 
πνπ λα θαίλεηαη θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε ηνπο, κε ηα εμήο 
ζηνηρεία: 

 ην πξφηππν ΔΝ 124 

 ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο (π.ρ. D 40) 

 ην φλνκα ή/θαη ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 ην έηνο θαη ην κήλα ρχηεπζεο 

 ην ζήκα ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο (π.ρ. ISO) 

 ην φλνκα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ή ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, θαηά πεξίπησζε 

163.3.3 Έδξαζε Καιπκκάησλ θαη Δζραξώλ 

Ζ επηθάλεηα έδξαζεο ησλ εζραξψλ θαη ησλ θαιπκκάησλ επάλσ ζηα πιαίζηά ηνπο ζα είλαη 
απφιπηα επίπεδε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη έδξαζε πάλσ ζηελ επηθάλεηα απηή ρσξίο λα 
ηαιαληεχεηαη ην θάιπκκα ή ε εζράξα. Έιεγρνο ζσζηήο έδξαζεο ησλ εζραξψλ θαη ησλ 
θαιπκκάησλ επάλσ ζηα πιαίζηά ηνπο ζα δηεμάγεηαη γηα θάζε ηεκάρην ρσξηζηά. Κάζε 
ειαηησκαηηθφ ηεκάρην σο πξνο ηελ έδξαζή ηνπ ζα απνξξίπηεηαη θαη ην θφζηνο ηνπ ζα 
ινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

163.3.4 Παξαιαβή ησλ Τιηθώλ 

(9) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο ησλ 
ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ απφ επηηξνπή αληηπξνζψπσλ ηεο, παξνπζία θαη 
αληηπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα κέζα, 
θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία θαη επθνιία γηα ηελ εμέηαζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνκήζεηαο 
πνπ παξαδίλεηαη. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα: 

i. Καηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηκεκαηηθή παξαιαβή ζα εμεηάδνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζηα δνθίκηα ηεο αληίζηνηρεο 
ρχηεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα είδε πνπ παξαδίλνληαη ζα εμεηάδνληαη 
καθξνζθνπηθά. 

ii. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη αθνχ παξαδνζεί νιφθιεξε ε 
πξνκήζεηα θαη ην λσξίηεξν δχν (2) κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία παξάδνζε, έηζη 
ψζηε λα είλαη δπλαηφλ, κέζα ζην δηάζηεκα απηφ, λα εμαθξηβσζεί ε ηπρφλ χπαξμε 
θξπθψλ ειαηησκάησλ. 

(10) ε πεξίπησζε απφξξηςεο κηαο πνζφηεηαο εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ιφγσ 
χπαξμεο ειαηησκάησλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη ηα ειαηησκαηηθά ηεκάρηα 
κέζα ζε έλα (1) κήλα. Αλ ε αληηθαηάζηαζε δελ γίλεη ζηελ πξνζεζκία απηή, ε Τπεξεζία 
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αγνξάδεη ε ίδηα ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηεκαρίσλ θαηά είδνο θαη ρξεψλεη ηελ αμία ηνπο ζε 
βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

163.4 Έιεγρνη 

163.4.1 Αξηζκόο Γνθηκίσλ 

(11) Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρπηνζηδήξνπ ζα ειέγρνληαη κε δνθηκέο. ε 
θάζε ρχηεπζε θαη γηα θάζε είδνο δνθηκήο ζα ιακβάλνληαη δνθίκηα σο θαησηέξσ: 

Πίλαθαο 164.4-1 : Απαηηνχκελνο αξηζκφο δνθηκίσλ 

# Παξηίδα Αξηζκόο Γνθηκίσλ 

1 2 3 

1 1 – 100 3 

2 101 – 200 4 

3 201 – 400 5 

4 401 – 800 7 

5 801 - 1500 10 

(12) ε θάζε ρχηεπζε, ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε είδνο δνθηκήο 
δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο (κεγαιχηεξνο) απφ ηελ ειάρηζηε (κέγηζηε) ηηκή πνπ 
θάζε θνξά νξίδεηαη. Δπηπιένλ, θάζε κία δνθηκή δελ πξέπεη λα δίλεη ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 
90% ηεο ειάρηζηεο ηηκήο ή ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 110% ηεο κέγηζηεο ηηκήο πνπ έρεη 
νξηζηεί αληίζηνηρα. 

163.4.2 Μεραληθέο Γνθηκέο Παξαιαβήο 

(13) Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρπηνζηδήξνπ ζα γίλνληαη ζε θαηάιιειν 
εξγαζηήξην δνθηκέο θάκςεο, θξνχζεο θαη ζθιεξφηεηαο θαηά Brinell. 

(14) Γηα ηε δνθηκή θάκςεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφιπηα θπιηλδξηθά δνθίκηα κε 
δηάκεηξν 25 mm θαη κήθνο 600 mm. Σν δνθίκην ζα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε κεραλή 
δνθηκήο θάκςεο, κεηαμχ εδξάλσλ πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 500 mm. Σν δνθίκην ζα 
πξέπεη λα αληέρεη, ρσξίο λα ζξαχεηαη, νιηθφ θνξηίν 320 kg, εθαξκνδφκελν ζην κέζν 
ηνπ αλνίγκαηνο ησλ εδξάλσλ. Ζ ππφςε θαηαπφλεζε αληηζηνηρεί ζε ηάζε 26 kg/mm². 
Σν βέινο, ηε ζηηγκή ηεο ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 mm. 

(15) Γηα ηε δνθηκή θξνχζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφιπηα νξζνγψληα πξηζκαηηθά 
δνθίκηα, πιεπξάο 40 mm θαη κήθνπο 200 mm. Σν δνθίκην ζα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε 
κεραλή θξνχζεο κε θξηφ, επάλσ ζε έδξαλα πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 160 mm. Σν 
δνθίκην πξέπεη λα αληέρεη, ρσξίο λα ζξαχεηαη, ηελ θξνχζε θξηνχ βάξνπο 12 kg πνπ 
πέθηεη ειεχζεξν απφ χςνο 40 cm επάλσ ζην δνθίκην θαη αθξηβψο ζηε κέζε ηνπ 
αλνίγκαηνο κεηαμχ ησλ εδξάλσλ. Ζ θεθαιή ηνπ θξηνχ ζα απνηειείηαη απφ θπιηλδξηθφ 
ηνκέα επίθεληξεο γσλίαο 90º θαη αθηίλαο 50 mm. Ο άμνλαο ηνπ θπιηλδξηθνχ ηνκέα ζα 
είλαη νξηδφληηνο θαη θάζεηνο ζηνλ άμνλα ηνπ δνθηκίνπ. 

163.4.3 Δπαλάιεςε Γνθηκήο 

(16) Δάλ έλα δνθίκην αζηνρήζεη ζε έλα είδνο δνθηκήο ηφηε ε δνθηκή 
επαλαιακβάλεηαη ζε δχν άιια δνθίκηα. Αλ ην έλα απφ ηα δχν δνθίκηα αζηνρήζεη ηφηε ε 
παξηίδα απνξξίπηεηαη. 

(17) Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε, ζε πεξίπησζε 
αλεπαξθψλ απνηειεζκάησλ πνπ δελ νθείινληαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ 
αιιά νθείινληαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

- Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ηνπ δνθηκίνπ ή ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο 
δνθηκήο. 

- Διαηησκαηηθή ρχηεπζε ή ειαηησκαηηθή ηφξλεπζε ηνπ δνθηκίνπ. 

- Θξαχζε ηνπ δνθηκίνπ εθειθπζκνχ πέξαλ απφ ην φξην κέηξεζεο. 

- Διαηηψκαηα ρχηεπζεο ζην δνθίκην, εκθαλή κεηά ηε ζξαχζε. 

(18) ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ιακβάλεηαη λέν δνθίκην, επαλαιακβάλνληαη νη 
αληίζηνηρεο δνθηκέο θαη ηα λέα απνηειέζκαηά ηνπο αληηθαζηζηνχλ εθείλα ηνπ 
ειαηησκαηηθνχ δνθηκίνπ. 
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163.5 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 
ηελ ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
ηελ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο ηερληθήο κειέηεο, ην παξφλ άξζξν θαη ηα 
ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε, πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζην παξφλ, ε ρξήζε κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθνδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο 
θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ρπηνζηδεξψλ αληηθεηκέλσλ, ε αμία ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. 

163.6 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ ζα επηκεηξψληαη ζε ρηιηφγξακκα (kg) πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρπηνζηδεξνχ ηεκαρίνπ (θαιχκκαηα, εζράξεο, βαζκίδεο) πνπ 
εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο 
παξνχζαο ΓΣΤ. 
Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηα δηάθνξα 
είδε ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε 
γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 100 «Γεληθνί Όξνη». 
 
 
 
 

 

241. ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΗ - ΛΗΘΟΣΡΧΔΗ 

241.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

(19) Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεη ηηο πάζεο θχζεο εξγαζίεο 
γηα ηελ επίζηξσζε δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, φπσο πιαηείεο, πεδφδξνκνη, πεδνδξφκηα, 
πεξηβάιινληεο ρψξνη θηηξίσλ, έξγα δηακφξθσζεο ηνπίνπ θηι. 

(20) Σα ζπλεζέζηεξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίζηξσζε δαπέδσλ 
εμσηεξηθψλ ρψξσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

- Σζηκεληφπιαθεο κε ιείεο ή αλάγιπθεο επηθάλεηεο ζε δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο 

- Βνηζαιφπιαθεο (δει. ηζηκεληφπιαθεο, ζηελ άλσ επηθάλεηα ησλ νπνίσλ είλαη 
επηθνιιεκέλα βφηζαια δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ρξσκάησλ) 

- Σερλεηνί θπβφιηζνη απφ ζθπξφδεκα ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη ρξψκαηα 

- Κεξακηθά πιαθίδηα, πιίλζνη θαη θπβφιηζνη 

- Φπζηθέο πιάθεο θαλνληθνχ ή αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο 

- Φπζηθνί θπβφιηζνη. 

241.2 Τιηθά 

241.2.1 Σζηκεληόπιαθεο  

(1) Πξφθεηηαη γηα ηηο θιαζηθέο ηεηξαγσληθέο (40 cm x 40 cm) πιάθεο πεδνδξνκίνπ απφ 
ζθπξφδεκα ζε ιεπθφ ρξψκα ή γηα ηζηκεληφπιαθεο λένπ ηχπνπ κε αλάγιπθε επηθάλεηα κε 
απιαθψζεηο ζε δηάθνξα ζρέδηα θαη ρξψκαηα ή κε επηθνιιεκέλα βφηζαια (βνηζαιφπιαθεο). 
Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαζηάζεσλ πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο δηαηίζεληαη θαη ζε 
άιιεο δηαζηάζεηο. 

(2) Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο απφ ζθπξφδεκα πνπ πξννξίδνληαη γηα 
πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ θαη γεληθά επηθαλεηψλ φπνπ δελ πξνβιέπεηαη θπθινθνξία 
νρεκάησλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηά DIN 485. Ηδηαηηέξσο ελδηαθέξεη ε ζπκκφξθσζε ησλ 
πιαθψλ κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλνρή ησλ δηαζηάζεσλ, αληνρή ζε ζιίςε, 
θζνξά ζε ηξηβή θαη ζηελ πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα. 
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241.2.2 Σερλεηνί Κπβόιηζνη από θπξόδεκα  - ΦΤΥΡΑ ΤΛΗΚΑ 

(3) Οη ηερλεηνί θπβφιηζνη είλαη ζπκπαγή πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα 
ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη δηαζηάζεηο (ειάρηζηνπ χςνπο 6 cm), θαζψο θαη κεγάιε πνηθηιία 
ρξσκάησλ. Λφγσ ηεο πςειήο αληνρήο ηνπο ζε ζιίςε θαη ηεο αληηνιηζζεξήο ηνπο επηθάλεηαο, 
απνηεινχλ θαηάιιειν πιηθφ επίζηξσζεο δαπέδσλ φπνπ θπθινθνξνχλ νρήκαηα, αθφκε θαη 
βαξέα (π.ρ. ζηαζκνί ιεσθνξείσλ). ην εκπφξην δηαηίζεληαη ηερλεηνί θπβφιηζνη δηαθφξσλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηάθνξεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ζηελ αληνρή ηνπο ζε 
ζιίςε, ηελ ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπο θηι. 

Oη ςπρξνί ηερληηνί θπβφιηζνη πξννξίδνληαη γηα επηζηξψζεηο δαπέδσλ, πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ 
κε έγρξσκα πιηθά θαη πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (cool materials). Δρνπλ νπνηνδήπνηε ζρήκα κε 
νπνηαδήπνηε ππνδνκή, κε ζπκπχθλσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε θαηάιιειν δνλεηή θαη ηελ 
αξκνιφγεζε ηνπο. 

Οη θπβφιηζνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 

Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία κε ηα πιηθά θαη κηθξν-πιηθά επί ηφπνπ, θαη ηελ εξγαζία, 
ζχκθσλα κε ηελ Αξρηηεθηνληθή κειέηε.  

(4) Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ηερλεηψλ θπβφιηζσλ είλαη νη εμήο: 

- Κνηλνί παξαιιειεπίπεδνη θπβφιηζνη θάηνςεο νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο: 

Σνπνζεηνχληαη ζε επζείεο ζεηξέο κε ελαιιαζζφκελνπο αξκνχο ή ζε κνξθή "ςαξνθφθαινπ". 

- Κπβφιηζνη θάηνςεο κε θαλνληθνχ (π.ρ. θακπχινπ) ζρήκαηνο: 

Σν ζρήκα ηεο θάηνςήο ηνπο είλαη έηζη δηακνξθσκέλν ψζηε θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο λα 
πξνζαξκφδεηαη ην έλα ζηνηρείν κε ην άιιν. 

(5) Οη ηερλεηνί θπβφιηζνη απφ ζθπξφδεκα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ επίζηξσζε 
επηθαλεηψλ φπνπ πξνβιέπεηαη θπθινθνξία νρεκάησλ ή φρη, ζα πξέπεη λα είλαη θαηά DIN 
18501 ή ελαιιαθηηθά θαηά ASTM C939-01. Ηδηαηηέξσο ελδηαθέξεη ε ζπκκφξθσζε ησλ 
θπβφιηζσλ κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλνρή ησλ δηαζηάζεσλ, αληνρή ζε ζιίςε, 
θζνξά ζε ηξηβή, πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα θαη ζηελ νιηζζεξφηεηα. 

241.2.3 Κεξακηθά Πιαθίδηα, Πιίλζνη θαη Κπβόιηζνη 

(1) ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληνρήο ζε ρεκηθέο επηδξάζεηο, 
παγεηφ θηι., ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ θεξακηθφ πιηθφ (klinker). 
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα ζηνηρεία απφ θεξακηθφ πιηθφ δηαηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιία 
ρξσκάησλ θαη δηαζηάζεσλ. 

(2) Σα ζηνηρεία απφ θεξακηθφ πιηθφ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ επίζηξσζε επηθαλεηψλ 
φπνπ πξνβιέπεηαη θπθινθνξία νρεκάησλ ή φρη, ζα πξέπεη λα είλαη θαηά DIN 18503. 
Ηδηαηηέξσο ελδηαθέξεη ε ζπκκφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
αλνρή ησλ δηαζηάζεσλ, αληνρή ζε ζιίςε, θζνξά ζε ηξηβή, πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα, 
νιηζζεξφηεηα, θαζψο θαη ζηελ αληνρή ζε παγεηφ θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο. 

241.2.4 Φπζηθέο Πιάθεο θαη Κπβόιηζνη 

(1) ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο γηα ην πιηθφ 
επίζηξσζεο δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα, ρξεζηκνπνηνχληαη 
θπζηθέο πιάθεο θαη θπζηθνί θπβφιηζνη θαλνληθνχ ή αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο (απφ κάξκαξν, 
ζρηζηφιηζν, γξαλίηε θηι.). 

(2) Σα ζηνηρεία απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ επίζηξσζε επηθαλεηψλ 
φπνπ πξνβιέπεηαη θπθινθνξία νρεκάησλ ή φρη, ζα πξέπεη λα είλαη θαηά DIN EN 1341 θαη 
DIN EN 1342 γηα θπζηθέο πιάθεο θαη θπζηθνχο θπβφιηζνπο αληίζηνηρα. 

241.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

241.3.1 Γεληθά 

(1) Σα ραξαθηεξηζηηθά (ηχπνο, ζρήκα, ρξψκα θαη δηαζηάζεηο) ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επίζηξσζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ε δηάηαμε απηψλ 
(επζχγξακκε, θακππιφγξακκε, ζε κνξθή "ςαξνθφθαινπ" θηι.) θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία ησλ ηδίσλ ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ εγθεθξηκέλε ηερληθή κειέηε. ε πεξίπησζε κε ζαθνχο θαζνξηζκνχ ησλ 
αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 
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(2) Γεληθά αθνινπζνχληαη νη εμήο δχν κέζνδνη ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ επίζηξσζεο 
εμσηεξηθψλ ρψξσλ: 

241.3.2 "Κνιπκβεηή" Σνπνζέηεζε 

(1) Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε φισλ γεληθά ησλ πιηθψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (πιάθεο θαη θπβφιηζνη απφ ζθπξφδεκα ή 
θπζηθνχο ιίζνπο θηι.). 

(2) Δπί πιάθαο δαπέδνπ απφ ζθπξφδεκα ηνπνζεηνχληαη ηα ζηνηρεία κε ηελ παξεκβνιή 
ζηξψζεο ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ. ε 
πεξηπηψζεηο κε εηδηθέο απαηηήζεηο πξφζθπζεο, αληηπαγεηηθήο πξνζηαζίαο θηι., είλαη δπλαηφλ 
αληί ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή αθξπιηθή θφιια 
πιαθηδίσλ. 

(3) Ζ πιάθα δαπέδνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζθπξφδεκα (ηνπιάρηζηνλ C12/15) θαη 
εδξάδεηαη νκνηφκνξθα επί ζπκππθλσκέλεο ζηξψζεο ζξαπζηνχ πιηθνχ (ζπλήζσο ηεο ΠΣΠ Ο 
150). Όηαλ πξφθεηηαη γηα επίζηξσζε επηθάλεηαο, ε νπνία ζα δέρεηαη εθηφο απφ πεδνχο θαη 
θπθινθνξία νρεκάησλ, επηβάιιεηαη ε φπιηζε ηεο πιάθαο, θαηά θαλφλα κε δνκηθφ πιέγκα. Οη 
βαζηθέο θιίζεηο ηεο ηειηθήο επηζηξσκέλεο επηθάλεηαο πινπνηνχληαη θαη' αξρήλ κε θαηάιιειε 
πςνκεηξηθή δηακφξθσζε ηεο πιάθαο δαπέδνπ. 

(4) Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο θπθινθνξίαο (πεδψλ, νρεκάησλ θηι.) πνπ πξνβιέπεηαη γηα 
ηελ επηζηξσκέλε επηθάλεηα θαη ην πξνβιεπφκελν κέγεζνο ησλ θνξηίσλ πνπ ζα αζθνχληαη, 
δηαζηαζηνινγνχληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιάθαο δαπέδνπ: 

- πάρνο, πνηφηεηα θαη βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηεο ζηξψζεο (ησλ ζηξψζεσλ) 
ζξαπζηνχ πιηθνχ 

- πάρνο θαη πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο ηεο πιάθαο δαπέδνπ 

- πνζφηεηα θαη πνηφηεηα νπιηζκνχ ηεο πιάθαο. 

(5) ε φ,ηη αθνξά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο ηεο πιάθαο δαπέδνπ, θαη' 
αξρήλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα νξηδφκελα ζηελ εγθεθξηκέλε ηερληθή κειέηε. 
ε πεξίπησζε κε ζαθνχο θαζνξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αθνινπζήζεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

(6) Σν ηζηκεληνθνλίακα, κε ην νπνίν ζπγθνιινχληαη ηα ζηνηρεία επί ηεο πιάθαο δαπέδνπ, 
πξέπεη λα είλαη αξθεηά ζπλεθηηθφ κε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ (κε θαηά κάδα ιφγν 
ζπλνιηθνχ λεξνχ πξνο ηζηκέλην ην πνιχ 0,40). Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ζε 
ηζηκέλην πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 650 kg αλά m³ μεξάο άκκνπ. 

(7) Σν ζπγθνιιεηηθφ ηζηκεληνθνλίακα ζα δηαζηξψλεηαη ζε ζπλερείο ζηξψζεηο πάρνπο 
απφ 2 cm έσο 2,5 cm θαηά κέγηζην. ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζηνηρείσλ κε δηαθνξεηηθφ 
πάρνο, ε εληαία ηειηθή ζηάζκε ηεο επίζηξσζεο επηηπγράλεηαη κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πάρνπο 
ηεο ζηξψζεο ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο. Ζ δηάζηξσζε ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο 
ζα πξνεγείηαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ην πνιχ θαηά 2 - 3 ζεηξέο, ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε εξγαζία ησλ ηερληηψλ ρσξίο λα κεηψλεηαη ε πξφζθπζε ησλ ζηνηρείσλ ιφγσ 
μήξαλζεο ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο. 

(8) Κάζε ζηνηρείν εθαξκφδεηαη επί ηνπ λσπνχ ζπγθνιιεηηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο κε 
ειαθξά δφλεζε ηνπ ζηνηρείνπ θαη θάζε ζεηξά επίζηξσζεο ζηνηρείσλ πηέδεηαη λα ηζνπεδσζεί 
κε ηε βνήζεηα κηαο ζαλίδαο εθνδηαζκέλεο κε αιθάδη. 

(9) Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο αθήλνληαη αξκνί, νη νπνίνη ζε 
πεξίπησζε δηακφξθσζεο επζχγξακκσλ ζεηξψλ, πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνχ πιάηνπο 10 mm - 
20 mm, ελψ ζε πεξίπησζε δηακφξθσζεο θακππιφγξακκσλ ζεηξψλ, νη αξκνί κπνξεί λα είλαη 
κεηαβιεηνχ πιάηνπο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. επίζηξσζε κε θεξακηθά πιαθίδηα θαη 
πιίλζνπο), ην πιάηνο ησλ αξκψλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν (ηεο ηάμεο ησλ 3 mm - 8 mm). 

(10) Μεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο, είηε νη αξκνί 
πιεξψλνληαη κε παρχξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ή ε επηθάλεηα ηεο επίζηξσζεο δηαζηξψλεηαη 
κε ιεπηφθθνθε ηζηκεληνθνλία, ε νπνία εηζρσξεί κέζα ζηνπο αξκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ 
αθαηξεζεί ε πεξίζζεηά ηεο, ε επηθάλεηα ηεο επίζηξσζεο δηαβξέρεηαη κε λεξφ. Αλ ην πιηθφ ηεο 
αξκνιφγεζεο θαηαθαζίζεη κέζα ζηνπο αξκνχο, επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία  

(11) Σέινο, κεηά ηε ζθιήξπλζε ησλ ηζηκεληνθνληακάησλ, ε επηζηξσκέλε επηθάλεηα 
μεπιέλεηαη απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ πιηθψλ κε ηε βνήζεηα ζθιεξήο βνχξηζαο θαη λεξνχ ππφ 
πίεζε. 
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241.3.3 Σνπνζέηεζε "Δλ Ξεξώ" 

(1) Καη ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε φισλ γεληθά ησλ 
πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (πιάθεο θαη θπβφιηζνη απφ 
ζθπξφδεκα ή θπζηθνχο ιίζνπο θηι.). 

(2) Αξρηθά δηακνξθψλεηαη κηα ζηξψζε έδξαζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη είηε απφ 
νπιηζκέλν ή άνπιν (αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο) ζθπξφδεκα θαηαζθεπαζκέλν 
ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ πεξίπησζε ηεο "θνιπκβεηήο" ηνπνζέηεζεο, ή απφ 
ζπκππθλσκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν. Οη βαζηθέο θιίζεηο ηεο ηειηθήο επηζηξσκέλεο 
επηθάλεηαο πινπνηνχληαη θαη' αξρήλ κε θαηάιιειε πςνκεηξηθή δηακφξθσζε ηεο ζηξψζεο 
έδξαζεο. 

(3) Πξηλ ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ, ζηελ πεξίκεηξν ηεο πξνο επίζηξσζε επηθάλεηαο 
δηακνξθψλεηαη έλα ζηεξεφ εγθηβσηηζκνχ ηεο άκκνπ απφ έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα ή απφ 
εηδηθά ηεκάρηα ηερλεηψλ ή θπζηθψλ θπβφιηζσλ. 

(4) ηε ζπλέρεηα, επί ηεο θαηά ηα αλσηέξσ δηακνξθσκέλεο ζηξψζεο έδξαζεο 
δηαζηξψλεηαη ραιαδηαθή άκκνο κέζεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, ε νπνία κεηά ηε 
ζπκπχθλσζή ηεο κε κεραληθφ ηξφπν πξέπεη λα έρεη νκνηφκνξθν πάρνο 5 cm πεξίπνπ. 

(5) Γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα νκνηφκνξθν πάρνο ζηε ζηξψζε ηεο άκκνπ, ε δηάζηξσζε θαη 
ζπκπχθλσζή ηεο δηεμάγεηαη θαηά ισξίδεο. Οχησο ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο επί ηεο 
ζηξψζεο έδξαζεο παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο μχιηλεο δνθίδεο αληίζηνηρνπ πάρνπο (5 cm) θαη 
κεηαμχ ησλ νδεγψλ δνθίδσλ δηαζηξψλεηαη ε άκκνο θαη ζπκππθλψλεηαη ζην επηζπκεηφ πάρνο. 
Μεηά ηε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ελφο αξηζκνχ δηαδνρηθψλ ισξίδσλ, αθαηξνχληαη νη 
δνθίδεο θαη ην θελφ πνπ απνκέλεη, ζπκπιεξψλεηαη κε άκκν. 

(6) ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζηνηρείσλ κε δηαθνξεηηθφ πάρνο, ε εληαία ηειηθή ζηάζκε 
ηεο επίζηξσζεο επηηπγράλεηαη κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πάρνπο ηεο ζηξψζεο άκκνπ. 

(7) Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο θπθινθνξίαο (πεδψλ, νρεκάησλ θηι.) πνπ πξνβιέπεηαη γηα 
ηελ επηζηξσκέλε επηθάλεηα θαη ην πξνβιεπφκελν κέγεζνο ησλ θνξηίσλ πνπ ζα αζθνχληαη, 
δηαζηαζηνινγνχληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξναλαθεξφκελεο ζηξψζεο έδξαζεο: 

- πάρνο, πνηφηεηα θαη βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηεο ζηξψζεο (ησλ ζηξψζεσλ) 
ζξαπζηνχ ακκνράιηθνπ 

- πάρνο θαη πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο ηεο πιάθαο δαπέδνπ 

- πνζφηεηα θαη πνηφηεηα νπιηζκνχ ηεο πιάθαο. 

(8) ε φ,ηη αθνξά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο ηεο ζηξψζεο έδξαζεο, θαη' 
αξρήλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα νξηδφκελα ζηελ εγθεθξηκέλε ηερληθή κειέηε. 
ε πεξίπησζε κε ζαθνχο θαζνξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αθνινπζήζεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

(9) Κάζε ζηνηρείν εθαξκφδεηαη επί ηεο ζηξψζεο άκκνπ κε ειαθξά δφλεζε ηνπ ζηνηρείνπ 
θαη θάζε ζεηξά επίζηξσζεο ζηνηρείσλ πηέδεηαη λα ηζνπεδσζεί κε ηε βνήζεηα κηαο ζαλίδαο 
εθνδηαζκέλεο κε αιθάδη. 

(10) Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο επί ηεο ζηξψζεο άκκνπ (ζε απιή 
παξάζεζε ή ζε δηαθνζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο) αθήλνληαη αξκνί, νη νπνίνη ζε πεξίπησζε 
δηακφξθσζεο επζχγξακκσλ ζεηξψλ, πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνχ πιάηνπο 5 mm - 10 mm. ε 
πεξηπηψζεηο πιήξσζεο ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα, ην πιάηνο ησλ αξκψλ κπνξεί λα 
είλαη κεγαιχηεξν (κέρξη 20 mm). 

(11) Οη αξκνί πιεξψλνληαη κε ιεπηφθθνθε άκκν σο εμήο: Πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο 
επίζηξσζεο, δηαζηξψλεηαη ή άκκνο, ε νπνία, κε επηπιένλ δφλεζε πνπ αζθείηαη ζηα 
ηνπνζεηεκέλα ζηνηρεία κε ηε βνήζεηα δνλεηηθήο πιάθαο, εηζρσξεί εληφο ησλ αξκψλ. Αλ ην 
πιηθφ ηεο αξκνιφγεζεο θαηαθαζίζεη κέζα ζηνπο αξκνχο, επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία κέρξη 
πιήξνπο πιήξσζεο ησλ αξκψλ. 

(12) Σέινο, κεηά ηελ πιήξσζε ησλ αξκψλ, ε επηζηξσκέλε επηθάλεηα θαζαξίδεηαη απφ ηελ 
πεξίζζεηα ηεο άκκνπ θαη ηπρφλ ππνιείκκαηα ησλ πιηθψλ. 

241.4 Έιεγρνη 

(1) Δθηεινχληαη νη έιεγρνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, θαζψο θαη νη έιεγρνη, νη νπνίνη κλεκνλεχνληαη ζηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
αλσηέξσ παξάγξαθν πεξί πξνδηαγξαθψλ πιηθψλ, δει. DIN 485, DIN 18501 ή ελαιιαθηηθά 
ASTM C939-01, DIN 18503, DIN EN 1341 θαη DIN EN 1342. 
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(2) Δηδηθφηεξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
πιαθψλ πεδνδξνκίνπ θαη ησλ θπζηθψλ ιίζσλ, ζα εθηεινχληαη επηπιένλ θαη νη έιεγρνη θαηά 
ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

Πίλαθαο 241.4-1 : Πξόηππα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πιαθώλ 
πεδνδξνκίσλ  

# 

Πξνζδηνξηζκόο θπζηθνύ 
ραξαθηεξηζηηθνύ Πξόηππν 

1 2 3 

1 Φζνξάο ΠΣΠ ΓΣ 62588/59 

2 Αληνρήο ζε θάκςε ΠΣΠ ΓΣ 62588/59 

3 Τδαηναπνξξφθεζεο ΠΣΠ ΓΣ 62588/59 

Πίλαθαο 241.4-2 : Πξόηππα γηα ηνλ έιεγρν/πξνζδηνξηζκό θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θπζηθώλ ιίζσλ 

# 

Έιεγρνο/Πξνζδηνξηζκόο θπζηθνύ 
ραξαθηεξηζηηθνύ Πξόηππν 

1 2 3 

1 Αληνρήο ζε ζιίςε ΔΛΟΣ 750 

2 Αληνρήο ζε εθειθπζκφ απφ ζιίςε ΔΛΟΣ 749 

3 Τδαηναπνξξφθεζεο ΔΛΟΣ 747 

4 Ππθλφηεηαο ΔΛΟΣ 748 

5 Αληνρήο ζε ηξηβή θαηά Boehme DIN 52108 

(3) Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα παξαζρεζεί ζε εθπξνζψπνπο ηεο Τπεξεζίαο πιήξεο 
δπλαηφηεηα επίζθεςεο ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ επίζηξσζεο, 
κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο ησλ. ην πιαίζην ηεο 
παξαθνινχζεζεο απηήο ζα δηεμαρζνχλ νη απαηηνχκελνη έιεγρνη αληνρήο θαη πνηφηεηαο ησλ 
πιηθψλ ζε δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα πξφηππα. 

(4) Δθφζνλ νη παξαπάλσ έιεγρνη ζην εξγνζηάζην απνδψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά 
απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ζηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ, ζηε κεραληθή αληνρή θαη ζηα άιια 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πξντφληα ηεο νκάδαο πνπ ζεσξείηαη φηη εθπξνζσπείηαη απφ ηα 
εθάζηνηε ειεγρφκελα δείγκαηα θαη δνθίκηα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ ελεξγνχληα ηνλ 
έιεγρν. 

(5) Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ ειέγρσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά γηα απνζηνιή 
ζην εξγνηάμην. Ζ απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή 
ησλ ηνπνζεηεκέλσλ ζηνηρείσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

(6) ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ππάξμνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ δηεμάγνληαη ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ή ζην εξγαζηήξην 
ηνπ Αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα εθηειεζζνχλ, κε κέξηκλα θαη 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πξφζζεηεο δεηγκαηνιεπηηθέο δνθηκέο ζε πιηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη 
ζην εξγνηάμην γηα ελζσκάησζε ζην έξγν, δηελεξγνχκελεο απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην 
ηεο έγθξηζήο ηεο. 

Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά, 
είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί επαλάιεςε ηεο φιεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ φισλ ησλ 
πξντφλησλ, ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη κε δαπάλε ηνπ ηα ππφςε πξντφληα γηα έιεγρν. 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα θξίλνπλ ηειεζίδηθα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή 
ηελ αλάγθε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςήο ηνπο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη λέα πιηθά απφ θαηαζθεπαζηή ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο θαη 
λα απνζχξεη κε δαπάλε ηνπ ηα αθαηάιιεια πιηθά απφ ην έξγν. 

241.5 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

(1) ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ γηα ηελ επίζηξσζε δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, 
πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη γηα ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε, θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε 



 

 63 

θαη ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο ηερληθήο κειέηεο, εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. Δηδηθφηεξα 
πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, νη δαπάλεο γηα: 

- Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ελζσκάησζε 
ζην έξγν ησλ πιηθψλ επίζηξσζεο (πιαθψλ θαη θπβφιηζσλ απφ ζθπξφδεκα ή θπζηθνχο ιίζνπο 
θηι.) πνπ απαηηνχληαη. 

- Καηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο θαη ηεο άκκνπ, επί 
ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη ηα ζηνηρεία επίζηξσζεο. 

- Πιήξσζε ησλ αξκψλ θαη αξκνιφγεζε απηψλ κε ηηο κεζφδνπο θαη ηα πιηθά πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ. 

- Λήςε ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκίσλ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ 
πνηφηεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

- Αληηκεηψπηζε ησλ θάζε είδνπο θαηαζθεπαζηηθψλ δπζθνιηψλ θαη θάζε άιιε 
εξγαζία, πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ, ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη εκπξφζεζκε 
θαηαζθεπή ησλ επηζηξψζεσλ. 

(2) ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ γηα ηελ επίζηξσζε δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα: 

- ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεο (ζηξψζεσλ) έδξαζεο απφ ζξαπζηφ πιηθφ (άξζξα 
521, 522, 523) θαη ηεο πιάθαο δαπέδνπ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (άξζξν 341), 

- ηε δηακφξθσζε ηεο ζθάθεο επί ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, επί ηεο νπνίαο εδξάδεηαη 
ε θαηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ (άξζξν 121), 

- ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεξηκεηξηθνχ ζηεξενχ εγθηβσηηζκνχ ηεο άκκνπ απφ έγρπην 
επί ηφπνπ ζθπξφδεκα (άξζξν 341), 

νη νπνίεο δελ πιεξψλνληαη μερσξηζηά, αιιά ζεσξνχληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

241.6  Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

624 Οη εξγαζίεο επίζηξσζεο δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζα επηκεηξψληαη ζε 
ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά ηχπν πιηθνχ έδξαζεο (ζξαπζηφ πιηθφ ή 
θαη πιάθα απφ ζθπξφδεκα), πιηθνχ επίζηξσζεο (πιάθεο ή θπβφιηζνη απφ ζθπξφδεκα ή 
θπζηθνί ιίζνη θηι.), ζρέδην δηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ επίζηξσζεο (απιή παξάζεζε ή 
δηαθνζκεηηθνί ζπλδπαζκνί) θαη κέζνδν ηνπνζέηεζεο απηψλ ("θνιπκβεηή" ή "ελ μεξψ") πνπ 
εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο 
παξνχζαο ΓΣΤ. 

625 Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηνπο 
δηάθνξνπο ηχπνπο πιηθψλ επίζηξσζεο, ηα ζρέδηα δηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ επίζηξσζεο θαη ηηο 
κεζφδνπο ηνπνζέηεζεο απηψλ. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε 
γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

 

242. ΚΡΑΠΔΓΑ - ΡΔΗΘΡΑ 

242.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεο εξγαζίεο γηα 
ηελ θαηαζθεπή επηθαλεηαθψλ έξγσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ, νη ζπλεζέζηεξα εθαξκνδφκελνη 
ηχπνη ησλ νπνίσλ είλαη νη αθφινπζνη: 

Ρείζξα: Δίλαη αγσγνί πεξηνξηζκέλεο ζρεηηθά παξνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο, νη νπνίνη θαηά 
θαλφλα ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο κηαο νδνχ, ζηελ θεληξηθή λεζίδα ή ζηα εξείζκαηα θαη 
ζπιιέγνπλ ηα επηθαλεηαθά χδαηα πνπ ζπξξένπλ ζ' απηά θαη ηα νδεγνχλ θαηά θαλφλα ζε 
θάπνην θξεάηην πδξνζπιινγήο. Σα ξείζξα δηαθξίλνληαη ζε αλνηθηά (π.ρ. ηξηγσληθά ή θνίια 
ξείζξα) θαη ζε θιεηζηά (π.ρ. θηβσηηφκνξθα ξείζξα). 
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Κξαζπεδόξεηζξα: Δίλαη ξείζξα ηξηγσληθήο δηαηνκήο, ηα νπνία εθαξκφδνληαη θαηά θαλφλα ζε 
νδνχο αζηηθψλ πεξηνρψλ. Σν θξαζπεδφξεηζξν δηακνξθψλεηαη απφ έλα αλππέξβαην 
θξάζπεδν κε θαηαθφξπθε ή επηθιηλή εμσηεξηθή παξεηά θαη απφ έλα ζηεξεφ εγθηβσηηζκνχ ησλ 
πιηθψλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ ηεο νδνχ, ην νπνίν απνηειεί θαη ηκήκα ηνπ 
νδνζηξψκαηνο. ηα θξαζπεδφξεηζξα θαηαιήγνπλ ε απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ επί ηεο 
επηθάλεηαο ησλ νδνζηξσκάησλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ, θαζψο απηψλ ησλ δσκάησλ ησλ 
θηηξίσλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ηα νπνία κέζσ ησλ πδξνξξνψλ θαηαιήγνπλ ζην επίπεδν ηεο 
νδνχ. 

242.2 Τιηθά 

242.2.1 Ρείζξα 

 Δθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ εγθεθξηκέλε ηερληθή κειέηε, ηα ξείζξα 
αλνηθηνχ ηχπνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
ηνπιάρηζηνλ C16/20. Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη ρακειήο πδαηνπεξαηφηεηαο θαη πςειήο 
αληίζηαζεο ζε παγεηφ θαηά DΗΝ 1045. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ θιεηζηψλ ξείζξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα 
θηβσηηφκνξθα ξείζξα, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 
"Πξνθαη. Κηβσηηφκνξθα Ρείζξα κεηά ησλ Δζραξψλ θαη ησλ Φξεαηίσλ ηνπο" ηεο παξνχζαο 
ΓΣΤ. 

 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. κε ηδηαίηεξεο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο) θαηαζθεπάδνληαη 
ιηζφζηξσηα ξείζξα απφ αξγνχο ιίζνπο, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη επί ηζρπξνχ 
ηζηκεληνθνληάκαηνο, πεξηεθηηθφηεηαο 650 kg ηζηκέληνπ m³ μεξάο άκκνπ, ην νπνίν 
δηαζηξψλεηαη επί ζηξψζεο ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη ιίζνη 
πξέπεη λα είλαη θαζαξνί, πγηείο, απαιιαγκέλνη ξσγκψλ, λα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 12 cm, 
λα είλαη αλζεθηηθνί ζηηο θαηξηθέο θαη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη λα πιεξνχλ ην πξφηππν DIN 
EN 1342. 

242.2.2 Κξαζπεδόξεηζξα 

(1) Σα ξείζξα ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ κηα ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο πιάηνπο 0,15 cm - 
0,50 cm, αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, απφ άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ 
C16/20, ε νπνία απφ ηε κηα πιεπξά ζα είλαη ζε επαθή κε ην θξάζπεδν θαηά κήθνο απηνχ θαη 
απφ ηελ άιιε ζε επαθή κε ηα πιηθά ηεο νδνζηξσζίαο θαη ησλ αζθαιηηθψλ. Σφζν ην ξείζξν 
φζν θαη ην θξάζπεδν ζα εδξάδνληαη πάλσ ζε κηα ζηξψζε εμνκάιπλζεο απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C12/15. 

(2) Σν θξάζπεδν κπνξεί λα είλαη είηε απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο 
θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ C16/20 (θαηά DIN 483), είηε απφ θπζηθνχο ιίζνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε 
θαηαζθεπή θξαζπέδνπ απφ έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα. 

(3) ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο θξαζπέδνπ απφ θπζηθνχο ιίζνπο, νη ρξεζηκνπνηνχκελνη 
ιίζνη πξέπεη λα είλαη θαζαξνί, πγηείο, απαιιαγκέλνη ξσγκψλ, αλζεθηηθνί ζηηο θαηξηθέο θαη 
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη λα πιεξνχλ ην πξφηππν DIN 482. 

(4) Ζ νπίζζηα παξεηά ηνπ θξαζπέδνπ ζηεξίδεηαη θαηά ηα 2/3 ηνπ χςνπο ηνπ επί ελφο 
ζηεξενχ ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο απφ έγρπην επί ηφπνπ άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
C12/15. 

(5) Σν ηζηκεληνθνλίακα, κε ην νπνίν ζπγθνιιείηαη ην θξάζπεδν επί ηεο 
πξναλαθεξφκελεο ζηξψζεο έδξαζεο, είλαη πεξηεθηηθφηεηαο 650 kg ηζηκέληνπ m³ μεξάο 
άκκνπ. 

(6) Ζ φςε (εκθαλήο παξεηά) ησλ πξφρπησλ θξαζπέδσλ ζα είλαη επηθιηλήο, δει. ζα θέξεη 
απφηκεζε ηνπ πιήξνπο πάρνπο ηνπ ηεκαρίνπ. 

(7) Δηδηθά ζηα ζεκεία πξφζβαζεο ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη ζηηο 
δηαβάζεηο "αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο", ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ηεκάρηα είηε πξφρπησλ 
θξαζπέδσλ είηε θξαζπέδσλ απφ θπζηθνχο ιίζνπο. 

242.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

242.3.1 Ρείζξα 

(1) Γεληθά ε θιίζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ππζκέλα ησλ αλνηθηψλ ξείζξσλ είλαη ίζε κε ηελ 
θαηά κήθνο θιίζε ηνπ πξνζθείκελνπ άθξνπ ηεο πξνο απνρέηεπζε επηθάλεηαο (νδνζηξψκαηνο, 
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πεδφδξνκνπ θηι.). Δλψ γηα ηελ εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο ξνήο εληφο ηνπ ξείζξνπ κε 
ππζκέλα απφ ζθπξφδεκα, ε θαηά κήθνο θιίζε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,5%, ζηελ 
πεξίπησζε ξείζξνπ κε ιηζφζηξσην ππζκέλα ε θαηά κήθνο θιίζε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
1%. 

(2) Ρείζξα, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ επηθαλεηαθή απαγσγή πδάησλ επί επηθαλεηψλ 
πνπ δέρνληαη θπθινθνξία νρεκάησλ (νδνζηξψκαηα, πεδφδξνκνη θηι.), γηα ιφγνπο αζθαινχο 
δηάβαζεο ησλ νρεκάησλ, δηακνξθψλνληαη κε κέγηζην πιάηνο 1,00 m θαη βάζνο 0,03 m - 0,05 
m. 

(3) Ζ άλσ επηθάλεηα ηνπ ξείζξνπ ζην ζεκείν πνπ εθάπηεηαη κε ηελ επηθάλεηα θχιηζεο, 
θαηαζθεπάδεηαη πάληνηε ζηελ ίδηα ζηάζκε κε απηήλ. 

(4) Ζ δηαηνκή ησλ ξείζξσλ αλνηθηνχ ηχπνπ δηακνξθψλεηαη απφ πιάθα ζθπξνδέκαηνο 
ειάρηζηνπ πάρνπο 0,20 m κε επίπεδν ππζκέλα, ε νπνία εδξάδεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ 
ακκνράιηθνπ ηεο ΠΣΠ Ο 150 πάρνπο 0,10 m θαη' ειάρηζηνλ. Σα ξείζξα πνπ δέρνληαη θνξηία 
απφ θπθινθνξία νρεκάησλ, θαηαζθεπάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα 
ζθπξφδεκα. Αλά 6 m πεξίπνπ, δηακνξθψλνληαη εγθάξζηνη αξκνί δηαζηνιήο ηεο πιάθαο 
ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 6 mm, νη νπνίνη ζθξαγίδνληαη κε αζθαιηηθή καζηίρε ή άιιν 
ειαζηνκεξέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

(5) Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αξγψλ ιίζσλ ζηα ιηζφζηξσηα ξείζξα, αθνινπζνχληαη νη 
αξρέο ηηο κεζφδνπ "θνιπκβεηήο" ηνπνζέηεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν 
ηνπ άξζξνπ "Πιαθνζηξψζεηο - Ληζνζηξψζεηο" ηεο παξνχζαο ΓΣΤ, κε ηε δηαθνξά φηη γηα ηελ 
πιήξσζε ησλ αξκψλ ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα, πεξηεθηηθφηεηαο 
650 kg ηζηκέληνπ m³ μεξάο άκκνπ. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ θιεηζηψλ ξείζξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα 
θηβσηηφκνξθα ξείζξα, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 
"Πξνθαη. Κηβσηηφκνξθα Ρείζξα κεηά ησλ Δζραξψλ θαη ησλ Φξεαηίσλ ηνπο" ηεο παξνχζαο 
ΓΣΤ. 

242.3.2 Κξαζπεδόξεηζξα 

(1) Ζ άλσ επηθάλεηα ηνπ ξείζξνπ ζην ζεκείν πνπ εθάπηεηαη κε ηελ επηθάλεηα θχιηζεο, 
θαηαζθεπάδεηαη ζηελ ίδηα ζηάζκε κε απηήλ θαη κε εγθάξζηα θιίζε πξνο ην θξάζπεδν ίζε ή 
κεγαιχηεξε απφ ηελ θιίζε ηεο επηθάλεηαο θχιηζεο, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλεηαη ξείζξν 
ηξηγσληθήο δηαηνκήο. 

(2) Σφζν ην θξάζπεδν φζν θαη ην ξείζξν ζεκειηψλεηαη επί ζηξψζεο εμνκάιπλζεο απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ειάρηζηνπ πάρνπο 0,05 m, ε νπνία δηαζηξψλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ 
πιηθνχ ηεο ΠΣΠ Ο 150 πάρνπο 0,10 m θαη' ειάρηζηνλ. 

(3) Σα ζηεξεφ ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο πνπ ζηεξίδεη ηελ νπίζζηα παξεηά ηνπ θξαζπέδνπ 
θαηά ηα 2/3 ηνπ χςνπο ηνπ θαη θαζ' φιν ην κήθνο ηνπ, δηακνξθψλεηαη κε βάζε 0,15 m θαη 
ζηέςε 0,08 m θαη' ειάρηζηνλ. Σν χςνο ηνπ θξαζπέδνπ πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηνπ ξείζξνπ, γηα 
ιφγνπο παξνρεηεπηηθφηεηαο νκβξίσλ θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, δηακνξθψλεηαη θαη' 
ειάρηζηνλ 0,15 m. 

(4) Σφζν ηα πξφρπηα θξάζπεδα φζν θαη ηα θξάζπεδα απφ θπζηθνχο ιίζνπο 
ζπγθνιινχληαη επί ηεο πξναλαθεξφκελεο ζηξψζεο εμνκάιπλζεο κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα 
ειάρηζηνπ πάρνπο 0,02 m, ελψ ε αξκνιφγεζε γίλεηαη κε ηζηκεληνθνλίακα ηνπ ηδίνπ ηχπνπ. 

(5) Σα θξάζπεδα ζα ηνπνζεηνχληαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή νξηδνληηνγξαθηθή θαη 
πςνκεηξηθή αθξίβεηα επί ηεο νξηνγξακκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
εγθεθξηκέλεο ηερληθήο κειέηεο. ε επζπγξακκίεο, ε άλσ επηθάλεηα θαη ε φςε ηνπ θξαζπέδνπ 
ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε είδνπο άζθνπεο ζιάζεηο, βπζίζεηο, θπξηψζεηο θαη γεληθά 
αλσκαιίεο. 

(6) Οη θακπχιεο ησλ θξαζπέδσλ κπνξνχλ λα δηακνξθψλνληαη, ηνπνζεηψληαο 
επζχγξακκα ηεκάρηα κηθξφηεξνπ κήθνπο απφ ηηο ηππηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξφρπησλ ή απφ 
θπζηθνχο ιίζνπο θξαζπέδσλ. Σν κήθνο ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
"θακπχια" θξάζπεδα ζα είλαη ηέηνην ψζηε ε πξνθχπηνπζα ηεζιαζκέλε ζε θαλέλα ζεκείν ηεο 
λα κελ απνθιίλεη ηεο ζεσξεηηθήο θακπχιεο πεξηζζφηεξν απφ 0,03 m. 

(7) Ζ δηακφξθσζε ηνπ θξαζπεδφξεηζξνπ θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηα ζεκεία πνπ 
πξνβιέπεηαη δηάβαζε Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ), πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ησλ "Οδεγηψλ ρεδηαζκνχ γηα ηελ Απηφλνκε Γηαθίλεζε θαη Γηαβίσζε ΑΜΔΑ" ηνπ 
ΤΠΔΥΧΓΔ. 
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242.4 Έιεγρνη 

(1) Γεληθά εθηεινχληαη νη έιεγρνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

(2) Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα παξαζρεζεί ζε εθπξνζψπνπο ηεο Τπεξεζίαο πιήξεο 
δπλαηφηεηα επίζθεςεο ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θξαζπέδσλ, κε ζθνπφ ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο ησλ. ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο απηήο 
ζα δηεμαρζνχλ νη απαηηνχκελνη έιεγρνη αληνρήο θαη πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζε δείγκαηα πνπ ζα 
ιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ DΗΝ 483 θαη DIN 482, αληηζηνίρσο γηα 
πξφρπηα θξάζπεδα θαη θξάζπεδα απφ θπζηθνχο ιίζνπο. 

(3) Δθφζνλ νη παξαπάλσ έιεγρνη ζην εξγνζηάζην απνδψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά 
απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ζηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ, ζηε κεραληθή αληνρή θαη ζηα άιια 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα πξντφληα ηεο νκάδαο πνπ ζεσξείηαη φηη εθπξνζσπείηαη απφ ηα 
εθάζηνηε ειεγρφκελα δείγκαηα θαη δνθίκηα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ ελεξγνχληα ηνλ 
έιεγρν. 

(4) Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ ειέγρσλ δελ γίλνληαη δεθηά γηα απνζηνιή 
ζην εξγνηάμην. Ζ απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή 
ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θξαζπέδσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

(5) ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ππάξμνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ δηεμάγνληαη ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ή ζην εξγαζηήξην 
ηνπ Αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα εθηειεζζνχλ, κε κέξηκλα θαη 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πξφζζεηεο δεηγκαηνιεπηηθέο δνθηκέο ζε πιηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη 
ζην εξγνηάμην γηα ελζσκάησζε ζην έξγν, δηελεξγνχκελεο απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην 
ηεο έγθξηζήο ηεο.  

Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά, 
είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί επαλάιεςε ηεο φιεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ φισλ ησλ 
πξντφλησλ, ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη κε δαπάλε ηνπ ηα ππφςε πξντφληα γηα έιεγρν. 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα θξίλνπλ ηειεζίδηθα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή 
ηελ αλάγθε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςήο ηνπο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη λέα πιηθά απφ θαηαζθεπαζηή ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο θαη 
λα απνζχξεη κε δαπάλε ηνπ ηα αθαηάιιεια πιηθά απφ ην έξγν. 

(6) Δηδηθφηεξα, ε νκαιφηεηα ηεο άλσ επηθάλεηαο ησλ θξαζπέδσλ θαη ησλ ξείζξσλ 
ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε 3-κεηξεο επζχγξακκεο βάζεο, θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο νπνίαο επί 
ησλ ππφςε επηθαλεηψλ δελ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ 3 mm, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη επί θαηαθφξπθεο θακπχιεο. 

242.5 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

242.5.1 Ρείζξα 

626 Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο έδξαζεο απφ 
ζπκππθλσκέλν ακκνράιηθν θαζψο θαη ησλ αξκψλ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηελ ηηκή 
κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ξείζξσλ απφ έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα. 

627 Δηδηθά γηα ηα θηβσηηφκνξθα ξείζξα θιεηζηνχ ηχπνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
αληίζηνηρε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ "Πξνθαη. Κηβσηηφκνξθα Ρείζξα κεηά ησλ Δζραξψλ θαη 
ησλ Φξεαηίσλ ηνπο" ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

628 Γηα ηα ιηζφζηξσηα ξείζξα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηνπ 
άξζξνπ "Πιαθνζηξψζεηο - Ληζνζηξψζεηο" ηεο παξνχζαο ΓΣΤ, ελψ ζηελ αληίζηνηρε ηηκή 
κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα. 

242.5.2 Κξαζπεδόξεηζξα 

629 ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεο δαπάλεο γηα ηελ 
πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή θξαζπεδφξεηζξνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο 
ηερληθήο κειέηεο, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

630 Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ, ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 
εμνκάιπλζεο απφ ζθπξφδεκα θαη ηεο ζηξψζεο απφ ζπκππθλσκέλν ακκνράιηθν, 



 

 67 

πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
θξαζπεδφξεηζξνπ. 

242.6 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή  

 

242.6.1 Ρείζξα 

631 Οη εξγαζίεο θαηαζθπήο ξείζξσλ ζα επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά ηχπν ξείζξνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

632 Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηνπο 
δηάθνξνπο ηχπνπο ξείζξσλ. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε 
γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

633 Δηδηθά γηα ηα θηβσηηφκνξθα ξείζξα θιεηζηνχ ηχπνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
αληίζηνηρε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ "Πξνθαη. Κηβσηηφκνξθα Ρείζξα κεηά ησλ Δζραξψλ θαη 
ησλ Φξεαηίσλ ηνπο" ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

242.6.2 Κξαζπεδόξεηζξα 

634 Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θξαζπεδφξεηζξσλ ζα επηκεηξψληαη ζε κέηξα κήθνπο (m) 
πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά ηχπν θξαζπέδνπ (πξφρπην ή απφ θπζηθνχο ιίζνπο) πνπ 
εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο 
παξνχζαο ΓΣΤ. 

635 Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηνπο 
δηάθνξνπο ηχπνπο θξαζπεδφξεηζξσλ. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη".
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340. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

341. ΑΟΠΛΑ ΚΑΗ ΟΠΛΗΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

341.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

341.1.1 Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεη ηηο θαηαζθεπέο ππαίζξησλ ή ππφγεησλ 
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ απφ άνπιν,  νπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα δηαθφξσλ 
θαηεγνξηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 
(εθεμήο ΚΣ '97). Αληίζηνηρα, νη ράιπβεο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο νξίδνληαη ζηνλ ηζρχνληα 
Καλνληζκφ Σερλνινγίαο Υαιχβσλ Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο (εθεμήο ΚΣΥ '00) 

341.1.2 Οξηζκνί 

α. Οη ζρεηηθνί νξηζκνί αλαπηχζζνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 3 ηνπ ΚΣ '97 θαη ζην 
άξζξν 1.6 ηνπ ΚΣΥ '00. 

β. πκπιεξσκαηηθά νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

- θπξφδεκα επί ηφπνπ είλαη ην ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε λσπή θαηάζηαζε 
ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε. 

- Πξφρπην ζθπξφδεκα: Μεηαθεξφκελα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα, ηα νπνία 
θαηαζθεπάδνληαη ζε εξγνζηάζην πξνθαηαζθεπήο ή ζην εξγνηάμην θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο 
ηειηθέο ηνπο ζέζεηο αθνχ ην ζθπξφδεκα ζθιεξπλζεί. 

- Νσπφ ζθπξφδεκα: ζθπξφδεκα πνπ δελ έρεη αθφκε ζθιεξπλζεί θαη είλαη αθφκα 
θαηεξγάζηκν. 

- θιεξπκέλν ζθπξφδεκα: ζθπξφδεκα πνπ έρεη ζθιεξπλζεί ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε δελ 
είλαη πηα θαηεξγάζηκν. 

- Απφδνζε αλακηθηήξα: ν κέγηζηνο φγθνο έηνηκνπ πιήξνπο αλακεκηγκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο πνπ κπνξεί λα παξάγεη ζε έλα θχθιν ιεηηνπξγίαο ν αλακηθηήξαο (γίλεηαη 
δηάθξηζε απφ ηνλ ζπλνιηθφ γεσκεηξηθφ φγθν ηνπ αλακηθηήξα θαη απφ ην άζξνηζκα ησλ φγθσλ 
ησλ ραιαξψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο). 

- Σζηκέλην είλαη ην πιηθφ κε ηηο ζπλεθηηθέο θαη ζπλδεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ην θαζηζηνχλ 
θαηάιιειν γηα ηελ ζχλδεζε αδξαλψλ πιηθψλ ζε έλα ζπκπαγέο ζχλνιν. Δπηπιένλ, κε ηελ 
ρξήζε λεξνχ, κέζσ ρεκηθήο αληίδξαζεο ην ηζηκέλην εκθαλίδεη ηδηφηεηεο πήμεο θαη 
ζθιήξπλζεο. 

- Ξπιφηππνο ή ηθξίσκα είλαη ν ζθειεηφο ηεο θαηαζθεπήο, πνπ δίλεη ζην ζθπξφδεκα ηε 
κνξθή ηνπ, παξέρεη ηα κέζα γηα λα πξνθχςεη ε απαηηνπκέλε δηακφξθσζε θαη  εκθάληζε ησλ 
επηθαλεηψλ θαη ζηεξίδεη ην θνξέα κέρξη απηφο λα κπνξέζεη λα θέξεη ηα θνξηία γηα ηα νπνία 
κειεηήζεθε. 

- ηδεξνχο νπιηζκφο είλαη ν ζηδεξνχο νπιηζκφο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηε κάδα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: 

- ηελ παξαιαβή ησλ ηάζεσλ εθειθπζκνχ 

- ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ ξεγκάησλ εθειθπζκνχ 

- ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ξεγκάησλ ειθπζκνχ πνπ νθείινληαη ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο 
κεηαβνιέο θαη ηελ ζπζηνιή θαηά ηελ πήμε  

- ηελ αχμεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ζιηβνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο ηελ κείσζε 
ηνπ θηλδχλνπ ςαζπξήο ζξαχζεο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.   

γ. Ηζρχνπλ ηα αθφινπζα εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε 
θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

- Όπνπ ζηνλ ΚΣ '97 αλαθέξεηαη ν φξνο "αγνξαζηήο", ελλνείηαη, ζηα πιαίζηα ηνπ 
παξφληνο ηεχρνπο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) δηα 
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 4.3.4.8 θαη 4.3.4.10 θαη 12.1.1.16 ηνπ 
ΚΣ '97. 

- Όπνπ ζηνλ ΚΣ '97 αλαθέξεηαη ν φξνο "πξνκεζεπηήο", ελλνείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
παξφληνο ηεχρνπο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ν Αλάδνρνο, εθηφο αλ ξεηψο 
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γίλεηαη αλαθνξά ζε ηξίηνλ (εξγνζηάζην παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, ιαηνκείν θηι.). ε θάζε 
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ ΚηΔ αθέξαηεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ ππνρξεψζεσλ ή επζπλψλ ηξίησλ απέλαληη ζηνλ ίδην ή 
απέλαληη ζηνλ ΚηΔ, ρσξίο απαηηήζεηο απνδεκίσζεο, εθηφο αλ ζηνλ ΚΣ '97 ή ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο, ξεηψο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά. 

- Οκνίσο ελλνείηαη γεληθά ν Αλάδνρνο, φπνπ ζηνλ ΚΣ' 97 αλαθέξεηαη ν φξνο 
"ελδηαθεξφκελνο" ή "εθείλνο πνπ δεηά" (ηε Μειέηε χλζεζεο ζθπξνδέκαηνο θηι.), εθηφο αλ 
ξεηψο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

341.2 Τιηθά 

341.2.1 θπξόδεκα 

α. Γηα ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σεχρνπο έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 
ΚΣ '97 κε ηηο βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή / θαη ζπκπιεξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
αθφινπζεο παξαγξάθνπο. 

β. Όηαλ ζπκπιεξσζεί ε επεμεξγαζία θαη εθδνζνχλ επηζήκσο νη πξνδηαγξαθέο Κ ζηηο 
νπνίεο παξαπέκπεη ν ΚΣ '97 (ΦΔΚ 315/Β-17-4-97), ηφηε απηνδίθαηα ζα ζεσξεζεί φηη ηζρχνπλ 
απηέο ζηε ζέζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ ΑSΣΜ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε αληηζηνηρία ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ 
πνπ ζα έρεη ηζρχ απφ ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαπήδεζεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ΑSΣΜ, 
AASHTO, DΗΝ, BS θαη ΔΛΟΣ ζηηο ελνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο Κ.  

γ. Σα πξφηππα (ζρέδηα) Κ ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 341.2-1: Αληηζηνηρία κεζόδσλ ειέγρνπ θαη εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ / Πξόηππα 
Κ 

# 

Αξηζκόο 
πξνηύπνπ Κ 

Αληίζηνηρν άιιν 
πξόηππν Θέκα 

1 2 3 4 

1 Κ301-84 ASTM C 127 
Πξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο θαη 
απνξξνθεηηθφηεηαο ρνλδξφθνθθσλ αδξαλψλ 

2 Κ302-84 ASTM C 128 
Πξνζδηνξηζκφο θαηλνκέλνπ εηδηθνχ βάξνπο 
ιεπηφθνθθσλ αδξαλψλ 

3 Κ303-84 ΔΛΟΣ 671 Παξαζθεπή θαη ζπληήξεζε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο 

4 Κ304-84 ΔΛΟΣ 722 
Έιεγρνο    αληνρήο    ζε    ζιίςε    πξνηχπσλ    
δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο 

5 Κ305-84 ASTM C 117 

Πξνζδηνξηζκφο  πιηθνχ  ιεπηφηεξνπ   απφ  75  mm 
ζε αδξαλή πιηθά (πξνζδηνξηζκφο κε πγξφ 
θνζθίληζκα) 

6 Κ306-84 ASTM C 142 
Πξνζδηνξηζκφο ζβψισλ αξγίινπ θαη εχζξππησλ 
θφθθσλ ζηα αδξαλή 

7 Κ307-84 
ASTM C 233 θαη C 

260 
Δηδηθή  πξνδηαγξαθή  γηα  αεξαθηηθά  πξφζζεηα  γηα  
ην ζθπξφδεκα 

8 Κ308-84 ASTM C 494 
Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα ρεκηθά πξφζζεηα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο 

9 Κ309-84 ΔΛΟΣ 521 Γνθηκή θάζηζεο 

1
0 Κ310-84 ΔΛΟΣ 520 Γνθηκή VEBE 

1
1 Κ311-84 ASTM C 231 

Έιεγρνο πνζνζηνχ αέξα λσπνχ ζθπξνδέκαηνο κε ηε 
κέζνδν πίεζεο 

1
2 Κ312-84 ASTM C 280 

Πξνζδηνξηζκφο πηζαλήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 
αδξαλψλ κε ηα αιθάιηα ηζηκέληνπ (κέζνδνο ξάβδνπ 
θνληάκαηνο) 

1 Κ313-84 ASTM C 403 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πήμεο ησλ κηγκάησλ 



 

 70 

# 

Αξηζκόο 
πξνηύπνπ Κ 

Αληίζηνηρν άιιν 
πξόηππν Θέκα 

1 2 3 4 

3 ζθπξνδέκαηνο κε αληίζηαζε ζηε δηείζδπζε 

1
4 Κ314-84 

ASTM C 156 θαη C 
309 

Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα πγξά ζπλζεηηθά πιηθά πνπ 
δεκηνπξγνχλ κεκβξάλε ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

1
5 Κ315-84 ASTM C 40 

Οξγαληθέο πξνζκίμεηο ζε ιεπηφθνθθα αδξαλή γηα 
ζθπξφδεκα 

1
6 Κ316-84 ASTM C 642 

Πξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο, πγξαζίαο 
απνξξφθεζεο θαη θελψλ ζην ζθιεξπκέλν ζθπξφδεκα 

1
7 Κ317-84 ASTM C 627 

Πξνζδηνξηζκφο δξαζηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ κε ηα 
αιθάιηα ηνπ ηζηκέληνπ (ρεκηθή κέζνδνο) 

1
8 Κ318-84 DIN 1048 Γνθηκή εμάπισζεο 

1
9 Κ320-84 ASTM C 1367 Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε ησλ αδξαλψλ 

2
0 Κ321-84 ASTM C 88 

Αλζεθηηθφηεηα ζε απνζάζξσζε (πγεία) αδξαλψλ 
πιηθψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζεηηθνχ λαηξίνπ ή 
ζεηηθνχ καγλεζίνπ 

2
1 Κ322-84 ASTM C 29 

Πξνζδηνξηζκφο θαηλφκελνπ βάξνπο θαη θελψλ ζηα 
αδξαλή πιηθά 

2
2 Κ323-84 ASTM C 232 Γνθηκή εμίδξσζεο ζθπξνδέκαηνο 

2
3 Κ326-84 ASTM C 123 

Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ ζε 
θφθθνπο κηθξνχ εηδηθνχ βάξνπο 

2
4 Κ328-84 ΔΛΟΣ 345 

Πνηνηηθφο έιεγρνο λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 
ζθπξφδεκα 

2
5 Κ331-84 

ASTM C 309 θαη C 
156 Έιεγρνο πιηθψλ ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

2
6 Κ332-84 ASTM C 295 Πεηξνγξαθηθή εμέηαζε αδξαλψλ 

2
7 Κ333-84 ASTM C 496 ηαηηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο 

2
8 Κ334-84 ASTM C 215 Γπλακηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο 

2
9 Κ335-84 ASTM C 152 Δξππζκφο ζθπξνδέκαηνο 

3
0 Κ336-84 ASTM C 157 πζηνιή μήξαλζεο 

3
1 Κ337-84 DIN 1048 Γηαπεξαηφηεηα ζθπξνδέκαηνο 

3
2 Κ338-84 ASTM C 457 Μηθξνζθνπηθφο πξνζδηνξηζκφο θελψλ αέξα 

3
3 Κ341-84 ASTM C 496 

Έιεγρνο αληνρήο ζε δηάξξεμε δνθηκίσλ 
ζθπξνδέκαηνο 

3
4 Κ342-84 ASTM C 597 

Μέηξεζε ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ ζην 
ζθπξφδεκα 

3
5 Κ343-84 ASTM C 805 Κξνπζηκέηξεζε ζην ζθπξφδεκα 

3 Κ345-84 ASTM C 131 Αληνρή ζε ηξηβή θαη θξνχζε (Los Angeles) 
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# 

Αξηζκόο 
πξνηύπνπ Κ 

Αληίζηνηρν άιιν 
πξόηππν Θέκα 

1 2 3 4 

6 

3
7 Κ346-84 ASTM D 2419 Ηζνδχλακν άκκνπ 

3
8 Κ350-84 DIN 4030 Οιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεηηθά άιαηα δηαιπηά ζε HCl 

3
9 Κ363-84 ASTM C 87 

Δπίδξαζε νξγαληθψλ πξνζκίμεσλ ζηελ αληνρή 
ακκνθνληακάησλ κε ιεπηά αδξαλή 

4
0  ΔΛΟΣ 516 Γεηγκαηνιεςία λσπνχ ζθπξνδέκαηνο 

4
1  ΔΛΟΣ 739 Έιεγρνο αληνρήο ζε θάκςε 

Σα αθφινπζα ρέδηα πξνηχπσλ ηνπ ΔΛΟΣ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΚΣ '97. 

Πίλαθαο 341.2-2 

# 

Αξηζκόο 
πξνηύπνπ ΔΛΟΣ Θέκα 

1 2 3 

2 ΔΛΟΣ 344 
πζρέηηζε ηεο αληνρήο απνθνπηφκελνπ ππξήλα ζθπξνδέκαηνο απφ 
ζξαπζηά αζβεζηνιηζηθά αδξαλή κε ηε ζπκβαηηθή αληνρή 

3 ΔΛΟΣ 345 Σν λεξφ αλάκημεο θαη ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

4 ΔΛΟΣ 346 Σν έηνηκν ζθπξφδεκα 

5 ΔΛΟΣ 408 Θξαπζηά αδξαλή γηα ζπλεζηζκέλα ζθπξνδέκαηα 

6 ΔΛΟΣ 515 θπξνδέηεζε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρακειή 

7 ΔΛΟΣ 517 θπξνδέηεζε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ςειή 

δ. Ζ παξάγξαθνο 4.3.4.8 ηνπ ΚΣ '97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

"ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πξνκεζεχεηαη ηα αδξαλή έηνηκα απφ ιαηνκείν 
παξαγσγήο, ηφηε κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ιαηνκείνπ ζπκθσλείηαη ε δηαβάζκηζε ησλ 
αδξαλψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθνκηζηνχλ. Οη αλνρέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 8 εθαηνζηηαίεο 
κνλάδεο γηα ηα κεγαιχηεξα θφζθηλα ησλ 0,4 ή Νν 4 θαη ηηο 6 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο γηα ηα 
θφζθηλα ηεο άκκνπ. Ζ αλνρή ζην θφζθηλν 25 δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4.3.2.6. Ζ Τπεξεζία ζα 
ελεκεξψλεηαη γηα ηε ζπκθσλία κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη ιαηνκείνπ παξαγσγήο, ρσξίο απηφ λα 
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο νπνηεζδήπνηε επζχλεο ηνπ, γηαηί απηφο είλαη ν κφλνο 
ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία." 

ε. Ζ παξάγξαθνο 4.3.4.10 ηνπ ΚΣ '97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

"Αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο παξάγεη ηα αδξαλή (ν Αλάδνρνο ή άιιν ιαηνκείν), ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ζηελ Τπεξεζία, φηη απηή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
παξαθνινπζεί ζην ιαηνκείν ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ ησλ αδξαλψλ πνπ παξάγεη. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα απαγνξεχζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ πξνκήζεηα 
αδξαλψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ιαηνκείν." 

ζη. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4.3.2.16 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: 

"Ζ απνδνρή ή κε ηεο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην παξάιεηςεο ησλ ειέγρσλ ηνπ 
ιαηνκείνπ ελαπφθεηηαη ζηελ Τπεξεζία." 

δ. Πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξάγξαθνο κεηά ηελ παξάγξαθν 4.3.2.19: 

"Δθηφο απφ ηηο δχν ζεηξέο πξνηχπσλ θφζθηλσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ παξνχζα 
πξνδηαγξαθή, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ- 408 (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 
4.3.2.1) γίλνληαη δεθηέο θαη άιιεο ζεηξέο πξφηππσλ θφζθηλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
επηζήκσο απφ ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ (π.ρ. ζεηξά θφζθηλσλ ΗSΟ θηι.). Ο αξηζκφο ησλ λέσλ 
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ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θφζθηλσλ πξέπεη είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα πεξηγξάθνληαη κε αλάινγε πξνο 
ηηο απνδεθηέο ζεηξέο θφζθηλσλ αθξίβεηα, νη θακπχιεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο ησλ 
δηαγξακκάησλ Η, II, III θαη IV. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζρεηηθνί πίλαθεο 4.3.2.10 α θαη β, 
4.3.2.11 α θαη β, 4.3.2.12 α θαη β θαη 4.3.2.13 α θαη β αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ βξνρίδσλ ησλ λέσλ θφζθηλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θακπχιεο ησλ 
δηαγξακκάησλ Η, II, III θαη IV. Γηα ηα θφζθηλα απηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο 
ζπκβνιηζκφο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.2.1." 

ε. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4.3.4.5 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: 

"ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα δηεμάγνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζνη έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο 
ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ αδξαλψλ: 

- έιεγρνο πιαζηηθφηεηαο θαη ηζνδπλάκνπ άκκνπ: κηα δνθηκή αλά 300 m
3 

έηνηκεο 
θαηαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο 

- έιεγρνο πγείαο ησλ πεηξσκάησλ: ηξεηο δνθηκέο αλά πεγή αδξαλψλ". 

ζ. Μεηά ηελ παξάγξαθν 4.4.4 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο δχν παξάγξαθνη: 

- "Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεξνχ αλάκημεο (θαη ελδερνκέλσο ηνπ πάγνπ), 
ιακβάλεηαη ππφςε ε επηθαλεηαθή πγξαζία ησλ αδξαλψλ θαη ην λεξφ πνπ πεξηέρνπλ ηα 
πξφζζεηα, πνπ αθαηξείηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ αλάκημεο, ε νπνία έρεη θαζνξηζζεί 
απφ ηε Μειέηε χλζεζεο." 

- "Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ αλάκημεο πνπ πξνζηίζεηαη ζην κίγκα κεηξάηαη κε εηδηθή 
απηφκαηε ζπζθεπή κέηξεζεο πξνζαξκνζκέλε ζηνλ αλακηθηήξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο." 

η. Μεηά ηελ παξάγξαθν 4.5.9 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξάγξαθνο: 

- "Σα πξφζκηθηα θαη νη ρεκηθέο ελψζεηο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη 
λα δηαηεξνχληαη ζηηο αξρηθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο, ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ αιινίσζε. Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπο πξέπεη λα 
ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή." 

341.2.2 Σζηκέλην 

α. Σν ηζηκέλην πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

- Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 

- Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1 

- Διιεληθφο Καλνληζκφο ηζηκέλησλ ΠΓ 244/80 κφλν φζνλ αθνξά ζην Σζηκέλην 
"ηχπνπ IV-Πφξηιαλη αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά (SR)" 

β. Οη πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ζπκπιεξψλνληαη κε ηα αλαγξαθφκελα 
θαησηέξσ. 

γ. Σα πξντφληα ηζηκέληνπ (Πίλαθαο 1 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 197) ή ν ηχπνο IV ηζηκέληνπ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΔΛΟΣ ΔΝ 197 θαη αλάινγα κε ηελ 
αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία αθνξά ηηο Μειέηεο χλζεζεο ησλ 
ζθπξνδεκάησλ. 

δ. ε πεξίπησζε δπζκελψλ ζπλζεθψλ ππνγείσλ λεξψλ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα έρεη 
ζαλ ζπλέπεηα ηελ πξνζβνιή ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ρεκηθέο νπζίεο, πηζαλφλ λα απαηηείηαη 
ρξήζε ηζηκέληνπ ηχπνπ IV. ε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη νπσζδήπνηε αηηηνινγεκέλε 
πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή πιεξψλεηαη ζηνλ 
Αλάδνρν ε επί πιένλ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηζηκέληνπ ηχπνπ IV.  

ε. Σνλίδεηαη φηη ε ρξήζε ηζηκέληνπ ηχπνπ IV δελ απνηειεί ιφγν παξάηαζεο ηεο 
πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

ζη. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ηζηκέληνπ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζηνπο αλακηθηήξεο δελ 
ζα ππεξβαίλεη ηνπο 60°C, εθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή  έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

341.2.3 Ξπιόηππνη θαη Ηθξηώκαηα 

α. Ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην Άξζξν 11 ηνπ ΚΣ' 97, κε ηηο ζπκπιεξψζεηο θαη/ή 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

β. Σα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη θαηαζθεπάδνληαη απφ ζίδεξν ή μχιν, PVC ή άιιν 
πιηθφ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Tν ζρήκα, νη δηαζηάζεηο, ε πνηφηεηα θαη ε αληνρή ησλ 
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δηαθφξσλ ηεκαρίσλ ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ εγθξίλνληαη επίζεο απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ 
παξαπάλσ έγθξηζε δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ πιήξε θαη απφιπηε επζχλε 
(πνηληθή θαη αζηηθή) γηα ηελ έληερλε, αζθαιή θαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαηαζθεπή 
ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ. 

γ. Σα πιηθά ησλ ηθξησκάησλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο ηθξησκάησλ   γηα   θαηαζθεπαζηηθά   έξγα   (μπιεία   πξηζηή, κνξθνζίδεξνο 
θαηαιιήισλ δηαηνκψλ, ζσιελσηά ηθξηψκαηα θηι). 

δ. Ξπιφηππνη εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο κε ηειείσκα Β, Γ, Γ ή Δ 

- Υξεζηκνπνηείηαη θφληξα πιαθέ κε πιαζηηθή επίζηξσζε ζηε κηα ηνπιάρηζηνλ 
πιεπξά (πξνο ην ζθπξφδεκα). Σα θχιια ζα είλαη γεξά, ρσξίο θζνξέο, κε αθκέο ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε. Οη ιακαξίλεο απνηεινχληαη απφ ραιχβδηλα θχιια ειαρίζηνπ πάρνπο 1,6 mm. 

- Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε μπιεία είλαη θαηάιιειεο πξηζηέο ζαλίδεο, ρσξίο θζνξέο, 
πιαληζκέλεο ζηελ πιεπξά πξνο ην ζθπξφδεκα θαη ζην πάρνο ηνπο θαηά κήθνο ησλ δηακεθψλ 
αξκψλ, κε αθκέο ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ε. Ξπιφηππνη κε Δκθαλνχο θπξνδέκαηνο 

- Αθνξνχλ ζε ηχπνπο ζθπξνδέκαηνο κε επηθαλεηαθφ ηειείσκα ηχπνπ Α. 

- Υξεζηκνπνηείηαη μπιεία πξηζηή κε νξζνγσληθέο δηαηνκέο, θφληξα - πιαθέ, 
ιακαξίλα ή άιιν πιηθφ θαηάιιειν γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ρσξίο δηαξξνέο ή 
παξακνξθψζεηο. 

ζη. Ο ράιπβαο ζα είλαη ζχκθσλνο πξνο ην ΑSΣΜ Α36 ή θαιχηεξνο.  

δ. Οη ήινη, νη ζθήλεο θαη νη γάληδνη ζα ζπκθσλνχλ κε ηα ηζρχνληα γεξκαληθά πξφηππα, 
ή κε άιια πξφηππα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία 

ε. Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα ζπκθσλνχλ κε ηελ ΑSΣΜ Α307 (Grade Α) γηα 
εμαγσληθέο θεθαιέο θαη πεξηθφριηα, ή ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΑΑSΖΣΟ Μ 164 (ΑSΣΜ Α 
325) γηα θνριίεο πςειήο αληνρήο. 

ζ. Τιηθά απνθφιιεζεο μπινηχπσλ 

Δίλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ αληηδξνχλ ρεκηθά κε ηελ ειεχζεξε άζβεζην ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη 
παξάγνπλ είδνο ζαπνπληνχ αδηάιπηνπ ζην λεξφ, ην νπνίν εκπνδίδεη ηελ πήμε ηεο κεκβξάλεο 
ζθπξνδέκαηνο πνπ εθάπηεηαη ζηνλ μπιφηππν. Οη νπζίεο απηέο πξέπεη λα είλαη άρξσκεο, λα 
κε δεκηνπξγνχλ θειίδεο θαη λα κε βιάπηνπλ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ 
ζπλερήο ρξήζε ηνπο εμαξηάηαη απφ ην ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα ηεο πξψηεο ρξήζεο ηνπο 
ζην ζθπξφδεκα ησλ ζεκειίσλ. 

341.2.4 ηδεξνύο Οπιηζκόο 

α. Ο ζηδεξνχο νπιηζκφο πξέπεη λα πιεξνί ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ  ΚΣΥ '00, κε ηηο 
ζπκπιεξψζεηο ηνπ παξφληνο. 

β. Όινο ν ζηδεξνχο νπιηζκφο ζα είλαη θαηλνχξηνο, θαζαξφο, επζχο θαη ρσξίο ζθνπξηά. 
Θα απνζεθεχεηαη πάλσ ζε ππνζέκαηα ή ζα πξνθπιάζζεηαη απφ ηελ άκεζε επαθή ηνπ κε ην 
έδαθνο κε άιιν ηξφπν, εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία. 

γ. Ο Αλάδνρνο ρνξεγεί ζηελ Τπεξεζία 1 επηθπξσκέλν αληίγξαθν φισλ ησλ εθζέζεσλ 
ειέγρσλ πνπ έγηλαλ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζε άιιν αλαγλσξηζκέλν 
εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Σν επηθπξσκέλν αληίγξαθν 
ησλ εθζέζεσλ ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ πιηθνχ ζην εξγνηάμην. 

341.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

341.3.1 θπξόδεκα 

Γηα ην ζθπξφδεκα έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΣ '97 κε ηηο βειηηψζεηο, 
ηξνπνπνηήζεηο ή / θαη ζπκπιεξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο. 

341.3.1.1  χλζεζε  

α. Ζ παξάγξαθνο 5.2.1.3 ηνπ ΚΣ '97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

"O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηηο απαηηνχκελεο Μειέηεο χλζεζεο ησλ 
ζθπξνδεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, βάζεη ησλ ηχπσλ αδξαλψλ, ηζηκέληνπ, 
λεξνχ θηι, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη ηνπο Όξνπο ηεο χκβαζεο θαη λα ηηο 
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ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία. Οη αλαινγίεο ζχλζεζεο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, απνηεινχλ ηηο αλαινγίεο ζχλζεζεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην έξγν." 

β. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5.2.3.1 ηνπ ΚΣ '97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

"Ζ Μειέηε χλζεζεο ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη κε δαπάλεο, κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
Γηα ηελ ελ ιφγσ κειέηε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πιηθά (αδξαλή, ηζηκέλην, πξφζζεηα θαη πηζαλψο 
ην λεξφ) πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν." 

γ. Ζ παξάγξαθνο 5.2.3.2 ηνπ ΚΣ '97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

"Αλ νη ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.3.1 δελ είλαη 
δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ κε ηα πιηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην Δξγαζηήξην, ν Αλάδνρνο είλαη 
απφιπηα ππεχζπλνο λα επηθέξεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ή ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ 
πιηθψλ, ψζηε λα επηηχρεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην, ηηο απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο θαη ε 
ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ ίδην." 

δ. Ζ παξάγξαθνο 5.2.3.3 ηνπ ΚΣ '97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

"Δθηφο απφ ηηο αλαινγίεο ησλ πιηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 5.2.3.1 ε Μειέηε χλζεζεο ζα 
πεξηιακβάλεη θαη ηελ θακπχιε ηνπ ιφγνπ λεξφ / ηζηκέλην (Ν/Σ) θαη αληνρήο γηα έλα δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ ±3 MPa (30 kg/cm

2
) εθαηέξσζελ ηεο απαηηνχκελεο αληνρήο fa."  

ε. Μεηά ηελ 5.2.3.4 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξάγξαθνο: 

"Τπεχζπλνο γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, κε ηα νπνία έγηλε ε Μειέηε χλζεζεο, 
είλαη ν Αλάδνρνο, εθηφο αλ έρεη νξηζηεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ειάρηζην φξην ηππηθήο 
απφθιηζεο, ην νπνίν πξέπεη λα ηεξεζεί θαηά ηε Μειέηε χλζεζεο." 

341.3.1.2  Αλάκημε  

α. Μεηά ηελ παξάγξαθν 6.9 ηνπ ΚΣ '97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 

"Ζ αλάκημε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη ζην ζηαζεξφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο. Ζ 
ρεηξνλαθηηθή αλάκημε δελ ε πηηξέπεηαη. Γηα ηελ αλάκημε ηνπ εξγνηαμηαθνχ έηνηκνπ 
ζθπξνδέκαηνο ηζρχεη ε παξάγξαθνο 12.1.2.3." 

β. ηε ζέζε αλάκημεο πξέπεη λα ππάξρεη αλαξηεκέλε πηλαθίδα κε επαλάγλσζηεο 
νδεγίεο αλάκημεο γηα θάζε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο. Οη νδεγίεο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηα 
αθφινπζα: 

- ηελ θαηεγνξία αληνρήο ζθπξνδέκαηνο 

- ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία αληνρήο, ηελ πνζφηεηα ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε kg/m

3
 παξαγφκελνπ ζθπξνδέκαηνο 

- ζηνηρεία ησλ αδξαλψλ (είδνο θαηά θιάζκα θαη πνζφηεηα)  

- ηελ θάζηζε ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο (ή άιιν κέηξν εξγαζηκφηεηαο, ζχκθσλα κε 
ηε Μειέηε χλζεζεο). 

- ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξφζζεησλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

- ην ιφγν λεξφ / ηζηκέλην (ζπληειεζηήο Ν/Σ) 

- ην βάξνο ή φγθν ηνπ λεξνχ αλά m
3
 παξαγφκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 

γ. Οη αλακηθηήξεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηέιεηα αλάκημε θαη 
νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ πιηθψλ ζην λσπφ ζθπξφδεκα. Θα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δνρείν 
απνζήθεπζεο λεξνχ, επαξθνχο πνζφηεηαο, φπσο επίζεο θαη κε απηφκαηε ζπζθεπή κέηξεζεο 
ηνπ λεξνχ θάζε κίγκαηνο. Ζ κέηξεζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηχκπαλνπ ηνπ αλακηθηήξα ζα γίλεηαη 
κε κεραληθά κέζα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ίδηνο αξηζκφο ζηξνθψλ γηα θάζε κίγκα θαη λα κελ 
αδεηάδεη ν αλακηθηήξαο πξηλ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ αξηζκφο ζηξνθψλ. Ζ ηαρχηεηα 
πεξηζηξνθήο ηνπ ηχκπαλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάκημεο πξέπεη λα είλαη απηή πνπ 
πξνδηαγξάθεηαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ αλακηθηήξα. Ο ρεηξηζκφο ησλ 
αλακηθηήξσλ ζα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο θαη ζα γίλεηαη απφ πξφζσπα πεπεηξακέλα 
θαη εμαζθεκέλα ζηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο.  

δ. Γηαθξίλνληαη ηξεηο θχξηνη ηχπνη αλακηθηήξσλ βάζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ έρεη ν 
άμνλαο πεξηζηξνθήο: 

- αλακηθηήξεο θαηαθφξπθνπ άμνλα 

- αλακηθηήξεο νξηδνληίνπ άμνλα (ζηαζεξνί ή αλαηξεπφκελνη) 

- αλακηθηήξεο θεθιηκέλνπ άμνλα (αλαηξεπφκελνη) 
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Δμάιινπ απφ πιεπξάο θηλεηήξηαο δχλακεο αλάκημεο, νη αλακηθηήξεο δηαθξίλνληαη ζε: 

- αλακηθηήξεο βηαίαο αλάκημεο 

- αλακηθηήξεο κε ειεχζεξε πηψζε ησλ πιηθψλ κε βαξχηεηα 

ε εξγνηάμην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη ε ρξήζε αλακηθηήξσλ βηαίαο 
αλάκημεο, ελψ ζε ζεκαληηθά έξγα απαηηείηαη ε ρξήζε αλακηθηήξα νξηδφληηνπ άμνλα.  

ε. Οη αλακηθηήξεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο 
θαη λα ειέγρνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηπρφλ θζνξέο απφ ηελ Τπεξεζία. Σα θζαξκέλα 
ηκήκαηα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα. 

ζη. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αλακηθηήξσλ, ησλ νπνίσλ νη ιεπίδεο αλάκημεο 
παξνπζηάδνπλ θζνξά πάλσ απφ 10% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπο δηαηνκή. Γελ επηηξέπεηαη 
επίζεο ε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο, αλ πξνεγνπκέλσο δελ απνκαθξπλζνχλ εληειψο ηα 
ζπζζσξεπκέλα, ζηεξενπνηεκέλα θνληάκαηα ή ηζηκέληα εληφο ηνπ ηχκπαλνπ θαη ησλ κεξψλ 
ηνπ. 

δ. Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αλακηθηήξεο απφδνζεο κηθξφηεξεο απφ έλα ζαθί ηζηκέλην 
θαη δελ ζα θνξηψλεηαη ν αλακηθηήξαο κε πνζφηεηα κίγκαηνο κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ 
εγγπάηαη ην εξγνζηάζην ηνπ αλακηθηήξα γηα ηε ζσζηή αλάκημε θαη ιεηηνπξγία. Ζ Τπεξεζία 
κπνξεί λα δεηήζεη κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ κίγκαηνο, φηαλ νη δνθηκέο απφδνζεο ηνπ 
αλακηθηήξα δείμνπλ φηη απηφ είλαη απαξαίηεην. 

ε. Ζ εθ λένπ αλάκημε ζθπξνδέκαηνο, πνπ έρεη ζθιεξπλζεί κεξηθψο, δειαδή ε επαλάκημε 
κε ή ρσξίο πξφζζεην ηζηκέλην, αδξαλή ή λεξφ, δελ επηηξέπεηαη. ε ηέηνηα πεξίπησζε ην 
ζθπξφδεκα απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή επζχλε θαη έμνδα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

ζ. Δμνπιηζκφο Απηφκαηεο Μέηξεζεο πζηαηηθψλ Μίγκαηνο 

- Κάζε ζεκείν παξνρήο αδξαλψλ θαη ηζηκέληνπ ζηηο ρνάλεο θφξησζεο ηνπ 
αλακηθηήξα ζα έρεη ζπζθεπή δχγηζεο, πνπ ζα δηαζέηεη νξαηφ, ρσξίο ειαηήξηα, δείθηε 
απεπζείαο αλάγλσζεο κε βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα ζε kg θαη ζα παξέρεη έλδεημε βάξνπο ζε 
θάζε ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο δχγηζεο (απφ κεδέλ κέρξη ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ) ή ςεθηαθή 
αλάγλσζε πνπ ζα παξέρεη κεδεληθή έλδεημε γηα κεδέλ θνξηίν ή θαηάιιειε έλδεημε γηα ην 
πξνθαζνξηζκέλν θνξηίν δχγηζεο θαη αληίζηνηρε έλδεημε γηα νπνηνδήπνηε θνξηίν κηθξφηεξν ή 
κεγαιχηεξν ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ. 

- Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη πξφηππα ζηαζκά δνθηκψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θάζε 
ζπζθεπήο δχγηζεο. Σνπιάρηζηνλ θάζε κήλα, ή πην ζπρλά αλ απαηηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, 
δηεμάγεηαη βαζκνλφκεζε ησλ δπγψλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ κε αθξίβεηα ±1%, ζε φιν ην 
εχξνο ηεο θιίκαθαο. Σα ζηνηρεία ηεο βαζκνλφκεζεο ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία. 

- Μεηά ην ηέινο θάζε δνθηκήο ειέγρνπ θαη πξηλ απφ ηελ ρξήζε ησλ θαηαγξαθηθψλ 
ζπζθεπψλ, γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν νη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο, επηδηνξζψζεηο ή 
αληηθαηαζηάζεηο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ. 

- Ο εμνπιηζκφο κέηξεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ πνπ επηηξέπεη, αλάινγα 
κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία ησλ αδξαλψλ, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ βάξνπο ησλ πιηθψλ ηνπ 
κίγκαηνο, αιιά θαη έκκεζα ηνπ αληίζηνηρνπ βάξνπο ηνπ απαηηνχκελνπ επί πιένλ λεξνχ ζην 
κίγκα. 

- Ο εμνπιηζκφο κέηξεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαη δηαηεηαγκέλνο έηζη, ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ε ζεηξά θαη ν ρξφλνο ηξνθνδνζίαο ησλ πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
επηηπγράλεηαη θαιή αλάκημε ησλ αδξαλψλ θαη φπνπ είλαη εθηθηφ, θαιή αλάκημε ηνπ ηζηκέληνπ 
κε ηα αδξαλή. Ζ ξχζκηζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ζπξίδσλ εθθφξησζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ κέηξεζεο. 

- Ο εμνπιηζκφο κέηξεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη αθξηβή, απηφκαην θαηαγξαθηθφ 
κεραληζκφ, εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ θαηαγξάθεη ηα βάξε φισλ ησλ πιηθψλ θαηά 
ηελ ηξνθνδνζία ηνπο ζηνλ αλακηθηήξα. Ο θαηαγξαθηθφο κεραληζκφο παξέρεη ζπλερή νξαηή 
θαηαγξαθή ηνπ βάξνπο ηνπ ηζηκέληνπ, ηνπ λεξνχ θαη θάζε θαηεγνξίαο αδξαλνχο θαζψο θαη 
ηνπ ρξφλνπ αλάκημεο ζε δηαγξακκηζκέλε ηαηλία αλά δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ 5 min. 

- Ζ ηαηλία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θαηαγξαθηθφ, ζηεξίδεηαη θαζ' φιν ην πιάηνο ηεο 
ζε ζηαζεξή θαη ιεία βάζε, ψζηε λα είλαη δπλαηέο ρεηξνλαθηηθέο ζεκεηψζεηο, ρσξίο λα 
θαηαζηξέθεηαη ην πιηθφ ηεο. Σν νξαηφ ηκήκα ηεο ηαηλίαο πξέπεη λα θαιχπηεη πεξίνδν φρη 
κηθξφηεξε απφ 30 min. Κάζε ηαηλία ζα είλαη δηαγξακκηζκέλε θαη ηππσκέλε, ψζηε λα κπνξεί λα 
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ραξαθηεξίδεηαη εχθνια, νη πνζφηεηεο θαη ν ρξφλνο πξέπεη λα δηαβάδνληαη απεπζείαο, ρσξίο 
κέηξεζε ή ππνινγηζκφ. Όιεο νη ηαηλίεο ηνπ θαηαγξαθηθνχ παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία. 

- Ο εμνπιηζκφο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ επηινγήο κίγκαηνο, 
φπνπ ζα έρνπλ θαηαρσξεζεί φιεο νη επηιεγείζεο ζπλζέζεηο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. 

- Σν λεξφ ζα κεηξάηαη θαηά βάξνο ή θαη' φγθν. Ο κεραληζκφο παξνρήο λεξνχ ζηνπο 
αλακηθηήξεο δελ ζα επηηξέπεη δηαξξνέο, φηαλ νη βαιβίδεο είλαη θιεηζηέο, ΟΗ βαιβίδεο 
πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ηεο δεμακελήο λεξνχ ζα είλαη ζπγρξνληζκέλεο, ψζηε νη βαιβίδεο 
εθθέλσζεο λα κελ αλνίγνπλ πξηλ λα θιείζνπλ πιήξσο νη βαιβίδεο πιήξσζεο. Ο αγσγφο 
παξνρήο λεξνχ ζην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ζα είλαη επαξθψο κνλσκέλνο, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε ζέξκαλζε ή ςχμε ηνπ λεξνχ ζε πεξηφδνπο ζεξκνχ ή ςπρξνχ θαηξνχ. 

- Ο εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζπζθεπή θαηάιιειε γηα ηελ ξχζκηζε ηεο δφζεο ηνπ 
αεξαθηηθνχ θαη ησλ άιισλ πξφζκηθησλ. Ο κεραληζκφο παξνρήο πιηθψλ ηεο ζπζθεπήο απηήο 
ζα είλαη ζπγρξνληζκέλνο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ κέηξεζεο ηεο δφζεο θαη 
εθθέλσζεο ηνπ λεξνχ, ψζηε ε αλάκημε ησλ πξφζκηθησλ λα είλαη απηφκαηε. Ζ ζπζθεπή ζα έρεη 
δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζαξκνγήο γηα ηελ κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ησλ πξφζκηθησλ. 

- Ο εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζπζθεπή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφκελσλ 
παξηίδσλ ζθπξνδέκαηνο. 

341.3.1.3  Μεηαθνξά  

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 7.3 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα εδάθηα: 

α. "Γεληθά θάζε ζθπξφδεκα κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε θάδνπο." 

β. "Σν ζθπξφδεκα πνπ κεηαθέξεηαη ζε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθφ. 
ηηο ζέζεηο πνπ ην ζθπξφδεκα πέθηεη απφ ηελ κεηαθνξηθή ηαηλία, πξέπεη λα ππάξρνπλ 
θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ απφκημε." 

341.3.1.4  Παξαιαβή Δξγνζηαζηαθνχ θπξνδέκαηνο 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Καηά ηελ παξαιαβή θαη πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ην εξγνζηάζην 
παξαγσγήο ζα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν δειηίν απνζηνιήο γηα θάζε πξνζθνκηδφκελε παξηίδα 
ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην. Σν δειηίν απνζηνιήο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 φλνκα εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

 ραξαθηεξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο 

 εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θνξηεγνχ 

 ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ (ή ηελ επσλπκία ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο) 

 ην έξγν (φλνκα θαη θσδηθφ) θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ 

 ηελ πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο ζε m3 

 ην ρξφλν θφξησζεο θαη ηελ ππνγξαθή απνζηνιέα 

 ηε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή (ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή) 

 ηελ αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο αλά m3 παξαγσγήο 

 ηελ θάζηζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ή κέηξν εξγαζηκφηεηαο αλ έρεη πξνβιεθζεί 
δηαθνξεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε) 

 ηνλ ηχπν θαη ηελ θαηεγνξία αληνρήο ηνπ ηζηκέληνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

 ην ιφγν λεξφ / ηζηκέλην (ζπληειεζηήο Ν/Σ), γηα ρξήζε ζε νπιηζκέλα θαη 
πξνεληεηακέλα ζθπξνδέκαηα 

 ηελ ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην 

 ην κέγηζην θφθθν αδξαλψλ 

 ηε ρξήζε θαη ηνλ ηξφπν πξνζζήθεο πξνζζέησλ 

 ηελ ψξα άθημεο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην 

 ηελ ψξα νινθιήξσζεο ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
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341.3.1.5  Πξνεηνηκαζία πξηλ ηε Γηάζηξσζε 

Πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε πξνεγείηαη επηζεψξεζε απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ζα αθνξά θαη' 
ειάρηζηνλ ζηα αθφινπζα: 

α. ηε ζηεξεφηεηα ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ  

β. ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηε κειέηε, ηε ζπκθσλία ησλ δηαζηάζεσλ ηνπο κε ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαζψο θαη ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπο  

γ. ηελ νκνηφκνξθε επάιεηςε ησλ μπινηχπσλ κε ηα πιηθά απνθφιιεζεο.  

δ. ηε ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ μπινηχπσλ.  

ε. ηελ θαζαξφηεηα ησλ μπινηχπσλ θαη ησλ επηθαλεηψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο  

ζη. ηελ επηθαλεηαθή θαηάζηαζε ησλ νπιηζκψλ θαη ησλ ηελφλησλ πξνέληαζεο 

δ. ηε ζέζε θαη δηάκεηξν ησλ νπιηζκψλ (θαη ησλ ηελφλησλ), ηε ζηεξέσζε ηνπο, ηελ 
πνηφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ ηνπο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ (αλ πξνβιέπνληαη 
ζπγθνιιήζεηο, ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ραιχβσλ θαη ηεο κεζφδνπ 
πνπ ζα εθαξκνζηεί.) 

ε. ηελ θαλνληθφηεηα ησλ θακπχισλ ησλ ηελφλησλ κέζα ζηνπο ζσιήλεο 

ζ. ηελ θαλνληθφηεηα ησλ αγθπξψζεσλ, ηελ ζέζε ηνπο θαη ηελ ζηεξέσζε ηνπο 

η. ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ελδερφκελα απαηηείηαη γηα ξχζκηζε ηνπ 
μπινηχπνπ 

ηα. ηε δηαζεζηκφηεηα θαη θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηάζηξσζε θαη 
ηε ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

ηβ. ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηα ηειεηψκαηα θαη ηε ζπληήξεζε 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ηγ. Δπίζεο πξέπεη, πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε λα έρεη εμαζθαιηζζεί φηη ν ππάξρσλ 
εμνπιηζκφο ιεηηνπξγεί θαιά θαζψο θαη φηη ππάξρεη πξφζζεηνο, εθηφο ηνπ απαηηνχκελνπ, 
εμνπιηζκφο, ψζηε νη εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο λα νινθιεξσζνχλ, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε 
ζνβαξήο κεραληθήο βιάβεο.  

341.3.1.6  Γηάζηξσζε 

α. Σν εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα δηαζηξψλεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ κεηά ηελ αλάκημε ηνπ, 
ψζηε λα κελ ειαηηψλεηαη ε εξγαζηκφηεηα ηνπ θαη λα κελ αιιάδεη ε ζχλζεζε ηνπ. Ο ρξφλνο 
κεηαμχ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζηνλ αλακηθηήξα ζε επαθή κε ηα (πγξά) αδξαλή θαη 
ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ 1h ην ρεηκψλα θαη ηα 45 min 
ην θαινθαίξη. 

β. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηζηκέληνπ 
ζε επαθή κε ηα (πγξά) αδξαλή ζηνλ αλακηθηήξα θαη ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα 
ππεξβαίλεη ηα 3/4 ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο πήμεο ηνπ ηζηκέληνπ. 

γ. Σν έηνηκν ζθπξφδεκα πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζην 
εξγνηάμην. 

δ. Πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε γίλεηαη επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ μπινηχπσλ απφ μέλα 
ζψκαηα (πξηνλίδηα, κηθξά θνκκάηηα μχισλ, άρπξα, ραξηηά, ζθφλεο, απνηζίγαξα θηι). Πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ζθπξνδέηεζεο θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ηα ήδε ζθπξνδεηεκέλα ηκήκαηα 
επηζεσξνχληαη θαη ελεκεξψλεηαη ε Τπεξεζία γηα νηηδήπνηε δηαπηζησζεί φηη ελδερνκέλσο 
επεξεάδεη ηε ζσζηή ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αξζεί ε επηδήκηα θαηάζηαζε 
θαη λα ηελ ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία. 

ε. Ζ δηάζηξσζε επηηξέπεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ μπινηχπσλ θαη ηνπ 
νπιηζκνχ απφ ηελ Τπεξεζία, φπσο επίζεο θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ, 
αγσγψλ, θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πάζεο θχζεο πνπ πξφθεηηαη λα 
ελζσκαησζνχλ ζην ζθπξφδεκα. Απαξαίηεηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε παξεπξίζθεηαη θαηάιιεινο 
αξηζκφο (ηνπιάρηζηνλ έλαο) μπινπξγψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο ππνζηεξίμεηο ησλ 
μπινηχπσλ. 

ζη. ε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, ε Τπεξεζία ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ 
απφ θάζε ζθπξνδέηεζε. 
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δ. Ζ δηάζηξσζε ππφ βξνρή δελ επηηξέπεηαη. Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
δηάζηξσζε, φηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα ακέζσο κεηά απφ απηήλ ή θαηά ην πξψην 24σξν λα 
επαθνινπζήζεη λεξνπνληή. 

ε. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα απαγφξεπζεο ηεο ζθπξνδέηεζεο φηαλ νη θαηξηθέο 
ζπλζήθεο γεληθά (ππεξβνιηθή δέζηε, ςχρνο, βξνρή, ρηφλη, άλεκνη θηι) εκπνδίδνπλ, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο, ηελ θαλνληθή ζθπξνδέηεζε θαη πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ζ. Ζ δηάζηξσζε γίλεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κεηάζεζε ηνπ ζηδεξνχ 
νπιηζκνχ. Ζ δηάζηξσζε έρεη ζπλερή θαη νκνηφκνξθν ξπζκφ, κέρξη ην πξνο ζθπξνδέηεζε 
ηκήκα ηνπ έξγνπ λα νινθιεξσζεί θαη ην ζθπξφδεκα λα παξακέλεη λσπφ θαη κε ην 
πξνθαζνξηζκέλν εξγάζηκν. 

η. Ζ δηάζηξσζε γίλεηαη ζε νκνηφκνξθεο ζηξψζεηο, κε πάρνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζπκπχθλσζεο. Γηα λα απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκφο 
νξηδφληησλ αξκψλ εξγαζίαο, ν ξπζκφο ηεο ζθπξνδέηεζεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά ηαρχο θαη ε 
ζπκπχθλσζε λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε ησλ ζηξψζεσλ 
ρσξίο λα παξακέλεη νξαηφο θαηαζθεπαζηηθφο αξκφο κεηαμχ ηνπο. 

ηα. Σν άδεηαζκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζσξνχο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζσξψλ κε δνλεηή 
απαγνξεχεηαη επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο απφκημεο. 

ηβ. Ζ δηάζηξσζε ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο ή θαηά δηαθφξνπο εηδηθνχο ηξφπνπο (δηάζηξσζε 
θάησ απφ ην λεξφ, κε πεπηεζκέλν αέξα, κε εθηφμεπζε, κε ελέζεηο θηι) γίλεηαη κε βάζε εηδηθέο 
κειέηεο πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

341.3.1.7  πκπχθλσζε 

Ζ ζπκπχθλσζε κε δφλεζε γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλνπ πξνζσπηθνχ θαη  
αθνινπζεί ηνπο εμήο θαλφλεο: 

 Ζ δφλεζε ζα είλαη εζσηεξηθή, εθηφο αλ νξηζζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία, φπσο 
αλαθέξεηαη παξαθάησ. Ζ ζπκπχθλσζε κε εζσηεξηθνχο δνλεηέο ζπκπιεξψλεηαη θαη κε 
δφλεζε κε δνλεηέο επηθαλείαο, φπνπ απαηηείηαη ε δηακφξθσζε ιείαο επηθαλείαο 
(θαηαζηξψκαηα, δνθνί, πιάθεο γεθπξψλ θαη θηηξίσλ θηι.). 

 Γνλεηέο πάλσ ζηνπο μπινηχπνπο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν φπνπ είλαη αδχλαηε ε 
εθαξκνγή εζσηεξηθψλ δνλεηψλ (πνιχ ιεπηέο δηαηνκέο, ιεπηνί ζηχινη, πξνθαηαζθεπαζκέλα 
ζηνηρεία θηι). Ο ηχπνο ησλ δνλεηψλ πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Τπεξεζία θαη λα 
είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ζην ζθπξφδεκα επαξθή δφλεζε κε ζπρλφηεηα 
ηνπιάρηζηνλ 3600 παικψλ/min, φηαλ βξίζθνληαη ζε θφξησζε. Θα κεηαθηλνχληαη θαηαθφξπθα 
απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, παξάιιεια κε ην αλέβαζκα ησλ ζηξψζεσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σν 
χςνο κεηαθίλεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη επεξεαζζεί 
απφ ηελ δφλεζε. Καηά ηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε νη δνλεηέο ηνπνζεηνχληαη ζε απνζηάζεηο 
κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9.3 ηνπ ΚΣ '97. 

 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζην έξγν επαξθή αξηζκφ δνλεηψλ, ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε ζπκπχθλσζε θάζε κίγκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δνλεηή ζηνπο 
μπινηχπνπο. 

 Ο ρεηξηζκφο ησλ δνλεηψλ ζα είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζσζηή 
ζπκπχθλσζε ζε θάζε ζέζε ηεο θαηαζθεπήο (γχξσ απφ ηνπο νπιηζκνχο, ζηηο γσλίεο θηι). 

 Ζ δφλεζε εθαξκφδεηαη ζε πξφζθαηα δηαζηξσκέλν ζθπξφδεκα. Ζ θίλεζε ησλ 
εζσηεξηθψλ δνλεηψλ ζα είλαη βξαδεία θαη ε ζέζε ηνπο θαηά ην δπλαηφλ θαηαθφξπθε, εθηφο 
απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο (ξερέο ή δχζθνια πξνζπειάζηκεο δηαηνκέο). Ζ δφλεζε πξέπεη λα 
έρεη επαξθή δηάξθεηα θαη έθηαζε, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηέιεηα ζπκπχθλσζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. Γελ πξέπεη φκσο λα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ηελ απαηηνχκελε, γηαηί 
πξνθαιεί απφκημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 Οη δνλεηέο επηθαλείαο ζα εθαξκφδνληαη ηφζν ρξφλν, φζνο απαηηείηαη γηα λα 
βπζηζηνχλ ηα ρνλδξά αδξαλή ζηε κάδα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα πξνθχςεη νκνηφκνξθε 
εκθάληζε επαξθνχο πνιηνχ γηα ηελ δηακφξθσζε νκαιήο επηθάλεηαο. 

 Ζ δφλεζε ζπκπιεξψλεηαη κε αλάδεπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε μχιηλεο ή ζηδεξέο 
ξάβδνπο θνληά ζηνπο μπινηχπνπο ή ζε ζέζεηο φπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα θηάζνπλ νη δνλεηέο 
(γσλίεο θηι), ψζηε λα πξνθχπηνπλ νκαιέο επηθάλεηεο θαη ππθλφ ζθπξφδεκα. 

 θπξφδεκα πνπ έρεη ήδε ζπκππθλσζεί, είλαη δπλαηφλ λα βειηησζεί κε επαλαδφλεζε 
αξγφηεξα, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 9.5 ηνπ ΚΣ '97. Ζ επαλαδφλεζε θιείλεη 
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ηηο ηξηρνεηδείο ξσγκέο πιαζηηθήο ζπζηνιήο, ηηο ξσγκέο απφ θαηαθάζηζε θαη ηα θελά θάησ απφ 
ηηο νξηδφληηεο ξάβδνπο νπιηζκνχ. 

 ην ζεκείν δηάζηξσζεο ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη θαη πξφζζεηνη εθηφο ησλ 
απαηηνχκελσλ δνλεηέο, νη νπνίνη ζα θαιχπηνπλ πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, βιαβψλ θηι. 

341.3.1.8  πληήξεζε 

Οη αθφινπζεο κέζνδνη είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο πγξαζίαο θαηά 
ηε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. Οπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο, εθηφο απφ ηηο αθφινπζεο, πξηλ εθαξκνζηεί ζην έξγν, 
πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

α. Βχζηζκα ή πιεκκχξηζκα  

- Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ζε δεμακελέο λεξνχ.  

- ηελ πεξίπησζε δαπέδσλ ή πιαθψλ νηθνδνκψλ, ζηα φξηα ηεο πιάθαο ή ηνπ 
δαπέδνπ ρηίδεηαη έλα δξνκηθφ κνλφ ηνχβιν (ή ηνπνζεηείηαη άκκνο, ρψκα θηι) θαη νιφθιεξε ε 
επηθάλεηα πιεκκπξίδεηαη κε λεξφ. Σν χςνο ηνπ λεξνχ πξέπεη λα είλαη ηφζν ψζηε θαλέλα 
ηκήκα ηεο πιάθαο λα κε κέλεη αθάιππην (ζπλήζσο 1 cm -2 cm). 

β. Γηαβξνρή 

Ζ δηαβξνρή είλαη ζπλερήο θαη γίλεηαη κε πεξηζηξνθηθνχο εθηνμεπηήξεο ή ςεθαζηήξεο 
παξφκνηνπο κε εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πφηηζκα. 

γ. Δπηθάιπςε 

- Υξεζηκνπνηνχληαη ζηξψκαηα, ιηλάηζεο, άρπξα, άκκνο θαη πιαζηηθά θχιια, έηζη 
ψζηε λα επηβξαδχλνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ απφ ηηο ειεχζεξεο επηθάλεηεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. 

- Οη ιηλάηζεο δηαηεξνχληαη πγξέο κε πιαζηηθνχο ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ, νη 
νπνίνη απιψλνληαη πάλσ ζε απηέο. Σα ειεχζεξα άθξα ησλ ζσιήλσλ είλαη ζθξαγηζκέλα θαη, 
απφ κηθξέο ηξχπεο πνπ αλνίγνληαη ζηηο παξάπιεπξεο επηθάλεηεο ηνπο, ηξέρεη λεξφ ζε κηθξή 
πνζφηεηα. Με ηε κέζνδν απηή ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιίζθεηαη είλαη κηθξή θαη 
απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα απνρέηεπζεο. Ζ κέζνδνο απηή έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά 
απνηειεζκαηηθή, ηδίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, γηαηί ζπγρξφλσο ζθηάδεη αιιά θαη δηαπνηίδεη ην 
ζθπξφδεκα. 

δ. Δπάιεηςε 

- Οη ειεχζεξεο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ςεθάδνληαη κε θαηάιιειν πγξφ, ην 
νπνίν ζρεκαηίδεη κηα κηθξνχ πάρνπο αδηαπέξαζηε πιαζηηθή κεκβξάλε. Σν πγξφ είλαη 
ζπλήζσο ρξσκαηηζκέλν, ψζηε λα ειέγρεηαη ε θαζνιηθφηεηα ηεο επάιεηςεο. Ζ κέζνδνο απηή 
εκπνδίδεη ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε κεκβξάλε παξακέλεη 
αηξαπκάηηζηε. 

- Γηα ηνλ ςεθαζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ρεηξνθίλεηνη κεραληθνί ςεθαζηήξεο (power 
operated atomising spray equipment). Ο ςεθαζκφο γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
ηειεησκάησλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ακέζσο πξηλ ραζεί ε γπαιάδα ηεο 
επηθαλεηαθήο πγξαζίαο αιιά, πάλησο, πξηλ λα ιάβεη ρψξα ζπζηνιή μήξαλζεο ή άιιε 
αθαλφληζηε ξεγκάησζε. 

- Καηά ηελ δηάξθεηα πεξηφδσλ θαχζσλα πξέπεη κέρξη ηνλ ςεθαζκφ κε ην ρεκηθφ, ε 
επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα θαιχπηεηαη κε λεξφ ςεθαζκέλν απφ αθξνθχζην. Ο ςεθαζκφο 
δελ γίλεηαη ζε ιηκλάδνληα λεξά. Οπνηαδήπνηε δεκηά ζπκβεί ζηελ πγξή κεκβξάλε, 
επηδηνξζψλεηαη πξνηνχ πεξάζνπλ 7 κέξεο απφ ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

- Ο ξπζκφο ςεθαζκνχ είλαη ζπλήζσο 1 lt αλά 4-5 m
2
 επηθαλείαο, εθηφο αλ ν 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ ρεκηθνχ θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά. Τπεξρεηιίζεηο, ηνπηθέο ππνρσξήζεηο, 
πεξηνρέο αλνκνηφκνξθνπ πάρνπο, αλαβαζκνί, ή δηαθνπέο ζηελ ςεθαζκέλε επηθάλεηα 
απνηεινχλ ζηνηρεία κε ηθαλνπνηεηηθνχ ςεθαζκνχ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ, ην πγξφ, 
πνπ ελδερνκέλσο πεξηέρεη θαη ρξσζηηθέο νπζίεο πξέπεη λα είλαη αλακηγκέλν επηκειψο θαη νη 
ρξσζηηθέο νπζίεο λα είλαη δηαζθνξπηζκέλεο νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξν ηνλ ςεθαζηήξα. Σν 
πγξφ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ρξεζηκνπνηήζηκν (κε ςεθαζκφ) θαη ζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 
25°C θαη δελ πξέπεη λα αξαηψλεηαη, ή λα αιινηψλεηαη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηά ηελ 
παξαζθεπή ηνπ. Πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ηελ 
απνζήθεπζε, κεηαθνξά, εθαξκνγή, κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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- ε φζεο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη κεηαγελέζηεξε ζηεγάλσζε ηεο επηθάλεηαο κε 
αζθαιηηθά ή άιιεο θχζεο πιηθά (ζηεγάλσζε θαηαζηξψκαηνο γεθπξψλ, νρεηψλ θηι), γίλεηαη 
απνδεθηή ε ρξήζε πιηθνχ ζπληήξεζεο, εθφζνλ απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ην πξνβιεπφκελν 
είδνο ζηεγάλσζεο θαη εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε πεξί 
ζπκβαηφηεηαο απφ ην εξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ 
εξγαζίαο, ε ζπληήξεζε γίλεηαη κε πγξαζία θαη ε ρξήζε κεκβξάλεο δελ επηηξέπεηαη. 

341.3.1.9  Θεξκηθή Δπεμεξγαζία 

α. Ζ ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηηαρχλεηαη κε ζεξκηθή επεμεξγαζία, γηαηί ε 
αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηηο πξψηεο ψξεο ηεο ζθιήξπλζεο κέζα ζε νξηζκέλα φξηα, 
απμάλεη ηελ αληνρή ηεο κηθξήο ειηθίαο. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (ιφγνο αληνρήο ζε εθειθπζκφ πξνο αληνρή ζε 
ζιίςε ηδηφηεηεο παξακφξθσζεο, αλζεθηηθφηεηα θηι) θαη ε ηειηθή αληνρή λα είλαη κηθξφηεξε 
απφ εθείλε πνπ ζα είρε ην ζθπξφδεκα αλ είρε ζπληεξεζεί ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία. 
Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ν ρψξνο έλαξμεο επηβνιήο ηεο 
ζεξκφηεηαο, ε ηαρχηεηα αλχςσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε κέγηζηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε 
δηάξθεηα ζέξκαλζεο θαη ε ηαρχηεηα ςχμεο. Ζ επηηπρία ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο εμαξηάηαη 
απφ ηνλ ηχπν ηνπ ηζηκέληνπ, αιιά δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ γεληθνί θαλφλεο. 

β. Πξηλ απφ θάζε εθαξκνγή, πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηεο κεζφδνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί 
ζε δνθηκαζηηθά κίγκαηα.  

γ. Θεξκηθή επεμεξγαζία γίλεηαη κφλν φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ρσξίο λα 
αληίθεηηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί πξνο 
έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία κειέηε ηεο κεζφδνπ (νξγάλσζε, εμνπιηζκφο θηι), ζχκθσλε πξνο ηε 
κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ή / θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή. Ηδηαίηεξε 
έκθαζε δίλεηαη ζηηο επηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηφζν ζηελ αιιεινπρία ησλ θάζεσλ 
αλέγεξζεο / θαηαζθεπήο (ζε πεξίπησζε ζπνλδπισηήο θαηαζθεπήο κε επί ηφπνπ 
ζθπξνδεηήζεηο θηι), φζν θαη ζηηο θάζεηο πξνέληαζεο / ηάλπζεο θαισδίσλ γεληθψο. Ο 
Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ θίλδπλν απφ ελδερφκελε 
απφξξηςε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία." 

341.3.1.10  Δηδηθέο Πεξηπηψζεηο θπξνδεκάησλ θαη Γηαζηξψζεσλ 

α. Αληιεηφ ζθπξφδεκα 

- Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε άληιεζε, ειέγρεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο 
ηνπ Αλαδφρνπ, κε δνθηκαζηηθά αλακίγκαηα ή κε εηδηθέο δνθηκέο αληιεζηκφηεηαο. Γηεπθξηλίδεηαη 
φηη ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ θαηαζθεπή αληιεηνχ ζθπξνδέκαηνο 
ζην έξγν, ηε ζέζε ηνπ ζθπξνδεηνχκελνπ ζηνηρείνπ, ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ηνλ 
απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ θηι, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ Δηδηθή 
Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ε θαηαζθεπή αληιεηνχ ζθπξνδέκαηνο. 

- Ζ ρξήζε θπζηθψλ (ζηξνγγπιεκέλσλ) αδξαλψλ δηεπθνιχλεη ηελ άληιεζε. 

- Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 
αληιεζηκφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ θαηά ηελ άθημε ησλ αδξαλψλ ζην εξγνηάμην, 
πξέπεη απηά λα ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά κε πχθλσζε ησλ δνθηκψλ θνζθίληζεο (π.ρ. κία 
δεηγκαηνιεςία αλά δέθα απηνθίλεηα), ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ζχκπησζε ηεο θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο ησλ αδξαλψλ κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Μειέηεο χλζεζεο. 

- Σν αληιεηφ ζθπξφδεκα ζπλήζσο έρεη εξγάζηκν κε θάζηζε απφ 10 cm -12 cm.  

β. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 12.1.1.3 ηνπ ΚΣ '97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα: 

"Ο Αλάδνρνο, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο "πξνκεζεπηήο" είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη γηα 
ηελ Τπεξεζία ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ην 
εξγνζηάζην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη ζηνλ 
Αλάδνρν ηε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην." 

γ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη ππ' φςηλ ηπρφλ άιιεο ζπκβαηηθέο επηπηψζεηο 
(ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θηι.) ησλ θαηαζθεπψλ εηδηθψλ ζθπξνδεκάησλ. 

341.3.1.11  Καηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

α. Πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο ζην άξζξν 14 ηνπ ΚΣ '97: 

"ην κέηξν πνπ ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν, έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ ην παξφλ ηεχρνο 
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θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ζα ηζρχεη θάζε θνξά ε δηάηαμε πνπ νδεγεί πεξηζζφηεξν πξνο 
ηελ πιεπξά (θαηά ζεηξά ηζρχνο) ηεο αζθάιεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο αλζεθηηθφηεηαο 
ζηνλ ρξφλν, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο" 

β. Πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο ζηελ παξάγξαθν 14.3 ηνπ ΚΣ '97: 

  "Αξκνί εξγαζίαο δηακνξθψλνληαη εθεί πνπ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο δηαθφπηεηαη ε 
ζθπξνδέηεζε. Οη αξκνί απηνί πξέπεη λα είλαη φζν γίλεηαη ζηελφηεξνη, γηαηί ζηελ πεξηνρή ηνπο 
ε αληνρή εθειθπζκνχ θαη δηάηκεζεο είλαη ρακειή θαη ζπλεπψο ε θέξνπζα αληνρή ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο κεησκέλε. Αθφκα ππάξρεη θίλδπλνο, ζηηο ζέζεηο απηέο ην ζθπξφδεκα λα είλαη 
πδαηνπεξαηφ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνχ ζε δηάβξσζε είλαη 
κεησκέλε. Οη αξκνί εξγαζίαο θαηαζθεπάδνληαη, φζν είλαη δπλαηφ, ζε ζέζεηο πνπ ην ζθπξφδεκα 
δελ έρεη κεγάιεο θαηαπνλήζεηο ή εθεί πνπ απαηηείηαη αξκφο γηα άιινπο ιφγνπο. Γελ πξέπεη λα 
δηακνξθψλνληαη νξηδφληηνη αξκνί ζην χςνο δηαθχκαλζεο ηνπ λεξνχ ζηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ 
κέζα ζην λεξφ. Γηαθνπή ηεο εξγαζίαο θαη δηακφξθσζε θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ γίλεηαη φηαλ 
θαη φπνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο εληνιήο ηεο 
Τπεξεζίαο." 

γ. ην ηέινο ηεο παξάγξαθν 14.3.1 ηνπ ΚΣ '97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα: 

"Σν ίδην επηηπγράλεηαη θαη κε εθηνμεπφκελν λεξφ ή πεπηεζκέλν αέξα ή κε ακκνβνιή ή άιιε 
θαηάιιειε επεμεξγαζία γηα λα απνκαθξπλζεί ε αλψηεξε ζηξψζε ηζηκέληνπ θαη λα 
απνγπκλσζνχλ ηα ρνλδξφθνθθα αδξαλή κε κέζν βάζνο 5 mm. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή 
πξνθπιάζζνληαη απφ ελδερφκελεο βιάβεο νη παξαθείκελεο ζηνλ αξκφ επηθάλεηεο 
ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. απνθνπή ηεο αθκήο ησλ φςεσλ ηνπ αξκνχ θαη ξεγκάησζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θηι)" 

δ. Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 14.3.5 ηνπ ΚΣ '97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο 
παξάγξαθνη: 

- "Αλάινγα πξνο ηελ παξάγξαθν απηή (14.3) ηζρχνπλ θαη ηα ζρεηηθά κε ηνπο 
αζέιεηνπο αξκνχο εξγαζίαο πνπ πξνέξρνληαη π.ρ. απφ θαηξηθέο επηξξνέο" ηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ε επηθάλεηα ζπλέλσζεο ησλ δχν ζηξψζεσλ είλαη 
νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζηαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα, ε ζχλδεζε λέαο θαη παιαηάο 
ζηξψζεο ζα γίλεηαη κε ζπγθφιιεζε κε ηε ρξήζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο, θαηά ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο θαη κε πιηθά ηεο έγθξηζεο ηεο. Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε ζπγθφιιεζεο βαξχλεη ηνλ 
Αλάδνρν. 

- Γηα ηε δηακφξθσζε νπνηνπδήπνηε αξκνχ εξγαζίαο γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη 
πξφβιεςε ζηα εγθεθξηκέλα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

ε. Γεληθψο, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα γηα ηελ κφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ: 

- Οη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί δηακνξθψλνληαη φπσο θαηά ηηο ππνδείμεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο ή / θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.  Ζ δαπάλε ησλ ηπρφλ 
πξφζζεησλ απαηηνχκελσλ αξκψλ επηβαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Ζ ζέζε θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ 
πξφζζεησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία θαη 
δηαηάζζνληαη έηζη, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα ξεγκάησζεο ιφγσ ζπζηνιήο 
μήξαλζεο. Δλδέρεηαη σζηφζν λα πξνβιέπνληαη θαη αξκνί ζπγθέληξσζεο ξσγκψλ ή / θαη 
δηαρσξηζηηθνί αξκνί, πάληνηε ζχκθσλα κε ηε κειέηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα πιηθά 
ζπκπιήξσζεο, ζθξάγηζεο θαη ζηεγαλνπνίεζεο ησλ αξκψλ πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ 
ηελ Τπεξεζία. 

- Ζ ζθπξνδέηεζε κεηαμχ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ είλαη ζπλερήο. Δθηφο αλ 
θαζνξηζηεί ή εγθξηζεί δηαθνξεηηθά, ν ρξφλνο κεηαμχ ηνπ θαινππψκαηνο δχν γεηηνληθψλ 
ηκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 4 εκέξεο. Ο Αλάδνρνο 
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζθπξνδέηεζεο 
φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζε απηφ ηνλ ρξφλν ζθπξνδέηεζεο φισλ 
ησλ γεηηνληθψλ ηκεκάησλ ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ. 

- Ζ άλσ επηθάλεηα ηνηρίσλ θαη (νιφζσκσλ) βάζξσλ θάζε ηκήκαηνο ζθπξνδέηεζεο 
πξέπεη λα είλαη νξηδφληηα, εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηε χκβαζε. Ο νπιηζκφο 
πάλσ απφ ην ηκήκα ζθπξνδέηεζεο πνπ θαινππψλεηαη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη επαξθψο, ψζηε 
λα απνθεχγεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινππψκαηνο θαη ηεο πήμεο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα εμαζθαιίδνληαη επαξθείο επηθαιχςεηο πξνο φιεο ηηο ειεχζεξεο 
επηθάλεηεο κε ηε ρξήζε επαξθνχο αξηζκνχ θαηάιιεισλ απνζηαηψλ. Οη μπιφηππνη πνπ 
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επεθηείλνληαη πάλσ απφ ηνλ αξκφ ζηελ εθηεζεηκέλε επηθάλεηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ 
πιενλάδνλ ζθπξφδεκα πξηλ ζθπξνδεηεζεί ην επφκελν ηκήκα. 

- Οη ελζσκαησκέλεο εζνρέο θαη νη ειαζηηθέο απνιήμεηο γηα ηηο ηζηκεληελέζεηο ζα 
κνξθψλνληαη ζηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο αξκνχο, θαηά ηηο ππνδείμεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζρεδίσλ εθαξκνγήο ή / θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

ζη. Οξηδφληηνη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί δηακνξθψλνληαη θαηά ηηο ππνδείμεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. 

- Ζ θάζηζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην άλσ ηκήκα (χςνπο 0.50 m) 
ηεο ζηξψζεο, ηνπ νπνίνπ ε άλσ επηθάλεηα απνηειεί θαηαζθεπαζηηθφ αξκφ γηα ηελ επφκελε 
ζηξψζε, πξέπεη λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή θάζηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 
Μειέηε χλζεζεο ρσξίο ηελ πξφζζεηε θάζηζε (ησλ αλνρψλ). 

- Ζ άλσ ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο ζπκππθλψλεηαη κε δνλεηέο πνπ εηζάγνληαη 
θαηαθφξπθα ζε θνληηλέο κεηαμχ ηνπο ζέζεηο, απνκαθξχλνληαη αξγά θαη παξακέλνπλ ζε θάζε 
ζέζε κφλν ηφζν ρξνληθφ δηάζηεκα φζν απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή ζπκπχθλσζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. Γελ πξέπεη λα εκθαληζηεί ππεξβνιηθή πνζφηεηα θνληάκαηνο ζηελ επηθάλεηα, 
αιιά νχηε λα παξακείλνπλ νη κεγαιχηεξεο δηαβαζκίζεηο ησλ ρνλδξφθνθθσλ αδξαλψλ νξαηέο 
ζαλ αλσκαιίεο ζηελ άλσ επηθάλεηα. Ζ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ είλαη θνληά ζηελ 
εζσηεξηθή πιεπξά ησλ μπινηχπσλ ή ζε ζηξψκα ελέκαηνο, πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη ειαθξά 
κε θαηάιιειν εξγαιείν ψζηε, φηαλ αθαηξεζεί ν μπιφηππνο ε αθκή ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
επηζπκεηή επζεία θαη πςνκεηξηθή ζέζε. Ζ επηθάλεηα ηνπ ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη 
δπλαηφλ λα παξνπζηάδεη πνιπάξηζκεο αλσκαιίεο κε πιάηνο φρη κηθξφηεξν απφ 5 mm θαη φρη 
κεγαιχηεξν απφ 30 mm. 

- ηελ ζέζε ηνπ αξκνχ πξέπεη, αθνχ μαλαζηεξεσζεί επαξθψο ν μπιφηππνο, λα 
δηαζηξσζεί λέν ζθπξφδεκα. Ζ ξίςε ζθπξνδέκαηνο απφ χςνο κεγαιχηεξν ησλ 0,50 m δελ 
επηηξέπεηαη. 

- ηελ ζπλέρεηα ην ζθπξφδεκα ζπκππθλψλεηαη κε δνλεηή πνπ εηζάγεηαη ζε θνληηλέο 
κεηαμχ ηνπο ζέζεηο ρσξίο λα αθνπκπά κε ην ππνθείκελν ζθιεξπκέλν ζθπξφδεκα. 

δ. Καηαθφξπθνη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί δηακνξθψλνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα 
εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη πεξηιακβάλνπλ ηα ηπρφλ δηαηκεηηθά θιεηδηά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. 

- Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηφλ λα ζθπξνδεηεζεί νιφθιεξε ρσξίο 
δηαθνπή κία νξηδφληηα ζηξψζε, νινθιεξψλεηαη κε ζθπξνδέηεζε ζε θαηαθφξπθν κέησπν (at a 
vertical bulkhead) έηζη ψζηε, φηαλ επαλαιεθζεί ε εξγαζία, φιεο νη ππεξθείκελεο επηθάλεηεο 
ζθπξνδέκαηνο λα είλαη νξηδφληηεο. 

- Αλ ε ζθπξνδέηεζε κεηαμχ δχν πξνθαζνξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 
δηαθνπεί, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη, ην εθηεζεηκέλν κέησπν θαιχπηεηαη κε κία ζηξψζε 
ηζηκεληνθνλίαο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεί θαζαξή νξηδφληηα γξακκή ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. Όηαλ ε ζθπξνδέηεζε επαλαιεθζεί, ε ζηξψζε ηζηκεληνθνλίαο απνκαθξχλεηαη 
(κε ζπξκαηφβνπξηζα, ακκνβνιή θηι). 

- ε θαηαζθεπαζηηθνχο αξκνχο θεθιηκέλσλ επηθαλεηψλ απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία 
ζθελνεηδψλ απνιήμεσλ (feather edges). ηηο ζέζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλνη μπιφηππνη (block out forms), ψζηε απνδίδεηαη ειάρηζην πάρνο λένπ 
ζθπξνδέκαηνο 0,15 m. 

341.3.2 Πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία  

341.3.2.1  Παξαιαβή  

Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 
Αλάδνρν ή απφ εηδηθφ ππεξγνιάβν / εξγνζηάζην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν πηζηνπνηεί φηη ε θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
παξαγγειίαο θαη πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Ζκεξνκελίεο θαηαζθεπήο θαη απνζηνιήο 

 εκάλζεηο ραξαθηεξηζκνχ γηα θάζε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξαγγειία. 
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341.3.2.2  Καηαζθεπή 

α. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πιεξνθνξεί ηελ Τπεξεζία έγθαηξα γηα ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο έγρπζεο γηα θάζε ηχπν κέινπο θαη λα παξαδίδεη ζε απηήλ 
άκεζα ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ ειηθίαο 3, 7 θαη 28 εκεξψλ. 

β. Γηα φια ηα πξνεληεηακέλα κέιε ν Αλάδνρνο ζηέιλεη ζηελ Τπεξεζία εληφο 7 εκεξψλ 
κεηά ηελ πξνέληαζε, έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ αλαθέξεη ηε δχλακε θαη ηελ επηκήθπλζε ησλ 
ηελφλησλ κεηά ηελ αγθχξσζή ηνπο, ηελ αληνρή θαη ηελ ειηθία ησλ δνθηκίσλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν "Πξνεληεηακέλα θπξνδέκαηα" θαη ηελ ειάρηζηε ειηθία ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηελ ψξα πνπ 
εθαξκφζηεθε ε πξνέληαζε ζην κέινο. 

γ. Σν κήθνο, νη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο θαη ε επζχηεηα φισλ ησλ πξνεληεηακέλσλ 
κειψλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα ζα κεηξψληαη ζε 28±2 κέξεο κεηά ηε ρχηεπζε 
(ζθπξνδέηεζε). Δθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά νη επηηξεπφκελεο αλνρέο ζα είλαη νη αθφινπζεο: 

Πίλαθαο 341.3-1 Αλνρέο κεθώλ  

# Μήθνο (m) Απόθιηζε (mm) 

1 2 3 

1 Χο 3 ± 3 

2 3-5 ± 5 

3 4,5-6 ± 8 

4 Πξφζζεην γηα θάζε επηπιένλ 6 m ± 3 

Πίλαθαο 341.3-2 Αλνρέο δηαηνκώλ  

# Γηαηνκή (θάζε δηεύζπλζε, mm) Απόθιηζε (mm) 

1 2 3 

1 Χο 500 ± 2 

2 500-750 ± 3 

3 Πξφζζεην γηα θάζε επηπιένλ 250 mm ± 2 

Πίλαθαο 341.3-3 Απνθιίζεηο από ηελ επζεία  

# Μήθνο (m) Βέινο (mm) 

1 2 3 

1 Χο 3 ± 3 

2 3-6 ± 5 

3 6-12 ± 8 

4 Πξφζζεην γηα θάζε επηπιένλ 6 m ± 3 

δ. Όηαλ ε Τπεξεζία απαηηεί ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ, δελ ζα ζηέιλνληαη ηα ζρεηηθά 
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζην εξγνηάμην, κέρξη ηελ ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε ησλ 
δνθηκψλ. 

ε. Όια ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζεκεηψλνληαη κε αλεμίηειν ρξψκα γηα λα 
θαίλεηαη ε έλδεημε ηνπ κέινπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο, ε 
γξακκή παξαγσγήο ζηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ, ε εκεξνκελία ρχηεπζεο θαη εάλ είλαη 
ζπκκεηξηθήο δηαηνκήο, ν ζσζηφο ηνπο πξνζαλαηνιηζκφο ζην Έξγν. Οη ελδείμεηο δελ πξέπεη 
λα είλαη εκθαλείο φηαλ ην κέινο βξίζθεηαη ζηελ κφληκε ζέζε ηνπ. 

ζη. Κάζε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηνηρείν ζθπξνδεηείηαη ζε κία νινθιεξσκέλε θάζε. Σν 
ζθπξφδεκα ζα δνλείηαη θαη νη άλσ επηθάλεηεο ζα νκαινπνηνχληαη κε εηδηθφ πήρε ή πιάθα 
δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε επηθάλεηα νινθιεξψλεηαη θαλνληθά. 
Οη φςεηο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη θαηφπηλ κε άιιεο 
πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο ή πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε επί ηφπνπ ζθπξφδεκα, 
ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηελ 
δηεζλή πξαθηηθή αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ έρεη πξνηείλεη ν Αλάδνρνο θαη ρσξίο ηνχην 
λα αληίθεηηαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

δ. Οη πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα αλχςσζε, θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε, 
απνζήθεπζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ππνβάιινληαη πξνο 
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έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία. Οη κνλάδεο αλπςψλνληαη ζε φξζηα ζέζε, κε ζέζεηο αλάξηεζεο πνπ 
ππνδεηθλχνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ή / θαη απφ ηελ Τπεξεζία, 
κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο κε πξνζνρή ρσξίο πξνζθξνχζεηο. 

ε. Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία δελ αλπςψλνληαη απφ ηηο ζέζεηο ρχηεπζεο ηνπο 
κέρξη λα απνθηήζεη ην ζθπξφδεκα ηελ απαηηνχκελε νξηαθή αληνρή ζε ζιίςε (φρη κηθξφηεξε 
απφ ην δηπιάζην ησλ ηάζεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ αλχςσζε θαη απνζήθεπζε). Αλ 
θξηζεί αλαγθαίν θαηαζθεπάδνληαη πξφζζεηα δνθίκηα ζθπξνδέκαηνο θαη ππνβάιινληαη ζε 
δνθηκέο πξηλ απφ ηελ αλχςσζε ησλ κνλάδσλ. 

ζ. Σα απνζεθεπκέλα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζηεξίδνληαη ζε ηέηνηεο ζέζεηο 
έδξαζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη πάληα κηθξφηεξεο απφ 
ηηο επηηξεπφκελεο ηάζεηο ζρεδηαζκνχ. Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ηα 
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ειηθία. Ζ ζπζζψξεπζε 
εγθισβηζκέλνπ λεξνχ θαη επηβιαβψλ ζσκάησλ ζηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη, ελψ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο ζθνπξηάο θαη ηεο 
εμάλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

η. Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία δελ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπο κέρξη λα πεξάζνπλ 21 εκέξεο απφ ηελ εκέξα ζθπξνδέηεζεο ηνπο θαη κέρξη λα 
απνθηήζεη ην ζθπξφδεκα κηα ειάρηζηε αληνρή ίζε κε ην 95% ηεο απαηηνχκελεο αληνρήο ησλ 
28 εκεξψλ. Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν κέρξη ηνλ 
έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκίσλ ησλ 28 εκεξψλ θαη ηελ επηζεψξεζε ηνπο απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

ηα. Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία δελ πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη πιεπξηθά πξηλ θαη θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο. 

341.3.3 Σζηκέλην 

341.3.3.1  Μεηαθνξά θαη Παξαιαβή 

α. Σν ηζηκέλην παξαδίδεηαη ζην εξγνηάμην ζε ζάθνπο ή ρχδελ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 
ηζηκέλην παξαδίδεηαη ζε ζάθνπο, απηνί πξέπεη λα είλαη ράξηηλνη, αλζεθηηθνί, θαιήο 
θαηαζθεπήο, ζθξαγηζκέλνη ζην εξγνζηάζην θαη ζε θαιή θαηάζηαζε (δελ ζα είλαη ζρηζκέλνη θαη 
δελ ζα θέξνπλ θζνξέο. Σν πεξηερφκελν πιηθφ φισλ ησλ ζάθσλ ζα είλαη ην ίδην θαη ζα δπγίδεη 
50 kg. Σν ηζηκέλην κπνξεί λα παξαδνζεί ρχδελ, αξθεί ν Αλάδνρνο λα εμαζθαιίζεη επαξθή 
κεηαθνξηθά κέζα θαη - αλ πξνβιέπνληαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε - ζπζθεπέο δχγηζεο θαη φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ θαη πνπ 
επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή δχγηζε ησλ πξνζθνκηδφκελσλ θνξηίσλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 
παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηε ρξήζε ηνπο. 

β. Όιεο νη απνζηνιέο ηζηκέληνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηα παξαθάησ δειηία απνζηνιήο: 

- βεβαίσζε φηη ην πιηθφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππφςε πξνδηαγξαθψλ 

- ηχπν ηνπ ηζηκέληνπ 

- ηφπν θαη εκεξνκελία παξαγσγήο  

- εκεξνκελία απνζηνιήο θαη πνζφηεηα. 

γ. Ζ κεηαθνξά ηζηκέληνπ ρχδελ, ζα γίλεηαη κε εηδηθά ζηινθφξα νρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ 
θαζαξνχο θαη πδαηνζηεγείο ρψξνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλνπο, ψζηε λα 
παξέρνπλ πιήξε πξνζηαζία ηνπ ηζηκέληνπ απφ ηελ πγξαζία. 

δ. Καηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο 
πξνζηαζία ηνπ απφ ηελ πγξαζία. Αλ θαηά ηελ κεηαθνξά, δηαθίλεζε ή απνζήθεπζε, ην 
ηζηκέλην ππνζηεί δεκηά, απνκαθξχλεηαη ακέζσο απφ ην Δξγνηάμην κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε. Ο ηξφπνο κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο ηνπ ηζηκέληνπ πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ 
ηελ Τπεξεζία.  

341.3.3.2  Απνζήθεπζε 

Ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζην εξγνηάμην, ην ηζηκέλην απνζεθεχεηαη ζε ζηεγαλφ ρψξν, 

επαξθψο αεξηδφκελν θαη εληειψο πξνζηαηεπκέλν απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
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α. Σν ρχδελ ηζηκέλην ζα θπιάζζεηαη ζε πδαηνζηεγαλά ζηιφ, πνπ ζα αδεηάδνληαη θαη ζα 
θαζαξίδνληαη ζε θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φρη κεγαιχηεξα ησλ 4 κελψλ, ή φπσο αιιηψο 
θαζνξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

β. Σζηκέλην πνπ πξνζθνκίδεηαη ζε ζάθνπο θπιάζζεηαη ζε θιεηζηέο απνζήθεο. Σν 
δάπεδν ησλ απνζεθψλ ζα θέξεη μχιηλε εζράξα ππεξπςσκέλε θαηά 50 cm πάλσ απφ ην 
έδαθνο θαη ζθεπαζκέλε κε πδαηνζηεγή κεκβξάλε. Ζ απνζήθεπζε ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο 
απεπζείαο επί ηνπ εδάθνπο δελ επηηξέπεηαη. Δθφζνλ απαηηείηαη, ην ηζηκέλην θαιχπηεηαη κε 
κνπζακάδεο ή άιια αδηάβξνρα θαιχκκαηα. Ζ ζέζε απνζήθεπζεο ζα είλαη ππεξπςσκέλε θαη 
ζα πξνζθέξεηαη γηα επρεξή απνζηξάγγηζε. Σζηκέλην δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζα απνζεθεχεηαη ζε 
ρσξηζηά ηκήκαηα ηεο απνζήθεο, ή ζε δηαθνξεηηθά ζηιφ. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο 
ζα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκεο γηα επηζεψξεζε θαη αλαγλψξηζε θαη πξέπεη λα είλαη 
εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ 
ή ζην ζεκείν παξάδνζεο θαη ζα έρνπλ επαξθή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηζηκέληνπ, ψζηε λα 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ησλ έξγσλ ρσξίο δηαθνπή ή θαζπζηέξεζε.  

γ. Γηα λα απνθεχγεηαη ππεξβνιηθή παιαίσζε ηνπ ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο, κεηά ηελ 
παξάδνζε ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ην ηζηκέλην θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά παξάδνζεο. Κάζε 
θνξηίν ηζηκέληνπ ζε ζάθνπο ζα απνζεθεχεηαη, νχησο ψζηε λα δηαθξίλεηαη εχθνια απφ ηα 
άιια θνξηία. Γηα κηθξέο πεξηφδνπο απνζήθεπζεο, φρη κεγαιχηεξεο ησλ 30 εκεξψλ ην ηζηκέλην 
ζε ζάθνπο δελ ζα ζηνηβάδεηαη ζε ζηνίβεο χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 15 ζάθσλ θαη ζε γηα 
κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο ζε ζηνίβεο χςνπο φρη πάλσ απφ 7 ζάθνπο. 

δ. Σζηκέλην απνζεθεπκέλν ζην Δξγνηάμην γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ 40 εκεξψλ ή 
ηζηκέλην ακθίβνιεο πνηφηεηαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν αθνχ έρεη ειεγρζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Σν ηζηκέλην δελ πξέπεη λα 
πεξηέρεη ζβψινπο θαη λα έρεη ππνζηεί νπνηαδήπνηε δεκηά πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην 
ζθπξφδεκα. 

ε. Αλ ην ηζηκέλην παξαδίδεηαη ζε ράξηηλνπο ζάθνπο, νη θελνί ζάθνη ζα θαίγνληαη. 
Σζηκέλην θαηεζηξακκέλν ή ρπκέλν ζην έδαθνο, ιφγσ απξνζεμίαο θαηά ηελ εθθφξησζε, 
απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε, θαζψο θαη ηζηκέλην αρξεζηεπκέλν ιφγσ ελπδαηψζεσο 
απνξξίπηεηαη θαη απνκαθξχλεηαη ακέζσο απφ ην εξγνηάμην. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ 
Αλάδνρν. 

ζη. Σζηκέλην ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ δελ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή. 

341.3.4 Ξπιόηππνη θαη Ηθξηώκαηα 

341.3.4.1  Γεληθέο Γηαηάμεηο 

α. Δθφζνλ απαηηείηαη, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
κειέηε) εηδηθή κειέηε ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ, ησλ μπινηχπσλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ 
δφκεζε ελ πξνβφισ, ησλ νιηζζαηλφλησλ θνξέα ζθπξνδέηεζεο επί ηφπνπ (ρσξίο ρξήζε 
ηθξησκάησλ). 

β. Σα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη θαηαζθεπάδνληαη, έηζη ψζηε λα αληέρνπλ αζθαιψο ζηηο 
επηβαιιφκελεο δξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Οη επηβαιιφκελεο δξάζεηο 
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηε ζηεξέσζε ησλ νπιηζκψλ, 
απφ ηε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (εηδηθά απφ ηελ νξηδφληηα ζπληζηψζα 
ηεο ψζεζεο ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο), απφ ην βάξνο ησλ εδξαδφκελσλ επ' απηψλ 
θαηαζθεπψλ, απφ ηε κεηαβίβαζε θνξηίσλ θαηά ηελ πξνέληαζε, απφ ηελ αλεκνπίεζε, ηηο 
ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηηο θαζηδήζεηο. Ζ εθινγή ηνπ ηθξηψκαηνο θαη ησλ μπινηχπσλ 
έρεη κεγάιε ζεκαζία, θαζ΄ φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ηειηθήο θαηαζθεπήο 
νθείινληαη ζε αλεπάξθεηα ησλ ηθξησκάησλ θαη ησλ μπινηχπσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε 
θαηαζθεπή ησλ ηχπσλ θαη ησλ ηθξησκάησλ λα ζπκθσλεί κε ηνπο αληηζηνίρνπο θαλνληζκνχο 
θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 

γ. Ζ αληνρή θαη επζηάζεηα ησλ ηθξησκάησλ αηηηνινγνχληαη κε βάζε ηηο κεζφδνπο 
ππνινγηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ. Γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ ηθξησκάησλ 
ηζρχεη ε παξάγξαθνο 3.3 ηνπ DΗΝ 1045 θαη ην DΗΝ 4420. Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε άιισλ 
ζπλαθψλ θαλνληζκψλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
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δ. Οη παξακνξθψζεηο ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ πξέπεη αθνινπζνχλ ηηο αλνρέο 
θαηαζθεπήο θαη λα κελ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ έξγνπ. Ζ ππεξχςσζε, αλ 
απαηηείηαη, ζα δίδεηαη απφ ηελ κειέηε εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη αιιηψο. 

ε. Ζ δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ 
πεξίπησζε απιψλ θαηαζθεπψλ θαη κε ηελ εθαξκνγή αλαγλσξηζκέλσλ θαη απνδεθηψλ 
εκπεηξηθψλ θαλφλσλ, πάληνηε φκσο απφ θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη κεηά ηελ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εκπεηξηθνί θαλφλεο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

- ζσζηή ζηήξημε ζε θαηάιιειν έδαθνο 

- ζπλδέζεηο πνπ λα κεηαβηβάδνπλ αζθαιψο ηηο δπλάκεηο ησλ ζιηβνκέλσλ ζηνηρείσλ 

- θαηάιιειε δηάηαμε αληηαλεκίσλ ζπλδέζκσλ 

ζη. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ, κειέηε 
μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε ν 
κφλνο ππεχζπλνο γηα ηνπο μπινηχπνπο θαη ηα ηθξηψκαηα.  

δ. Σα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν 
θαη ηελ ηαρχηεηα δηάζηξσζεο (π.ρ. πξνθεηκέλνπ γηα ηνηρψκαηα θαη ππνζηπιψκαηα πςειφηεξα 
ησλ 3 m, ε ηαρχηεηα δηάζηξσζεο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη πξνο ηελ αληνρή ηνπ μπινηχπνπ 
θαη αληηζηξφθσο), κε ηνλ ηξφπν δφλεζεο (π.ρ. ζε πεξίπησζε ρξήζεο δνλεηψλ 
εθαξκνδνκέλσλ πάλσ ζηνλ μπιφηππν γηα ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξέπεη λα 
απνθεχγνληαη νη κεγάιεο απψιεηεο ελέξγεηαο ζηηο ζηεξίμεηο (ειαζηηθή ζηήξημε μπινηχπσλ)), 
κε ηηο απαηηήζεηο ιφγσ πξνέληαζεο (ε πξνέληαζε πξνθαιεί παξακνξθψζεηο θαη κεηαβίβαζε 
θνξηίσλ) θαη κε ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ηπρφλ πξνβιεπνκέλε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. 

ε. Ζ  κειέηε  ησλ  μπινηχπσλ ζπληάζζεηαη  απφ δηπισκαηνχρν  Πνιηηηθφ  Μεραληθφ.   
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη κειέηε μπινηχπσλ ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ηε κειέηε 
απηή ζπληάζζεη ππεχζπλνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ. ηε κειέηε απηή ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ηπρφλ ππάξρνληεο θαλνληζκνί αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
θαηαζθεπέο. 

ζ. Δηδηθέο κέζνδνη ζθπξνδέηεζεο θαη εηδηθά ζθπξνδέκαηα είλαη δπλαηφλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ απαηηήζεηο γηα ηνλ μπιφηππν. Δηδηθέο κέζνδνη ζθπξνδέηεζεο είλαη: 

- εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα 

- ζθπξνδέηεζε κε ελέζεηο 

- ζθπξνδέηεζε κέζα ζε λεξφ 

η. Μεξηθά ζθπξνδέκαηα (αληινχκελα ζθπξνδέκαηα κε επηβξαδπληηθά πήμεο ε 
ξεπζηνπνηεηηθά) πξνθαινχλ κεγαιχηεξεο σζήζεηο απφ ηα ζπλεζηζκέλα ζθπξνδέκαηα, θαη 
απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ μπινηχπσλ. 

ηα. Οη μπιφηππνη θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ηελ πίεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ 
ηε δηάζηξσζε θαη δφλεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη πξέπεη λα ζπγθξαηνχληαη ζηέξεα ζηε ζσζηή 
ηνπο ζέζε. Οη μπιφηππνη ζα είλαη επαξθψο ζηεγαλνί, έηζη ψζηε λα εκπνδίδνπλ ηε δηαξξνή 
θνληάκαηνο απφ ην ζθπξφδεκα. 

ηβ. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ μπινηχπσλ πνπ δηαζρίδνπλ ην ζθπξφδεκα, δελ 
πξέπεη λα ην επεξεάδνπλ. Σα ζηεξίγκαηα ησλ νπιηζκψλ (απνζηάηεο) πνπ ελζσκαηψλνληαη 
ζηελ θαηαζθεπή δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ νχηε ηελ αληνρή ζε δηάξθεηα νχηε ηελ εκθάληζε 
θειίδσλ (π.ρ. ίρλε ζθνπξηάο ή δηείζδπζε λεξνχ). 

ηγ. Σέινο ν μπιφηππνο πξέπεη λα είλαη κειεηεκέλνο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα 
απνμειψλεηαη ρσξίο λα πξνθαινχληαη δεκηέο ζην ζθπξφδεκα. Δπίζεο πξέπεη λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε απψιεηα πιηθνχ θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε. Ζ ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ 
εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ζσζηή απεπζείαο επαθή ησλ άθξσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ μπινηχπνπ, ηα 
νπνία έρνπλ δηακνξθσζεί εηδηθά. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη αξκνθάιππηξα. 

341.3.4.2  Ηθξηψκαηα 

α. Σα ηθξηψκαηα θέξνπλ νξηδνληίνπο θαη ρηαζηί ζπλδέζκνπο πξνο δχν δηεπζχλζεηο γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ. Οη ζηχινη ησλ ηθξησκάησλ ζε θνηλά νηθνδνκηθά 
έξγα έρνπλ ειαρίζηε πιεπξά δηαηνκήο 7 cm. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 
ππνζηπισκάησλ απνηεινπκέλσλ απφ δχν θαη' επέθηαζε ζπλδεφκελα ηεκάρηα. 
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β. ηελ πεξίπησζε ππνζηήξημεο ηθξησκάησλ ζε ζηάζκε δηαθνξεηηθή απφ ησλ ζεκειίσλ, 
απηή ζα γίλεηαη κε ρξήζε παζζάισλ ή κε άιιε κέζνδν ηθαλή λα παξαιάβεη ηα πξνβιεπφκελα 
θνξηία θαη εγθεθξηκέλε απφ ηελ Τπεξεζία,. 

γ. ηε κειέηε ησλ ηθξησκάησλ ππνβάιινληαη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο καδί κε ηνπο 
ζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο ππνγξακκέλεο απφ κειεηεηή δηπισκαηνχρν Μεραληθφ. 

341.3.4.3  Ξπιφηππνη Δκθαλνχο θπξνδέκαηνο 

Οη μπιφηππνη απηνί αλαθέξνληαη ζε ηχπνπο ζθπξνδέκαηνο κε ηειείσκα επηθάλεηαο πςειήο 
πνηφηεηαο (ηχπνπ Β, Γ, Γ ή Δ) θαη θαηαζθεπάδνληαη έηζη, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη νκνηφκνξθε 
θαη ζηαζεξήο εκθάληζεο επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο. Γελ επηηξέπνληαη κεηαιιηθά κπαιψκαηα 
ζηνπο μπινηχπνπο απηψλ ησλ επηθαλεηψλ. Σν πέηζσκα ή ε επέλδπζε ησλ μπινηχπσλ 
ηνπνζεηείηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε φια ηα νξηδφληηα ίρλε ηνπ μπινηχπνπ λα είλαη ζπλερή 
ζε φιε ηελ επηθάλεηα. Γηα ηε ζπκπιήξσζε θάζε ζηνηρείνπ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ 
ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην πιηθφ, ή πιηθά πνπ δεκηνπξγνχλ φκνηα πθή θαη ρξσκαηηθή απφρξσζε 
ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

341.3.4.4  Θπζηαδφκελνη Ξπιφηππνη 

α. ε θελά φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε αθαηξνπκέλσλ μπινηχπσλ, επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηαδφκελνη μπιφηππνη (πνπ δελ αλαθηψληαη). Απνηεινχληαη απφ πιηθά 
ηθαλήο αληνρήο θαη ζηεξεφηεηαο, ψζηε λα δηαηεξνχλ ην ζρήκα ηνπο ρσξίο ππεξβνιηθέο 
απνθιίζεηο θαηά ηε δηάζηξσζε θαη ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα κελ έρνπλ 
επηβιαβή επίδξαζε ζην ζθπξφδεκα ακέζσο, ή θαη θαζ' φιε ηε δσή ηεο θαηαζθεπήο. Σνχην 
ηζρχεη θαη γηα ηα ζηνηρεία ησλ κνλίκσλ μπινηχπσλ. Σέηνηα είδε κνλίκσλ μπινηχπσλ 
απνηεινχληαη απφ πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο χαινπ, απφ ζθπξφδεκα εληζρπκέλν κε ίλεο 
χαινπ ή θαη άιια πιηθά εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία. 

β. Πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αληνρή ηνπ ζπζηαδφκελνπ μπινηχπνπ ζε δηάξθεηα, αλ απηφο 
απνηειεί ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν. Αλ απνηειεί κε ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν πξέπεη λα ειέγρεηαη ην φηη 
ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη επηβιαβέο. Οη εζσηεξηθέο θνηιφηεηεο (π.ρ. δηάθελα γηα ηελ κείσζε ηνπ 
βάξνπο κηαο πιάθαο) είλαη δπλαηφλ λα δηακνξθψλνληαη κε κφληκα ζηνηρεία ή ζψκαηα 
πιήξσζεο, ηα νπνία δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα. 

341.3.4.5  Σνηρψκαηα Ξπινηχπσλ 

α. Καηαζθεπάδνληαη απφ θαιά ζπλαξκνινγεκέλα, αξθεηά άθακπηα θχιια, κε ζθηθηνχο 
αξκνχο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη επηβιαβείο παξακνξθψζεηο θαη ε δηαξξνή ηεο 
ηζηκεληνθνλίαο. ηα εκθαλή ζθπξνδέκαηα, νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη 
απαιιαγκέλεο απφ ηα ίρλε ησλ αξκψλ. 

β. Οη ζπλαξκνγέο κεηαμχ ησλ θχιισλ ζα είλαη ηέιεηεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη 
δηαθνξνπνίεζε ζηηο παξακνξθψζεηο θαη δηαξξνή ηζηκεληνθνλίαο θαηά κήθνο ηνπ αξκνχ. 

γ. Οη ηπρφλ θπκαηψζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ απνθιίζεηο ησλ 
μπινηχπσλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα 3 mm ή ην 1/270 ηεο αμνληθήο απφζηαζεο κεηαμχ ήισλ, 
ζπλδέζκσλ, ή άιισλ ππνζηεξηγκάησλ. 

341.3.4.6  Δμαξηήκαηα  

α. χλδεζκνη μπινηχπσλ 

- Θα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κέρξη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 40 mm απφ ηελ επηθάλεηα 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σν αθαηξνχκελν ηκήκα ηνπ ζπλδέζκνπ απνηειείηαη είηε απφ πιαζηηθφ 
θψλν, είηε απφ άιιν πιηθφ κε θσληθή επηθάλεηα θαη ζα αθήλεη θαζαξή, θαινζρεκαηηζκέλε, 
ρσξίο ζπαζκέλεο αηρκέο, νπή κέζα ζην ζθπξφδεκα,. 

- Σα κεγέζε θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ θαζνξίδνληαη έηζη,  ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε παξαιαβή ησλ πξνβιεπνκέλσλ πηέζεσλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαη απφ ηηο εξγαζίεο δφλεζεο. 

- Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζπλδέζκσλ απφ ζχξκαηα, ή ε ρξήζε ζπλδέζκσλ πνπ 
ζξαχνληαη θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπο. 

- Ζ δηάηαμε ησλ ζπλδέζκσλ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ζπκκεηξηθή.  

β. Κεθαιέο ζθξαγίζκαηνο ζπλδέζκσλ 

Σα εθηεζεηκέλα άθξα ησλ ζπλδέζκσλ ζε εζνρή κέζα ζηηο νπέο ησλ μπινηχπσλ ζθξαγίδνληαη 
κε πιαζηηθέο θεθαιέο ή πψκαηα απφ ζπγθνιιεκέλε ηζηκεληνθνλία. Ζ θεθαιή ή ην πψκα 
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βξίζθεηαη ζε εζνρή απφ ηελ πεξηβάιινπζα επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 6 
mm. Ζ ρξήζε εθηεζεηκέλσλ νπψλ ζπλδέζκσλ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο (ζέζε θηι), εθφζνλ 
πξνβιέπνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ Δηδηθή 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά πκβαηηθά ηεχρε. Όηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη ε 
δηακφξθσζε εθηεζεηκέλσλ θεθαιψλ ζπλδέζκσλ, απηέο ζα ζθξαγίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή. 

γ. Φηιέηα γσληψλ ή απιαθψλ (ζθνηηψλ) 

Υξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθά ή μχιηλα θηιέηα (γηα ηηο ινμνηκήζεηο γσληψλ ή θαη ηελ θαηαζθεπή 
ζθνηηψλ) ζηα κέγηζηα δπλαηά κήθε θαη κε δηαηνκέο ζχκθσλεο κε ηηο ελδείμεηο ησλ ζρεδίσλ 
ιεπηνκεξεηψλ ή / θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

341.3.4.7  Καηαζθεπή θαη Σνπνζέηεζε  

α. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ μπινηχπσλ δηεμάγεηαη έιεγρνο ζηηο ραξάμεηο θαη ζηα 
πςφκεηξα (ζηάζκεο), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκθσλία ησλ δηαζηάζεσλ κε ηα ζρέδηα. 

β. Οη μπιφηππνη θαηαζθεπάδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ, ψζηε ην ηειηθφ ζθπξφδεκα λα ζπκθσλεί κε ηηο ελδείμεηο ησλ ζρεδίσλ σο πξνο 
ην ζρήκα, ηηο δηαζηάζεηο, ηηο ζέζεηο θαη ηα πςφκεηξα κέζα ζηα φξηα ησλ επηηξεπφκελσλ 
απνθιίζεσλ. 

γ. Οη αξκνί ησλ μπινηχπσλ επζπγξακκίδνληαη θαη ζηεγαλνπνηνχληαη. Ο αξηζκφο ησλ 
αξκψλ δηαηεξείηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ. 

δ. Οη μπιφηππνη πξνζαξκφδνληαη φζν δπλαηφλ ηειεηφηεξα ζηηο ππάξρνπζεο επηθάλεηεο 
ζθπξνδέκαηνο. Ζ επαθή πξέπεη λα είλαη εληειψο ζηεγαλή. 

ε. Δγθνπέο, αλνίγκαηα, ππνδνρέο θηι θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ησλ 
ζρεδίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ θζνξά πνπ ζα πξνθαινχλ ζηνπο μπινηχπνπο θαη ζηα 
ηθξηψκαηα ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή, γηαηί νη θζνξέο θάζε είδνπο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα 
ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ζη. ηηο γσλίεο ηνπνζεηνχληαη θηιέηα γηα ινμνηκήζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ή θαη ηηο 
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο λα 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή. 

δ. Έιεγρνη δηαξξνήο ηζηκεληνθνλίαο γίλνληαη ζε φινπο ηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο. 

ε. Οη ζχλδεζκνη μπινηχπσλ ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο κε χπαξμεο ηέηνησλ ζρεδίσλ, ε ηνπνζέηεζε ησλ 
ζπλδέζκσλ μπινηχπσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππεπζχλνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

ζ. Οη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ζθπξνδεηήζεσλ, νη νπνίεο δηαθφπηνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, εκθαληζζνχλ ζεκεία 
παξακφξθσζεο ζε απηνχο. ηα ζεκεία απηά εθηεινχληαη επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα 
κε ηε ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

η. Οη μπιφηππνη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη κφλν κεηά απφ επηζεψξεζε θαη έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

ηα. Οη ζηεξίμεηο ζην έδαθνο, ηα ηθξηψκαηα θαη νη μπιφηππνη θαηαζθεπάδνληαη απφ 
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. Γίδεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλδέζκσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε θάζε ηεο 
θαηαζθεπήο ε ζηαηηθή ηζνξξνπία, ε ζσζηή κεηαβίβαζε ησλ δπλάκεσλ θαη ε αληνρή ζε 
ιπγηζκφ, αλαηξνπή θαη πιεπξηθή επζηάζεηα. 

ηβ. Οη εζσηεξηθέο παξεηέο ησλ μπινηχπσλ θαζαξίδνληαη επηκειψο πξηλ ηε ζθπξνδέηεζε. 
Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη νπέο θαζαξηζκνχ θπξίσο ζην πφδη ησλ ππνζηπισκάησλ θαη 
ηνηρσκάησλ, ζηηο γελέζεηο ησλ πξνβφισλ θαη ζηνλ ππζκέλα ησλ μπινηχπσλ δνθψλ κεγάινπ 
χςνπο. 

ηγ. Λίγν πξηλ απφ ηε ζθπξνδέηεζε, νη μπιφηππνη επαιείθνληαη κε θαηάιιειν πιηθφ 
απνθφιιεζεο ησλ μπινηχπσλ, εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία. Σν πιηθφ ηνπνζεηείηαη ζε 
ζπλερείο νκνηφκνξθεο ζηξψζεηο. Σν ζθπξφδεκα πξέπεη λα  δηαζηξψλεηαη ζε φζν ην δπλαηφ 
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ θαη φζν απηφ δηαηεξεί ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. ηελ Τπεξεζία ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε νη νδεγίεο ρξήζεο θαη 
άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ. 
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ηδ. Ζ θαηαζθεπή ησλ μπινηχπσλ είλαη ηέηνηα ψζηε ε απνμήισζε ηνπο λα γίλεηαη ρσξίο 
ρηχπεκα ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ζθπξί θαη ρσξίο λα πξνθαινχληαη άιιεο 
δεκηέο ζην ζθπξφδεκα. 

ηε. Ζ επηθάλεηα ησλ μπινηχπσλ ζα είλαη επίπεδε ή ζα έρεη ηελ νξηδφκελε θακππιφηεηα, 
ψζηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπο λα απνδίδνληαη νη επηθάλεηεο αθξηβψο φπσο ππνδεηθλχεη ε 
κειέηε. 

341.3.4.8  Αλνρέο 

Οη μπιφηππνη θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηηο θαηαζθεπέο ησλ 
ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κε ηηο αθφινπζεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο αλνρέο απφ ηηο δηαζηάζεηο 
ησλ ζρεδίσλ: 

α. Θεκειηψζεηο: 

- δηαζηάζεηο δηαηνκψλ ζθπξνδέκαηνο -12 mm  σο +50mm 

- ζηάζκε θνξπθήο ±12 mm 

- εθθεληξφηεηα  ±30 mm 

β. Απφθιηζε απφ ηε ράξαμε ησλ αμφλσλ ησλ βάζξσλ 

- ηε ζηέςε ηεο ζεκειίσζεο ±8 mm 

- ηε ζηέςε ηνπ βάζξνπ ±12 mm 

γ. Απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν ή απφ ηελ θαζνξηζκέλε θιίζε επζπγξακκηψλ θαη 
επηθαλεηψλ ησλ ηνηρσκάησλ βάζξσλ, ηνπ βάζξνπ κεηαμχ ζηέςεο ζεκειίσζεο θαη   ζηέςεο 
βάζξνπ απνθιεηνκέλσλ ελδηακέζσλ παξακνξθψζεσλ: 1:500 (φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ 30 
mm απφ ηε ζηέςε ησλ ζεκειίσλ κέρξη ηε ζηέςε) 

δ. Απφθιηζε απφ ηα θαζνξηζκέλα πςφκεηξα (ζηάζκεο) ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ: 

- ηέςε ηνπ βάζξνπ ±8 mm 

- ηέςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ ζηηο ζέζεηο ησλ βάζξσλ ±8 mm 

ε. Απφθιηζε απφ ηηο θαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο ησλ δηαηνκψλ ζθπξνδέκαηνο 

- Πάρε ηνηρσκάησλ βάζξσλ -8 mm σο +12 mm 

- Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο βάζξσλ -12 mm σο +20 mm 

- Πάρε δνθψλ - 8 mm σο +12 mm 

- Πιάθεο θαηαζηξψκαηνο -3 mm σο + 5 mm 

- πλνιηθφ χςνο θνξέα  - 5 mm έσο + 8 mm 

- πλνιηθφ πιάηνο θαηαζηξψκαηνο ±20 mm 

ζη. Γηαθνξέο ζηα κεγέζε θαη ζηηο ζέζεηο αλνηγκάησλ ζηα ηνηρψκαηα ±12 mm 

δ. Απφθιηζε απφ ηελ ράξαμε ησλ αμφλσλ ησλ δνθψλ ή ησλ ηνηρσκάησλ θηβσηνεηδψλ 
δηαηνκψλ θαηαζηξψκαηνο : ±20 mm 

ε. Απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν, ή απφ ηελ θαζνξηζκέλε θιίζε επηθαλεηψλ 
ηνηρσκάησλ ή πιεπξηθψλ απνιήμεσλ ηνπ θνξέα ηνπ θαηαζηξψκαηνο: 1:300 

ζ. Απφθιηζε απφ ηελ επζεία επίπεδσλ επηθαλεηψλ κεηξνχκελε κε πήρε κήθνπο 4.00 m 
ζε θάζε δηεχζπλζε: 

- Σνηρψκαηα  βάζξσλ, δνθνί, πιάθεο θαη ηνηρψκαηα θνξέσλ θαη γεληθά  επίπεδεο 
επηθάλεηεο ±10 mm 

341.3.4.9  Έλζεηα, Δλζσκαηνχκελα ηνηρεία, Αλνίγκαηα 

α. Καηαζθεπάδνληαη αλνίγκαηα φπνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηέιεπζε ζσιήλσλ, αγσγψλ, 
πεξηβιεκάησλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ην ζθπξφδεκα, φπσο ππνδεηθλχνληαη απφ ηε 
κειέηε θαη ηα ζρέδηα. 

β. ηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ακέζσο ζην ζθπξφδεκα, ηνπνζεηνχληαη κε 
αθξίβεηα θαη ζηεξεψλνληαη ζηε ζέζε ηνπο. 

341.3.4.10  πληήξεζε θαη Πξνεηνηκαζία Ξπινηχπσλ 

α. Ο ρεηξηζκφο ησλ μπινηχπσλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 
θζνξέο ζηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 
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β. Οη θζνξέο επηζθεπάδνληαη θαηάιιεια κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ηα πιηθά 
πνπ, θαηά ηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδψζνπλ ηελ απαηηνπκέλε 
πνηφηεηα ηειηθήο επηθαλείαο, αληηθαζίζηαληαη. 

γ. Μεηά απφ θάζε ρξήζε θαη κεηά ηε δηάζηξσζε λένπ ζθπξνδέκαηνο νη μπιφηππνη 
θαζαξίδνληαη θαη επαιείθνληαη κε θαηάιιειν πιηθφ απνθφιιεζεο. 

δ. Σν πιηθφ απνθφιιεζεο δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε επηθάλεηεο ζθιεξπκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο, κε ηνλ νπιηζκφ ή κε άιια ελζσκαηνχκελα ζηνηρεία. 

341.3.4.11 Γηαηήξεζε θαη Απνμήισζε Ξπινηχπσλ 

α. Μεηά ηελ παξάγξαθν 11.9 ηνπ ΚΣ '97 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην:  

"Ζ ηήξεζε ησλ εκεξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 11.6 ηνπ ΚΣ '97 δελ απαιιάζζεη ηνλ 
Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο γηα πηζαλέο βιάβεο ηνπ ζθειεηνχ ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ 
ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ιφγσ ππεξθφξησζεο ηεο θαηαζθεπήο." 

β. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξήζεσο ησλ μπινηχπσλ κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο 
δηάζηξσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, απφ ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη 
απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν ζθιεξχλζεσο ηνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηα 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, ηα νπνία θαηά ηελ απνμήισζε ησλ μπινηχπσλ θνξηίδνληαη απφ 
πξφζζεηα θνξηία πξνεξρφκελα απφ ηηο ζηεξίμεηο ησλ ηθξησκάησλ ησλ ππεξθεηκέλσλ 
θαηαζθεπψλ επ' απηψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ ρσξίο ηελ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ κέζνδν αθαίξεζεο. 

γ. Οη ππζκέλεο ησλ μπινηχπσλ θαη ηα ηθξηψκαηα ππνζηήξημεο ζηνηρείσλ 
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο δελ αθαηξνχληαη πξηλ απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο 
πξνέληαζεο. 

δ. Οη μπιφηππνη απνμειψλνληαη κφλνλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξνζηαζίαο θαηά ηελ ζθιήξπλζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. Σν ιαζθάξηζκα ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
θάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ κειέηε, ψζηε λα απνθεχγνληαη θνξηία θξνχζεο ζην 
ζθπξφδεκα (εθαξκφδνληαη θαζαξά ζηαηηθέο δπλάκεηο) θαη θζνξέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ. 

ε. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία πνπ 
ζπκπιεξψλνληαη κε επηηφπην ζθπξφδεκα, ησλ νπνίσλ ή αληνρή εμαξηάηαη απφ ηελ αληνρή 
ηνπ επηηφπηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 
"Πξνθαηαζθεπαζκέλα ηνηρεία" ηνπ παξφληνο Σεχρνπο. 

ζη. Οη νιηζζαίλνληεο ή αλαξξηρφκελνη μπιφηππνη, είλαη δπλαηφλ λα απνμειψλνληαη ζε 
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ απηά πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 11.6 ηνπ ΚΣ '97, 
ζχκθσλα κε εηδηθή κειέηε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

δ. Ζ απνμήισζε ησλ ζηχισλ ησλ ηθξησκάησλ γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ 
πξνθαιεί ππέξβαζε ησλ επηηξεπνκέλσλ ηάζεσλ θαη έηζη ψζηε λα θνξηίδεηαη βαζκηαία θαη 
νκνηφκνξθα ε θέξνπζα θαηαζθεπή. 

ε. Οη μπιφηππνη ησλ ζηχισλ, βάζξσλ θαη ηνηρσκάησλ αθαηξνχληαη πξηλ απφ ηνπο 
μπινηχπνπο ησλ δνθψλ θαη πιαθψλ, πνπ ζηεξίδνληαη επ' απηψλ. 

341.3.4.12  Φφξηηζε Γνκηθψλ ηνηρείσλ κεηά ηελ Αθαίξεζε Ξπινηχπσλ θαη Ηθξησκάησλ 

α. Ζ ρξήζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα πιαθψλ, θαηά ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηελ 
θαηαζθεπή ή κεηά ηελ απνμήισζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη, 
εηδάιισο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

β. Γελ επηηξέπεηαη ε ξίςε, ε ζπζζψξεπζε θαη ηνπνζέηεζε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, 
πεηξψλ, δνθψλ, ζαλίδσλ θηι ζε νξηδφληηα ζηνηρεία (πιάθεο θηι) πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ 
πξφζθαηα γηα λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο αζηνρίαο ηνπο. 

341.3.4.13  Δηδηθά Τπνζηπιψκαηα αζθαιείαο  

α. Μεηά ηελ απνμήισζε ησλ μπινηχπσλ θαη ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ή 
αλ ήδε ππάξρνπλ λα παξακέλνπλ εηδηθά ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο, κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε 
ησλ κηθξψλ βειψλ θάκςεο απφ ηνλ εξππζκφ θαη ηε ζπζηνιή μήξαλζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 
ηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία. 
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β. Σα ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα παξακέλνπλ φζν δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, 
ηδηαίηεξα γηα δνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ακέζσο κεηά ηελ απνμήισζε ησλ 
μπινηχπσλ κεγάιν κέξνο ηνπ θνξηίνπ πνπ ειήθζε ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ, ή γηα δνκηθά 
ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνθνιιήζεθαλ πξφσξα νη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα. 

γ. Σα ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα ζέζε (λα είλαη 
ζπλερή) ζε φιν ην χςνο ηεο θαηαζθεπήο. 

δ. ε πιάθεο κε δνθνχο θαη αλνίγκαηα κέρξη 8 m πεξίπνπ, αξθεί ε ηνπνζέηεζε 
ππνζηπισκάησλ αζθαιείαο ζην κέζν ηνπ αλνίγκαηνο. Γηα κεγαιχηεξα αλνίγκαηα απαηηνχληαη 
πεξηζζφηεξα ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο. Γηα πιάθεο κε άλνηγκα κηθξφηεξν ησλ 5 m ζπλήζσο 
πεξηηηεχνπλ ηα ππνζηπιψκαηα αζθαιείαο. 

ε. Τπνζηπιψκαηα αζθάιεηαο δελ ζα κπαίλνπλ, φηαλ απφ ηελ κειέηε πξνθχπηεη φηη δελ 
ρξεηάδνληαη, ή φηαλ απνδεηθλχεηαη απφ κειέηε, πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί 
απφ ηελ Τπεξεζία, φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη δπζκελψο ην ζηαηηθφ 
ζχζηεκα ηνπ έξγνπ. 

341.3.4.14  Δπηζεψξεζε Ξπινηχπσλ 

α. Οη νινθιεξσκέλνη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα επηζεσξνχληαη θαη ειέγρνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ "Παξαιαβή Ξπινηχπσλ". 

β. Δμαθξηβψλεηαη φηη ηα ζηεξίγκαηα, νη ζθήλεο νη ζπλδέζεηο θαη ηα άιια εμαξηήκαηα 
είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα αζθαιψο. 

γ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ μπινηχπσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, 
ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ε Τπεξεζία, γηα λα ηνπο επηζεσξήζεη πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. Ζ επηζεψξεζε ηεο Τπεξεζίαο αθνξά, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν ηνπ παξφληνο Σεχρνπο "Πξνεηνηκαζία πξηλ ηε Γηάζηξσζε" θαη ζηα αθφινπζα: 

- θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ ηνπ μπινηχπνπ γηα λα αληαπνθξηζεί, 
εθηφο ησλ άιισλ, ζηνλ πξνδηαγξαθφκελν ηχπν επηθαλείαο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

- απαηηνπκέλε θάιπςε ζηδεξνχ νπιηζκνχ (απνζηάηεο) 

- ζηεξέσζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ ζηνηρείσλ 

- ηνπνζέηεζε ζπλδέζκσλ μπινηχπνπ πνπ δηαπεξλνχλ ηελ κάδα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

341.3.4.15  ρέδηα Λεπηνκεξεηψλ 

α. Γηα φια ηα ηκήκαηα ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία ζπληάζζεηαη κειέηε μπινηχπσλ θαη 
ηθξησκάησλ, ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ. 

β. Σα ζρέδηα ζα είλαη ζαθή θαη ζα παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αθξηβή θαη ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη 
πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

- κεγέζε, ζέζεηο θαη ζπλδεζκνινγία φισλ ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε 
ηα παξαθείκελα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο 

- πνηφηεηα θαη θαηεγνξία ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

- ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

- αθξηβή  πεξηγξαθή  φισλ  ησλ  ζρεηηθψλ  ζηνηρείσλ  θαη  εμαξηεκάησλ,   ψζηε  λα 
δηεπθνιχλεηαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπο ζην εξγνηάμην. 

- Λεπηνκέξεηεο ησλ απαξαηηήησλ ππνζηεξηγκάησλ κε ηηο αθφινπζεο δηεπθξηλήζεηο: 

- πιηθά, δηαζηάζεηο θαη ζέζεηο ησλ εμσηεξηθψλ αληηζηεξίμεσλ, ζπλδέζκσλ θαη 
ινηπψλ ζηνηρείσλ ζηήξημεο, απαξαηηήησλ γηα ηε δηαηήξεζε θαηαθφξπθεο θαη πιεπξηθήο 
ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ αληίζηαζε ζηηο πιεπξηθέο κεηαηνπίζεηο 

- ιεπηνκέξεηεο θαη κεγέζε ζηαηηθψλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ 

- πιηθά, δηαζηάζεηο θαη ζέζεηο ησλ ζεκειίσλ ησλ ηθξησκάησλ θαη ησλ θεξνπζψλ 
θαηαζθεπψλ 

- ιεπηνκέξεηεο   ησλ   μπινηχπσλ    

- ε ζεηξά, ε κέζνδνο θαη ν ξπζκφο ησλ ζθπξνδεηήζεσλ αλάινγα κε ηε ζηαηηθή 
κειέηε ησλ μπινηχπσλ 

- εηδηθέο κέζνδνη θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη απνμήισζεο 



 

 92 

- επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θνξηία, ηηο ξνπέο θαη ηα βέιε, ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο θαη ε επαιήζεπζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ απφ ηελ Τπεξεζία 

γ. Σα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ζα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα δηπισκαηνχρνπ 
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη ζ' απηά φηη πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
θαη νη θαλνληζκνί. 

δ. Θα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο φια ηα ζηνηρεία, γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε κειέηε 
ιεπηνκεξεηψλ ζην εξγνηάμην. Οη κειέηεο απηέο ζα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έγθξηζε ζηελ 
Τπεξεζία. 

341.3.4.16  Παξαιαβή Ξπινηχπσλ 

α. Ο Αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ μπινηχπσλ θαη ησλ ηθξησκάησλ 
πξηλ ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν 
ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ακέζσο πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε λα 
ειέγρεη ηνπο μπινηχπνπο θαη ηα ηθξηψκαηα. Ο έιεγρνο ζα δηελεξγείηαη απφ δηπισκαηνχρν 
Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ν νπνίνο θαη ζα ζπληάζζεη πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 

- δηεμνδηθή αλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηζεψξεζεο πνπ πξνεγήζεθε 

- βεβαίσζε φηη νη μπιφηππνη θαη ηα ηθξηψκαηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηα 
ηειεπηαία εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ηηο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο, ή βεβαίσζε φηη νη 
ηπρφλ ππνδεηγκέλεο αληηζηεξίμεηο βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο. 

β. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα βξίζθεηαη πάληα ζην εξγνηάμην γηα ελδερφκελν έιεγρν απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

γ. Τπνγεγξακκέλν αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ παξαιαβήο μπινηχπσλ 
ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε. 

δ. Σπρφλ αηηηνινγεκέλεο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ιακβάλνληαη ππφςε θαη εθηεινχληαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ρσξίο 
πξφζζεηε ακνηβή.  

341.3.5 ηδεξνύο Οπιηζκόο 

341.3.5.1  Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

α. Γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ηνπ 
ζηδεξνχ νπιηζκνχ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΣΥ '00 (ηκήκα Γ, άξζξν 6). Ηδηαίηεξε πξνζνρή 
πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη πξνζηαζία ησλ ραιχβσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
απνζήθεπζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ πιεξφηεηα ησλ πεξηερφκελσλ πιεξνθνξηψλ ζηα 
έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο παξηίδεο ηνπ νπιηζκνχ πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην. ηα 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο (βι. 
άξζξν 5 ηνπ ΚΣΥ '00) 

β. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαηά ηελ 
πξνζθφκηζε ηνπ νπιηζκνχ ζην εξγνηάμην (βι. άξζξα 4.2 θαη 5 ηνπ ΚΣΥ '00΄θαη ΦΔΚ 746Β/95, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΦΔΚ 718Β/97 θαη 1488Β/00). 

341.3.5.2  Κνπή θαη Κάκςε 

Οη παξ. 7.7 θαη 7.8 ηνπ ΚΣΥ '00 ζπκπιεξψλνληαη κε ην αθφινπζν εδάθην: 

Οη ξάβδνη νπιηζκνχ κπνξνχλ λα γσληάδνληαη ζην εξγνζηάζην ή επί ηφπνπ. Ζ θνπή θαη ε 
θάκςε γίλεηαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλεο κεραληθέο κεζφδνπο. Ζ θάκςε ηνπ νπιηζκνχ κεηά 
απφ ζέξκαλζε δελ επηηξέπεηαη, εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. ε θάζε 
πεξίπησζε ππεχζπλνο γηα ηελ θνπή θαη θάκςε ηνπ νπιηζκνχ ζην εξγνηάμην είλαη ν Αλάδνρνο. 

341.3.5.3  πλδέζεηο 

α. Οη ζπλδέζεηο ζηνλ νπιηζκφ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ή / θαη ηηο 
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΚΟ θαη ηνπ ΚΣΥ '00. χλδεζε ξάβδσλ κε 
παξάζεζε εθαξκφδεηαη, εθφζνλ νη ξάβδνη ζπλδένληαη θαηάιιεια θαηά ηξφπν εγθεθξηκέλν 
απφ ηελ Τπεξεζία, ή εθφζνλ είλαη αξθεηά απνκαθξπζκέλεο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ 
ελζσκάησζε νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο θάζε ξάβδνπ ζην ζθπξφδεκα. 

β. Ζ ζπγθφιιεζε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ επηηξέπεηαη κφλν ζε "ζπγθνιιήζηκνπο" θαη 
"ζπγθνιιήζηκνπο ππφ πξνυπνζέζεηο" ράιπβεο (βι. παξ. 2.1.4, 3.5 θαη 8.3.2 ηνπ ΚΣΥ '00). Οη 
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έιεγρνη ζπγθνιιεζηκφηεηαο ησλ ραιχβσλ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ΚΣΥ '00 θαη ηα πξφηππα 
ζηα νπνία απηφο παξαπέκπεη. 

γ. Οη γεληθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη νη επηηξεπφκελεο κέζνδνη ζπγθφιιεζεο, 
πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 3.5.1 θαη 8.3.2 ηνπ ΚΣΥ '00. Κάζε άιιε κέζνδνο, πνπ ηπρφλ 
πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζε άιια ηζρχνληα πξφηππα θαη ζα 
εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ εθαξκνζζεί ζην εξγνηάμην. Οη ζπγθνιιήζεηο γίλνληαη απφ 
ηερλίηεο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο θαζηεξσκέλεο εμεηάζεηο. 

δ. Ζ κεησπηθή ζπγθφιιεζε ησλ ξάβδσλ, αληί ηεο ζχλδεζεο κε παξάζεζε, επηηξέπεηαη 
κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ρσξίο ζπγθφιιεζε ξάβδσλ, 
θαη χζηεξα απφ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΣΥ '00.  

341.3.5.4  Σνπνζέηεζε 

α. Οη ξάβδνη νπιηζκνχ ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ή / θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο. Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη αιιηψο, νη κεηξήζεηο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ξάβδσλ 
νπιηζκνχ γίλνληαη ζηνλ άμνλα ησλ ξάβδσλ. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ξάβδσλ ζα 
αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΚΟ. Οη επηηξεπφκελεο αλνρέο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε 
νξίδνληαη ζην άξζξν 7.8 ηνπ ΚΣΥ '00. 

β. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ, νη επηθάλεηεο ησλ ξάβδσλ, φπσο θαη νη 
επηθάλεηεο ησλ νπνηνλδήπνηε ππνζηεξηγκάησλ ηνπο, θαζαξίδνληαη απφ ιεπίζκαηα, ραιαξέο 
ζθνπξηέο, αθαζαξζίεο, ιηπαξέο θαη άιιεο μέλεο νπζίεο, νη νπνίεο, θαηά ηε γλψκε ηεο 
Τπεξεζίαο, δελ είλαη απνδεθηέο. 

γ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζθπξνδέηεζεο, ν νπιηζκφο 
ειέγρεηαη γηα ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο σο πξνο ηε δηάκεηξν, ην ζρήκα, 
ην κήθνο, ηε ζπγθφιιεζε, ηε ζέζε θαη ηελ πνζφηεηα.  

δ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο νη ξάβδνη νπιηζκνχ ζα δηαηεξνχληαη θαζαξέο, κέρξη ηε 
δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη ξάβδνη νπιηζκνχ ζα ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο φπσο 
δείρλνπλ ηα ζρέδηα, ή εγθξίλεη ε Τπεξεζία θαη ζα ζπγθξαηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο έηζη, ψζηε λα 
κελ κεηαηνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Δηδηθή κέξηκλα 
ιακβάλεηαη γηα ηελ απνθπγή δηαηάξαμεο ηνπ ήδε ηνπνζεηεκέλνπ ζην ζθπξφδεκα νπιηζκνχ. 
Μεηαιιηθά άγθηζηξα, κεηαιιηθά δηαζηήκαηα ή άιια ηθαλνπνηεηηθά ζηεξίγκαηα απφ κέηαιιν ή 
ζθπξφδεκα ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα 
ηελ ππνζηήξημε ξάβδσλ νπιηζκνχ. Σέηνηα ζηεξίγκαηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή, ψζηε 
λα δηαηεξνχλ ηνλ νπιηζκφ ζηε ζέζε ηνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζθπξνδέηεζεο. 

ε. Ζ παξ.  8.2.4 ηνπ ΚΣΥ '00 ζπκπιεξψλεηαη κε ην αθφινπζν εδάθην:  

Σα ππνζηεξίγκαηα (απνζηάηεο) ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κε ζπκβάιινπλ 
ζηνλ απνρξσκαηηζκφ ή δηάβξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Δθφζνλ απαηηείηαη, γηα λα 
απνθεχγνληαη άζρεκεο θειίδεο πάλσ ζε εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο, ηα ππνζηεξίγκαηα ηνπ 
νπιηζκνχ ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζθπξφδεκα, κέηαιιν ή άιιν πιηθφ πνπ δελ ιεθηάδεη. Οη 
ειάρηζηεο θαζαξέο απνζηάζεηο απφ ηελ άθξε ηνπ θχξηνπ νπιηζκνχ σο ηελ επηθάλεηα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ή άιιεο επηθάλεηεο ζα ζπκθσλνχλ κε ηα ζρέδηα ή κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο. 

ζη. Ο νπιηζκφο πξέπεη λα παξνπζηάδεη επαξθή αληνρή, αθακςία θαη ζηαζεξφηεηα, έηζη 
ψζηε νη ξάβδνη λα εμαζθαιίδνληαη έλαληη κεηαηνπίζεσλ. 

δ. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο ειάρηζηεο επηθαιχςεηο νπιηζκψλ αλαθέξνληαη ζηνλ ηζρχνληα 
ΔΚΟ, ηνλ ΚΣΥ' 00 θαη ζηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ, αλάινγα κε ηνλ 
απαηηνχκελν δείθηε ππξαληίζηαζεο. 

ε. Γηα ηε ρξήζε επηθαλεηαθνχ νπιηζκνχ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 8.2.6 ηνπ ΚΣΥ '00. 

341.3.5.5  Πξνζηαζία  

α. Οη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ ράιπβα έλαληη δηάβξσζεο θαζνξίδνληαη ζηνλ ΚΣΥ '00 
(άξζξν 4 θαη παξ. 8.2.5) 

β. Ζ παξ. 8.2.5 ηνπ ΚΣΥ '00 ζπκπιεξψλεηαη κε ην αθφινπζν εδάθην: 

Ο εθηεζεηκέλνο κέρξη ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο νπιηζκφο, πξνζηαηεχεηαη έλαληη ηεο 
νμείδσζεο κε παρχ πεξηηχιηγκα θαλαβάηζαο δηαπνηηζκέλεο κε αζθαιηηθφ πιηθφ, ζχκθσλα κε 
ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Ο νπιηζκφο, πνπ πξνζηαηεχεηαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 
θαζαξίδεηαη επηκειψο, πξηλ ελζσκαησζεί ζην ζθπξφδεκα. 
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341.3.5.6  ρέδηα Λεπηνκεξεηψλ Οπιηζκνχ 

α. Ο Αλάδνρνο εθπνλεί φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα νπιηζκνχ. Σα ζρέδηα απηά 
πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ξάβδσλ, ζρέδηα θάκςεο ξάβδσλ, πίλαθεο 
ξάβδσλ θαη άιια ζρέδηα νπιηζκνχ, εθπνλνχληαη κε βάζε ηελ νξηζηηθή κειέηε, πνπ έρεη 
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη νξηζηηθνπνηνχληαη αθνχ πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ 
απαληψληαη επί ηφπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

β. Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν, έγθξηζε θαη θαηαγξαθή, ηα 
ιεπηνκεξή ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ξάβδσλ θαη θάκςεο ξάβδσλ, ηνπο πίλαθεο νπιηζκνχ θαη 
άιιεο ιεπηνκέξεηεο, πνπ επεμεξγάζζεθε ν ίδηνο γηα φιεο ηηο ξάβδνπο νπιηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ 
30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ, εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή 
απαίηεζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

341.4 Έιεγρνη  

341.4.1 Γεληθά 

α. Όιεο νη εξγαζίεο επηζεσξνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα 
δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο Τπεξεζίαο. Ο έιεγρνο απηφο αζθείηαη είηε απφ ηα εληεηαγκέλα φξγαλα 
ηεο Τπεξεζίαο είηε απφ εηδηθνχο Οίθνπο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, νη νπνίνη εθδίδνπλ ηα ζρεηηθά 
πηζηνπνηεηηθά θαη ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζα θαζνξίδεηαη ζηε χκβαζε. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο 
Τπεξεζίαο εθηείλεηαη ζε φια ηα κέξε θαη ηηο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο, πξνπαξαζθεπήο, ηξφπνπ 
παξαγσγήο, ηδηνηήησλ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ θηι. 

β. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο έρεη ζθνπφ λα απνδείμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαηαζθεπήο γηα 
ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. 

γ. Όινη νη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη ησλ πιηθψλ, ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ 
ηειεησκέλσλ θαηαζθεπψλ δηεμάγνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο 
γηα ηελ πνηφηεηα, εκθάληζε, αζθάιεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Όιεο νη 
δαπάλεο γηα ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

δ. Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγεί ε Τπεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά θαλέλα 
ηξφπν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ην έληερλν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. 

ε. Ζ Τπεξεζία έρεη αξκνδηφηεηα λα θαζνξίδεη φια ηα επί κέξνπο εηδηθά ζέκαηα, φπσο 
πξνθχπηνπλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ή θαη ζε άιια ζέκαηα, έζησ θαη αλ 
δελ αλαθέξνληαη ξεηά, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηε πιήξε έληερλε, αζθαιή, θαιαίζζεηε θηι 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

ζη. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα δηαθνπήο θάζε εξγαζίαο, αλ ν Αλάδνρνο δελ 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο ή θαη άιισλ εηδηθφηεξσλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ ζην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο νδεγίεο 
ηεο. 

δ. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα δηαηάζζεη ηελ θαζαίξεζε νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο, πνπ 
δελ αθνινπζεί ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, ηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε θαη ρέδηα θαη ηνπο 
ινηπνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ή απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο πξνδηαγξαθφκελνπο ειέγρνπο θαη 
δνθηκέο φηη δελ ζπκθσλεί κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ, ιφγσ θαθήο εξγαζίαο, ή ρξήζεο ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ ή δεκηψλ, ιφγσ κε 
επαξθνχο πξνζνρήο θαη θαζνδήγεζεο θηι. Οη θαζαηξέζεηο απηέο γίλνληαη αθφκε θη αλ ε 
ειαηησκαηηθή εξγαζία, έγηλε ζε γλψζε ή απφ ακέιεηα ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηελ επίβιεςε ηνπ 
έξγνπ. 

ε. Κάζε δαπάλε ή δεκηά απφ ηηο παξαπάλσ θαζαηξέζεηο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, εθηφο αλ 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ειαηησκαηηθήο εξγαζίαο ππάξρεη έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, κε ηελ 
νπνία λα ηξνπνπνηνχληαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ζ. Ο αλαθεξφκελνο πνηνηηθφο έιεγρνο είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο θαη ηνλ δηελεξγεί ε 
Τπεξεζία αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πνπ εθηειεί ν Αλάδνρνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
κε ζθνπφ λα γίλνπλ απνδεθηά ηα πιηθά, ε εξγαζία θαη νη θαηαζθεπέο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία. 

η. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ ε Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ (ζε φζε έθηαζε θαη γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα επηζπκεί) γηα ηνλ εμσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν. Σέηνηα πεξίπησζε είλαη φηαλ ν 
Αλάδνρνο έρεη εγθαηαζηήζεη επί ηφπνπ θαηάιιειν εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην ζθπξνδέκαηνο (κε 
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ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, ην επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θηι) θαη εθφζνλ ε 
Τπεξεζία ζεσξεί, φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε 
ηνπο Καλνληζκνχο θαηά αδηάβιεην ηξφπν. 

ηα. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ζπζηεκαηηθνχο έιεγρνπο ησλ 
πιηθψλ, ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ ηειεησκέλσλ πξντφλησλ. 

- Έιεγρνη κε ηε βνήζεηα κέηξεζεο 

- δνθηκέο ησλ πιηθψλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, 

- έιεγρνη δηαζηάζεσλ μπινηχπνπ, νπιηζκνχ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θηι 

- Οπηηθνί έιεγρνη (επηζεψξεζε) 

- αλαγλψξηζε ησλ πιηθψλ 

- εμέηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο 

- έιεγρνο   ηεο   αληηζηνίρηζεο   ησλ   κεηξήζεσλ   πξνο   ηελ   κεζνδνινγία   πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη 

- έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

- έιεγρνο ησλ μπιφηππσλ, νπιηζκψλ, δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο θηι 

ηβ. Γηα ηνπο έιεγρνπο κε ηε βνήζεηα νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ηνπο νπηηθνχο ειέγρνπο 
(επηζεψξεζε) έρεη γίλεη αλαθνξά ζηηο επί κέξνπο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζεο. 

341.4.2 θπξόδεκα 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, δειαδή γηα 
ηελ αληνρή ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ρξφλν θαζψο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζε 
αηκνζθαηξηθέο ή ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη γεληθά γηα φκσο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξφλ Σεχρνο, ζηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε θαη ρέδηα θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο. 

α. ην ηέινο ηεο εηζαγσγηθήο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΣ '97 πξνζηίζεηαη ε 
αθφινπζε πξφηαζε: 

"Δηδηθφηεξα γηα εξγαζίεο έγρπησλ παζζάισλ θαη ησλ θεθαιφδεζκσλ ηνπο ηζρχεη ε 
παξάγξαθνο 9.2.4 θαη ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο Σεχρνπο." 

β. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 13.2.2 ηνπ ΚΣ '97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα: 

 "ε πεξίπησζε πνπ - κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο - παξαζηεί αλάγθε ζπζρέηηζεο 
ησλ ζπκβαηηθψλ αληνρψλ δνθηκηψλ (ειηθίαο 28 εκεξψλ) ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθνχο 
θαλνληζκνχο (θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ DΗΝ θαη Διιεληθψλ ή Δπξσθσδίθσλ αθεηέξνπ), 
ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζεο πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο αλαγσγήο: 

βWN= 1,28 fck  γηα βw > 15 Μpa 
βWN = 1,35fck  γηα βw < 15 Μpa 

φπνπ  

βWN είλαη ε νλνκαζηηθή αληνρή (Nennfestigkeit) ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά DΗΝ 1018 

fck είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο θαηά ΔΚΟ κε βάζε θπιηλδξηθά δνθίκηα 
δηακέηξνπ 15 cm θαη χςνπο 30 cm. 

γ. Σα πξνεγνχκελα δελ ππνθαζηζηνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 13.2.3, 
αιιά ηζρχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά. 

δ. ην ηέινο ηεο παξ. 13.5.11 ηνπ ΚΣ '97 πξνζηίζεηαη: "θαη θαηφπηλ έγθξηζεο φκσο 
Τπεξεζίαο." 

ε. ην ηέινο ηεο παξ. 13.7.4 πξνζηίζεηαη: "θαη επηθέξνληαη φκσο νη απαηηνχκελεο 
επεκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε φκσο αηζζεηηθήο θαη φκσο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ." 

ζη. ην ηέινο ηεο παξ. 13.7.8 ηνπ ΚΣ '97 πξνζηίζεηαη:  

"Κάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο (πνηλέο) απνδεκηψζεηο "Α", "Β", "Γ" ή "Γ" 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαβνιή απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ απνδεκηψζεσλ ιφγσ 
ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ." 

ζη. Ζ παξάγξαθνο 12.1.1.14 ηνπ ΚΣ '97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

"Ο Αλάδνρνο εμαζθαιίδεη ζηελ Τπεξεζία ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 
ζθπξνδέκαηνο σο φκσο ηελ ηήξεζε φκσο πξνδηαγξαθήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Τπεξεζία 
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δηθαηνχηαη λα απαγνξεχζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ πξνκήζεηα θαη ηε ρξήζε ζην έξγν 
ζθπξνδέκαηνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην." 

δ. Σφζν ε παξάγξαθνο 13.3.2, φζν θαη νη δχν ηειεπηαίεο πξνηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
13.4.1 ηνπ ΚΣ '97 ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: 

"Ζ Τπεξεζία ή / θαη  ν Αλάδνρνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ δνθηκίσλ κηαο 
δεηγκαηνιεςίαο απφ 6 ζε 12 δνθίκηα. ε θάζε πεξίπησζε ε δαπάλε ησλ επί πιένλ 6 δνθηκίσλ 
βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν." 

ε. Έιεγρνο Μεζφδνπ πληήξεζεο (κε δνθίκηα) 

Όηαλ απαηηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία φκσο θαη φηαλ πξνδηαγξάθεηαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε, 
ιακβάλνληαη "δνθίκηα ηνπ έξγνπ" ζχκθσλα κε φκσο παξαγξάθνπο 10.4, 10.5 θαη 10.6 ηνπ 
ΚΣ '97 γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ ζπληήξεζεο. Σα δνθίκηα απηά 
θαηαζθεπάδνληαη θαη ζπληεξνχληαη σο δίδπκα ησλ δνθηκηψλ 7 ή 28 εκεξψλ (αληηδείγκαηα). Ζ 
δαπάλε ησλ δνθηκίσλ απηψλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.. 

ζ. Έιεγρνο Πξνφδνπ θιήξπλζεο (κε δνθίκηα) 

- ε θαηαζθεπέο πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο (φπσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
δπζκελψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε φκσο Τπεξεζίαο) ιακβάλνληαη 
"δνθίκηα ηνπ έξγνπ" (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.4 ηνπ ΚΣ '97) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ειηθίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θάζεηο 
ηεο θαηαζθεπήο. 

- Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη νη αθφινπζεο: 

- Ζ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ  

- Ζ επηβνιή κεξηθήο πξνέληαζεο 

- Ζ επηβνιή φκσο νιηθήο πξνέληαζεο  

- Ζ θφξηηζε 

- Σέηνηνπ είδνπο έιεγρνη δηεμάγνληαη φηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 
ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο νθεηιφκελεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

- Δθφζνλ πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζζνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θάζεηο θαηαζθεπήο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ρξεηαζηεί ν έιεγρνο ηεο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο φκσο αληίζηνηρεο φκσο θάζεηο απηέο ειηθίεο θαηαζθεπήο, ιακβάλνληαη δνθίκηα 
ειέγρνπ ζθιήξπλζεο (αλά παξηίδα ζθπξνδέκαηνο θαη αλά ρξνληθά δηαθέξνπζα εηδηθά 
ζεκαληηθή θάζε θαηά ηελ δηάξθεηα φκσο θαηαζθεπήο) πνπ αθνινπζνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα 
φκσο παξαγξάθνπο 13.3 ή 13.5 ηνπ ΚΣ '97. Σα δνθίκηα απηά είλαη ίζα ζηνλ αξηζκφ θαη 
δίδπκα ησλ ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ, εθηφο πξνδηαγξάθεηαη αιιηψο απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε. 

- Όηαλ αλά παξηίδα ζθπξνδέκαηνο αληηκεησπίδεηαη κφλν κία ηδηαίηεξε ζεκαληηθή 
θάζε θαηαζθεπήο ιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν νκάδεο "δνθηκίσλ ηνπ έξγνπ" ίζνπ αξηζκφ θαη 
δίδπκα ησλ ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ ησλ παξαγξάθσλ 13.3 ή 13.5 ηνπ ΚΣ '97. Ζ πξψηε νκάδα 
δνθηκάδεηαη ζε κία ειηθία ζθπξνδέκαηνο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη αλαπηπρζεί ε δεηνχκελε 
αληνρή. Αλ ν πξψηνο έιεγρνο αληνρήο δελ απνδψζεη ηα απαηηνχκελα απνηειέζκαηα 
δνθηκάδεηαη ε δεχηεξε ζεηξά δνθηκίσλ ζε επφκελε ρξνληθή ζηηγκή. 

- ε θάζε πεξίπησζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ φκσο αληνρήο φκσο παξηίδαο 
ζθπξνδέκαηνο, γηα ηε δεδνκέλε ειηθία ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο αληνρήο ησλ 
δνθηκίσλ ειέγρνπ ζθιήξπλζεο, πξέπεη φκσο λα ζπλεθηηκάηαη θαη ην γεγνλφο φηη γηα δνκηθά 
ζηνηρεία κε δηαζηάζεηο πνπ απνθιίλνπλ νπζησδψο απφ φκσο δηαζηάζεηο ησλ δνθηκίσλ είλαη 
δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί δηάθνξνο βαζκφο ζθιήξπλζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ δνθηκίσλ 
(π.ρ. ιφγσ δηαθνξεηηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ζεξκφηεηαο ζην ζθπξφδεκα). 

η. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηδεηεί πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζθπξνδέκαηνο 
πξηλ απφ φκσο 28 εκέξεο, ή αλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά φκσο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζα 
ιακβάλνληαη θαη δνθίκηα πνπ ζα ειέγρνληαη φκσο 7 εκέξεο (θαλνληθά ζπληεξνχκελα θαηά DΗΝ 
1048) ίζα ζηνλ αξηζκφ θαη απφ ηα ίδηα ηα κίγκαηα κε ηα ζπκβαηηθά δνθίκηα ηνπ θαλνληθνχ 
ειέγρνπ ησλ 28 εκεξψλ. Σα δνθίκηα απηά δνθηκάδνληαη ζε ζιίςε φρη λσξίηεξα απφ 7 κέξεο. 
Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δνθίκηα ησλ 7 εκεξψλ ζα πξέπεη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ηε 
Μειέηε χλζεζεο ζρέζε αλάπηπμεο φκσο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ειέγρνπο αληνρήο 
ηνπιάρηζηνλ φκσο 7 εκέξεο θαη 28 εκέξεο. Όκσο ηα απνηειέζκαηα φκσο ζρέζεο αλάπηπμεο 
φκσο αληνρήο φκσο Μειέηεο χλζεζεο ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζιίςεο 
φκσο 7 θαη πιένλ εκέξεο γηα λα θαζνξηζηεί αλ εθπιεξψλεηαη θαη' αξρήλ ην θξηηήξην 
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ζπκκφξθσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη λσξίηεξεο πιεξσκέο. ε θάζε 
πεξίπησζε φκσο ην θξηηήξην ζπκκφξθσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο παξακέλεη πάληνηε ν έιεγρνο 
ζιηπηηθήο αληνρήο ησλ ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ ειηθίαο 28 εκεξψλ θαλνληθά ζπληεξνχκελσλ. 

341.4.3 Σζηκέλην 

α. Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη πξηλ ηε ρξήζε ηνπ ηζηκέληνπ ζε ζθπξφδεκα, θνλίακα ή έλεκα, 
Δπηθπξσκέλεο Δθζέζεηο Γνθηκψλ ηνπ Δξγνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα 
ASTM, ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο πνπ έγηλαλ ζην Δξγνζηάζην, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ηζηκέληνπ πνπ πξνηείλεηαη 
γηα ην Έξγν. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο πξνζθνκίδεη καδί κε θάζε θνξηίν ηζηκέληνπ, πηζηνπνηεηηθφ 
εγγχεζεο φηη ην ηζηκέλην είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ ζα αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία άθημεο θάζε θνξηίνπ ζην Έξγν, ηελ πνζφηεηα θαη 
ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηιφ θαη ηεο παξηίδαο πξνέιεπζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζην Δξγνζηάζην. 

β. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηελ ππνβνιή 
ηνπ ζε δνθηκέο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηζηκέλην κέρξη ε Τπεξεζία κείλεη ηθαλνπνηεκέλε απφ 
ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ. Αλ νη δνθηκέο δείμνπλ φηη ην ηζηκέλην πνπ έρεη παξαδνζεί δελ 
είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

341.4.4 ηδεξνύο νπιηζκόο 

Οη απαηηήζεηο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ νπιηζκνχ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα 5 ηνπ ΚΣΥ '00. 
Δπί πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ ΚΣΥ '00 δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ νπιηζκνχ επαλειέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
κειέηεο θαη ησλ θαλνληζκψλ, ε θαζαξφηεηα, ε επζηάζεηα, ε αθεξαηφηεηα, ε γεσκεηξία ησλ 
ξάβδσλ θαη ε επάξθεηα ησλ επηθαιχςεσλ (βι. παξάξηεκα 5 ηνπ ΚΣΥ '00). 

β. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ νπιηζκνχ, δηαπηζησζνχλ θαθνηερλίεο, 
παξαιείςεηο θαη αζπκθσλίεο κε ηε κειέηε, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο απνθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ ηειηθή παξαιαβή ηνπ νπιηζκνχ γίλεηαη κφλν κεηά ηηο 
απαηηνχκελεο απνθαηαζηάζεηο θαη επηδηνξζψζεηο. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κελ 
παξαιάβεη νπιηζκφ, εθφζνλ θαηά ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ θξίζε ηεο, απηφο είλαη 
αλεπαξθήο (π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο δεπηεξεπφλησλ νπιηζκψλ θηι.) 

γ. Γηα ηνπο ειέγρνπο ηνπ νπιηζκνχ έλαληη δηάβξσζεο, ηζρχεη ην άξζξν 4 ηνπ ΚΣΥ '00. 

341.5 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

Όζα πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο θαιχπηνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα 
αθφινπζα: 

341.5.1 θπξόδεκα 

Ζ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

α. ηελ πξνκήζεηα ησλ πάζεο θχζεο απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε (αδξαλή νπνηαζδήπνηε δηαβάζκηζεο θαη κεγίζηνπ θφθθνπ, λεξφ, 
ηζηκέλην νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη αληνρήο θαη ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε πνζφηεηα, ηπρφλ 
απαηηνχκελα πξφζζεηα ξεπζηνπνηεηηθά ε ππεξξεπζηνπνηεηηθά θαη ζηαζεξνπνηεηηθά, 
θαηάιιεια πξφζζεηα ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, ψζηε ην ζθπξφδεκα λα 
παξακέλεη εξγάζηκν) 

β. ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (μπιφηππνη, ηθξηψκαηα, 
πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, νιηζζαίλνληα θνξεία αλσδνκψλ, νιηζζαίλνληεο ή 
αλαξξηρφκελνη μπιφηππνη βάζξσλ, θνξεία θαη ινηπέο ζπζθεπέο γηα δφκεζε ελ πξνβφισ, 
πξνθαηαζθεπέο, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην έξγν) 

γ. ηελ αλάκημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηε κεηαθνξά ηνπ ζην εξγνηάμην, ηε δηάζηξσζε, ηε 
ζπκπχθλσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

δ. ηε ζχληαμε Μειέηεο χλζεζεο ζθπξνδέκαηνο θαη παξαζθεπήο δνθηκαζηηθψλ 
κηγκάησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξαζθεπήο ζθπξνδεκάησλ 

ε. ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα  



 

 98 

ζη. ηελ θαηαζθεπή λέαο πξνζπέιαζεο εμππεξέηεζεο ηνπ έξγνπ ή δηακφξθσζε ηπρφλ 
ππάξρνπζαο πξνζπέιαζεο (ηφζν γηα ηηο εξγαζίεο απιψλ ζθπξνδεηήζεσλ φζν θαη γηα ηηο 
ππφινηπεο εξγαζίεο) 

δ. ηε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε κεραλήκαηα ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ 
ηνπ έξγνπ ή ηελ θαηαζθεπή ηνπο απ' επζείαο ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε 

ε. ηελ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
έληερλε θαη έγθαηξε απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ 

ζ. ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά θάζε ζρήκαηνο έλζεησλ γηα ηελ θαηαζθεπή εηδηθψλ δηαηνκψλ 
(π.ρ. πιάθεο κε δηάθελα) δηακέηξνπ ή δηαηνκήο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, απφ θαηάιιειν πιηθφ 
πνπ λα κελ επεξεάδεη δπζκελψο ην ζθπξφδεκα ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε θαηάιιειε 
αληνρή θαη πνηφηεηα γεληθφηεξα, ψζηε λα κελ πθίζηαληαη θακία παξακφξθσζε απφ ηελ 
πγξαζία, ηηο θάζε είδνπο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο επηβαξχλζεηο θηι κέρξη πιήξνπο πήμεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ηπρφλ αλαγθαία ελίζρπζε ησλ ζσκάησλ κε δηαθξάγκαηα, κε 
ηνπνζέηεζε ησλ ζσκάησλ ηνχησλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη κε ηελ νιηθή απψιεηα είηε 
παξακέλνπλ ελζσκαησκέλα κνλίκσο ζην ζθπξφδεκα είηε απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

ε. ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά ηνπνζέηεζεο κε νπιηζκέλσλ ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο 
βάζξσλ θαη ηνίρσλ αληηζηήξημεο φπσο θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε θάζε έξγνπ. 

η. ηελ εξγαζία θαη πιηθά ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ή άιινπ πιηθνχ πνπ ηπρφλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κφξθσζε αξκψλ. 

ηα. ηηο δαπάλεο εμνπιηζκνχ, νξγάλσζεο, ζρεηηθήο κειέηεο, πξνζζέησλ θηι, πνπ 
ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηηο εηδηθέο δηαζηξψζεηο ζθπξνδέκαηνο ή ηελ θαηαζθεπή ησλ 
εηδηθψλ ζθπξνδεκάησλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΣ '97, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο 
ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη αιιηψο ζηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο. 

ηβ. ηελ αλεγκέλε δαπάλε ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ παξαγσγήο 
ζθπξνδέκαηνο, ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ πιηθψλ απφ ηελ βξνρή, ηνλ παγεηφ θηι, ησλ 
ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή θαη άιισλ κεζφδσλ γηα ηελ ζθπξνδέηεζε κε δεζηφ ή θξχν θαηξφ 
θαη παγεηφ (φπσο θαη ε αλεγκέλε δαπάλε ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ πξνζηαζίαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο γηα ζθπξνδέηεζε κε δεζηφ ή θξχν θαηξφ θαη παγεηφ). 

ηγ. ηηο δεκηέο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ ή 
κεραλήκαηνο θηι απφ αηηίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλσηέξαο βίαο θαη ινηπέο 
άιιεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 
κφξθσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα. 

ηδ. ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο, ηνπνζέηεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ αλαγθαίσλ 
ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ. 

ηε. ηηο δαπάλεο φισλ ησλ κεραληθψλ κέζσλ, εξγαιείσλ, πιηθψλ, νξγάλσλ, ειέγρσλ θαη 
δνθηκψλ θάζε είδνπο φπσο επίζεο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εξγαζία θαη αθφκε θάζε άιιε δαπάλε έζησ θαη αλ δελ 
πεξηγξάθεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

341.5.2 Σζηκέλην (βι. παξ. 341.6.2) 

341.5.3 Ξπιόηππνη θαη Ηθξηώκαηα (βι. παξ. 341.5.1) 

341.5.4 ηδεξνύο Οπιηζκόο 

Ζ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ 

 ηελ θνπή, θαηεξγαζία θαη ηελ επηκειή θαη έληερλε ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ (αλσδνκή, ζεκέιηα, πάζζαινη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ) κε ή 
ρσξίο παξνπζία λεξνχ 

 ηε ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηέξεν ζε φιεο ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 
ελαιιάμ κε ζχξκα Νν 5, ή κεγαιπηέξνπ πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ζέζε ηνπ 
νπιηζκνχ, ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε γηα ηελ πεξίπησζε έγρπησλ παζζάισλ 
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 ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζχξκαηνο πξφζδεζεο φπσο επίζεο θαη αξκνθιεηδψλ 
θαη άιινπ είδνπο εγθεθξηκέλσλ ελψζεσλ 

 ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ ππνζηεξηγκάησλ απνζηαηψλ 
(θαβίιηεο)  

 ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ θαη 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ νπιηζκνχ, φπσο επίζεο θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πηλάθσλ 
νπιηζκνχ. 

341.6 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή  

 

341.6.1 θπξόδεκα 

341.6.1.1  Δπηκέηξεζε 

α. Οη εξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

β. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηηο θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην 
έδαθνο ε ζηάζκε απηνχ λνείηαη φπσο δηακνξθψζεθε κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο πξηλ απφ ηελ 
θαηαζθεπή ησλ ζθπξνδεκάησλ. 

γ. Ζ επηκέηξεζε ηνπ φγθνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηελ ρξήζε 
μπινηχπσλ, γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν επηπιένλ 
φγθνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ηπρφλ δηαζηξψζεθε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ μπινηχπσλ. 

δ. Απφ ηνλ φγθν ηνπ επηκεηξνχκελνπ ζθπξνδέκαηνο αθαηξείηαη ν φγθνο ησλ 
πεξηθιεηζκέλσλ θελψλ, πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζσιήλεο ή κε έλζεηα, κε ζθνπφ ηε κείσζε 
ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 

ε. Απφ ηνλ φγθν ηνπ επηκεηξνχκελνπ ζθπξνδέκαηνο δελ αθαηξείηαη ν φγθνο ησλ 
ινμνηκεκέλσλ ή ζηξνγγπιεκέλσλ γσληψλ, νχηε ν φγθνο ησλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ 
ελζσκαηψλνληαη ζην ζθπξφδεκα. Δπίζεο δελ αθαηξείηαη ν φγθνο πνπ θαηαιακβάλνπλ 
ζσιήλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα ησλ εθάζηνηε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ 
απνζηξάγγηζε θαη πξνζηαζία απηψλ. 

341.6.1.2  Πιεξσκή 

α. Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο ζθπξνδεκάησλ. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα 
ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

β. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ή θαη άιια θξηηήξηα πνπ ζα έρνπλ ηεζεί ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηφηε νη 
επαθνινπζνχληεο έιεγρνη, δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκέο, κειέηεο, δνθηκαζηηθέο θνξηίζεηο θηι 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηα θξηηήξηα ησλ πξνδηαγξαθψλ, 
κεηά θαη ηνπο πξφζζεηνπο ειέγρνπο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαθαηαζθεπάζεη ην 
ηκήκα ή ηελ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ελψ εθ παξαιιήινπ ε Τπεξεζία θαηά ηελ 
απφιπηε θξίζε ηεο δχλαηαη λα δεηήζεη θαη ηηο επαπεηινχκελεο απφ ηελ ζχκβαζε πνηληθέο 
ξήηξεο ή θαη ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ ηπρφλ θαζπζηέξεζε πνπ ζα ήζειε 
πξνθχςεη (βι. θαη παξάγξαθν 13.7 ηνπ ΚΣ '97). 

γ. Πιεξσκέο γηα έξγα απφ ζθπξφδεκα δηελεξγνχληαη θαλνληθά κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ 
ειέγρσλ ζε ζιίςε δνθηκίσλ ειηθίαο 28 εκεξψλ θαη εθφζνλ απνδεηρηεί φηη πιεξνχληαη ηα 
θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηεζεί θαη άιια 
θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα έρνπλ δηεμαρζεί θαη νη έιεγρνη 
ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφζζεηα θξηηήξηα θαη εθφζνλ απνδεηρηεί φηη πιεξνχληαη θαη ηα θξηηήξηα 
απηά, κφλν ηφηε ζα δηελεξγνχληαη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο (βι.  θαη παξάγξαθν "Έιεγρνο 
πξνφδνπ ζθιήξπλζεο".) 
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δ. Αλ δελ πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο, ηφηε νη ζρεηηθέο πιεξσκέο 
παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα κέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ απνδνρήο ηεο θαηαζθεπήο. 

ε. Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη 
πιεξσκέο γηα έξγα ζθπξνδέκαηνο πξηλ απφ ηηο 28 εκέξεο, εθφζνλ ιεθζνχλ θαη δνθίκηα 
ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε κηθξφηεξε ειηθία.  

ζ. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη (εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά) ε δαπάλε 
δηακφξθσζεο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε 
μπινηχπνπο πςειήο πνηφηεηαο (ηχπσλ Β, Γ, Γ, Δ θαη άιισλ εηδηθψλ ηχπσλ) πνπ ζα 
επηκεηξεζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ κε εηδηθέο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο. 

341.6.2 Σζηκέλην 

α. Οπδεκία απφ ηηο εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν αλαθνξηθά κε ην ηζηκέλην, 
δελ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα επηκεηξάηαη. 

β. Οη εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν αλαθνξηθά κε ην ηζηκέλην, δελ ζα 
πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο αιιά λννχληαη φηη νη δαπάλεο ηνπο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο 
ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

γ. Καη΄ εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηζηκέληνπ ηχπνπ IV, ην ηζηκέλην απηφ 
πιεξψλεηαη μερσξηζηά κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ (αλ ππάξρεη) ή κε 
ζχληαμε Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ επί πιένλ δαπάλε πξνκήζεηαο θηι. 
ηζηκέληνπ ηχπνπ IV. 

341.6.3 ηδεξνύο Οπιηζκόο 

α. Οη εξγαζίεο φπιηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα επηκεηξψληαη ζε ρηιηφγξακκα (kg) ζηδεξνχ 
νπιηζκνχ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά θαηεγνξία ράιπβα πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ 
επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

β. Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη κε βάζε ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο νπιηζκψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, ή αλ δελ ππάξρνπλ, απφ ηνπο πίλαθεο πνπ ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο. Οη πίλαθεο ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη 
πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο, ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο θαη κήθε θάιπςεο, ηα 
βάξε αλά κ.κ. θαη αλά δηάκεηξν - ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο πίλαθεο βαξψλ ησλ 
γεξκαληθψλ θαλνληζκψλ - ηα κήθε ησλ ζηδεξψλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά θαη νιηθά βάξε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ νπιηζκψλ θηι. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ νπιηζκψλ ειέγρεηαη θαη ε παξαιαβή ηνπο 
γίλεηαη πξηλ ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη ζπληαρζέληεο πίλαθεο, κεηά ηελ παξαιαβή 
ησλ νπιηζκψλ, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία. Οη εγθεθξηκέλνη πίλαθεο 
ησλ ηνπνζεηεκέλσλ νπιηζκψλ κε ηα βάξε ηνπο, απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

γ. Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο ραιχβσλ. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα 
φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

δ. Ζ πιεξσκή ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ γίλεηαη κφλν κεηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ 
Τπεξεζία ησλ μπινηχπσλ θαη ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Σεχρνπο θαη ηεο εγθεθξηκέλεο ηερληθήο κειέηεο (θαηεγνξία ράιπβα, δηάκεηξνη, δηαζηάζεηο θαη 
κνξθή) θαη ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο (DΗΝ 1015 θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εγθχθιηνη, 
ΔΚΟ θηι.). 

 

342. ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ  

342.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

α. Σν αληηθείκελν ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ηα ηειεηψκαηα ηχπνπ Α, Β, Γ, Γ ή Δ. 
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β. Χο "δηακνξθψζεηο νξαηψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ κε ρξήζε μπινηχπσλ" 
λννχληαη φιεο νη δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα επηηεπρζεί ζην ζθπξφδεκα επηθαλεηαθφ 
ηειείσκα πςειήο πνηφηεηαο (ηχπνπ Β, Γ, Γ ή Δ). 

γ. Σα ηειεηψκαηα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο δηαθξίλνληαη ζηα αθφινπζα: 

- Σειεηψκαηα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ 
μπινηχπσλ 

- Σειεηψκαηα επηθαλεηψλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε 
επηθάλεηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπινηχπνπο θαη ζηηο νπνίεο ε ζρεηηθή 
επεμεξγαζία η εθηειείηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην ζθπξφδεκα είλαη αθφκε "πιαζηηθφ". 

δ. Ζ επίηεπμε ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ νξαηψλ επηθαλεηψλ / ηειεησκάησλ επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο πξνυπνζέηεη θαηάιιειε κειέηε, επίβιεςε θαη κέζα θαη απνηειεί επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

ε. Πξνβιέπνληαη γεληθά πέληε ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο πνπ 
πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ μπινηχπσλ: 

- Σειεηψκαηα ηχπνπ Α  

- Σειεηψκαηα ηχπνπ Β  

- Σειεηψκαηα ηχπνπ Γ  

- Σειεηψκαηα ηχπνπ Γ  

- Σειεηψκαηα ηχπνπ Δ 

Αλαιπηηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεησκάησλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μπινηχπνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη λα 
επηηεπρζνχλ νη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο, αλαπηχζζνληαη ζηελ παξάγξαθν "Σειεηψκαηα 
Δπηθάλεηαο θπξνδέκαηνο ζε Δπαθή κε Ξπιφηππν". 

ζη. Πξνβιέπνληαη γεληθά δχν ηχπνη ηειεησκάησλ επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ 
βξίζθεηαη ζε επαθή κε μπινηχπνπο: 

- Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ  

- Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΒ 

342.2 Δπηινγή Σειεηώκαηνο 

α. ηελ  πεξίπησζε πνπ ην ζθπξφδεκα παξακέλεη αλεπίρξηζην αλαθχπηνπλ δηάθνξεο 
απαηηήζεηο επηινγήο ηειεηψκαηνο σο άλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζέζε ηεο επηθάλεηαο θαη κε 
άιινπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Δίλαη δπλαηή ε πξφβιεςε θαη άιισλ ηχπσλ 
επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ γηα αλεπίρξηζηα ζθπξνδέκαηα, αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε. 

β. Καηά ηελ επηινγή ιακβάλνληαη ππ' φςηλ ηα αθφινπζα: 

- ην θφζηνο ηειεηψκαηνο 

- ε επθνιία επίηεπμεο ηειεηψκαηνο πςειήο ζηάζκεο 

- ε αιιαγή ηεο εκθάληζεο κεηά ηελ επηξξνή ησλ  θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ έιεπζε 
ηνπ ρξφλνπ θαη ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ 

- ε επθνιία ζπληήξεζεο 

γ. Σν είδνο ησλ επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε ή / θαη 
απφ ηελ Τπεξεζία. Γεληθά γηα ηα νξαηά κέξε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ 
επηθαλεηαθφ ηειείσκα ηχπνπ Γ (ή θαη αλψηεξν πνηνηηθά, δειαδή ηχπνπ Γ ή Δ). 

δ. Αλ δελ θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ηειεηψκαηνο, ηφηε ππνλνείηαη φηη 
πξνδηαγξάθεηαη ζαλ επηθαλεηαθφ ηειείσκα ην ηειείσκα ηχπνπ Α. 

ε. Θέζε εθαξκνγήο θαη είδνο ηειεηψκαηνο 

- Ο ηχπνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ζθπξφδεκα ζε επαθή 
κε μπινηχπνπο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ (ζηχινο, δνθφο, πιάθα, ηνηρείν, 
θιηκαθνζηάζην), ηε ζέζε ηνπ ζηελ θαηαζθεπή θαη ην αλ ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξφζζεην 
ηειείσκα επ' απηνχ (θνλίακα, πιαθίδηα, ρξσκαηηζκνί θηι). 

- ε θάζε πεξίπησζε, ν ηχπνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο πξέπεη λα 
πξνδηαγξάθεηαη ζαθψο. 
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ζη. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε ηερληθψλ 
έξγσλ νδνπνηίαο θαη ζπλαθψλ άιισλ ηερληθψλ έξγσλ, ε επζεία δηαρσξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ 
κε ηειείσκα ηχπνπ Α απφ ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο επηθάλεηεο πςειήο πνηφηεηαο (επηθάλεηεο 
κε ηειεηψκαηα ηχπνπ Β έσο θαη Δ ή / θαη άιια) ζα βξίζθεηαη 0.50 m θάησ απφ ηε γξακκή ηνπ 
εδάθνπο, φπσο απηή πξφθεηηαη λα δηακνξθσζεί κε ηα έξγα ηεο ππφςε εξγνιαβίαο. Οη επζείεο 
απηέο απνηεινχλ θαη ηα φξηα ηεο επηκέηξεζεο ησλ επηθαλεηψλ πςειήο πνηφηεηαο, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηπρφλ πξνβιεπφκελε εηδηθή ακνηβή απηψλ (εθηφο αλ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά). 

δ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ απαηηείηαη θαηαζθεπή επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ 
πςειήο πνηφηεηαο, γίλεηαη εηδηθή πξνδηαγξαθή ηεο έθηαζεο θαη ηνπ είδνπο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ηχπνπ ηειεηψκαηνο θαη θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ηα 
απαηηνχκελα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ μπινηχπσλ ή / θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεηψκαηνο κε 
κεζφδνπο θαη θξηηήξηα απνδνρήο πνπ πξνδηαγξάθνληαη αλαιπηηθά. 

342.3 Τιηθά  

Γηα ηε δηακφξθσζε νξαηψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ κε ηειεηψκαηα ηχπνπ Β,Γ,Γ, ή Δ 
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α. Γηα επηθάλεηεο δηαθνξεηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 
αθφινπζα δηαθνξεηηθά πιηθά θαη είδε θαηαζθεπήο μπινηχπσλ: 

- Ξπιφηππνο κε εηδηθά θχιια εληζρπκέλνπ θφληξα πιαθέ θαη πιαζηηθή επέλδπζε ηεο 
επηθάλεηαο (BETOFORM ή αλάινγν). 

- ηδεξφηππνο κε ιακαξίλα ειαρίζηνπ πάρνπο 1,6 mm θηι, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν "Ξπιφηππνη Δκθαλνχο θπξνδέκαηνο" ηνπ παξφληνο Σεχρνπο. 

β. Απαγνξεχεηαη αλάκημε ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα ηελ θαηαζθεπή 
μπινηχπνπ ηεο επηθάλεηαο εληαίνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη αθφινπζεο επηθάλεηεο ζεσξνχληαη 
σο έλα δνκηθφ ζηνηρείν κε εληαία επηθάλεηα, γηα ην νπνίν επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληαίν 
πιηθφ μπινηχπνπ (ή ζηδεξνηχπνπ), εληαίν πιηθφ απνθφιιεζεο μπινηχπσλ, εληαία ζπληήξεζε 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη εληαίεο ινηπέο ελέξγεηεο, ψζηε λα απνθηεζνχλ 
εληαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε ηχπνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο: 

- νιφθιεξε ε νξαηή επηθάλεηα θνξέα γέθπξαο. 

- φιεο νη νξαηέο επηθάλεηεο ησλ αθξνβάζξσλ θαη ησλ ζπλερφκελσλ πξνο απηά 
ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηνπο (ζε φζν ηκήκα ηνπο πξνβιέπεηαη λα 
θαηαζθεπαζηνχλ κε επηθαλεηαθφ ηειείσκα ). 

- φιεο νη νξαηέο επηθάλεηεο κεζφβαζξσλ. 

- θάζε κεκνλσκέλνο ηνίρνο ζην ζχλνιν ηνπ κήθνπο ηνπ 

- πιάθεο νξφθσλ, δνθνί , ππνζηπιψκαηα ή ηνηρία, θιηκαθνζηάζηα. 

γ. Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλδεζκνη 
μπινηχπσλ κε εηδηθή δηακφξθσζε ηνπ αθαηξνχκελνπ ηκήκαηνο πνπ ζα απνηειείηαη απφ 
πιαζηηθφ θψλν ή άιιν πιηθφ κε θσληθή επηθάλεηα. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκάησλ ή 
ζπλδέζκσλ πνπ ζξαχνληαη θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπο. 

δ. Τιηθά απνθφιιεζεο μπινηχπσλ 

Σα πιηθά απνθφιιεζεο ησλ μπινηχπσλ πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ 
θαινχληαη λα επηηχρνπλ. ε εληαίεο, νξαηέο επηθάλεηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην πιηθφ 
απνθφιιεζεο μπινηχπσλ. Ζ επάιεηςε ηνπ πιηθνχ απνθφιιεζεο πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε. 
Ζ επαθή ηνπ κε ηνλ νπιηζκφ ή ηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξφθεηηαη λα δερηεί θαη πξφζζεην ηειείσκα 
(θνλίακα, πιαθίδηα, ρξσκαηηζκφ θηι), πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ην ζπκβαηφ ηνπ πιηθνχ 
απνθφιιεζεο κε ην είδνο ηεο επίζηξσζεο. 

342.4 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

342.4.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο 

α. ε νπνηνδήπνηε ηειείσκα δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη αλεπηζχκεηεο ελαιιαγέο 
ρξψκαηνο ή θπζηθέο αζπλέρεηεο. Διαηηψκαηα ζηελ επηθάλεηα απφ ηελ δηάζηξσζε θαη 
ζπκπχθλσζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο επηθαλεηαθνχ 
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ζθπξνδέκαηνο. Σν ζθπξφδεκα πξέπεη λα παξάγεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα ειαηηψλεηαη ε 
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο επηθαλεηαθψλ θειίδσλ. Χο εθ ηνχηνπ ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα 
δίλεηαη ζε φιεο θάζεηο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, φρη κφλν ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο αληνρήο θαη αλζεθηηθφηεηαο. 

β. Οη νξαηέο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα έρνπλ εληαία θαη νκνηφκνξθε 
απφρξσζε θαη γεληθά εκθάληζε. Γηα ην ιφγν απηφ επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ιεπηνκεξνχο 
Μειέηεο χλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηάζηξσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε 
δηαηήξεζε ηεο ζχλζεζεο απηήο αλαιινίσηεο κέρξη ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, κε ζηαζεξή πεγή 
αδξαλψλ, ζηαζεξή πξνέιεπζε, θαηεγνξία ηζηκέληνπ θηι. 

γ. Ζ απνξξνθεηηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ μπινηχπνπ επεξεάδεη ην βάζνο θαη ηελ 
νκνηνκνξθία ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ επηθάλεηα ηνπ μπινηχπνπ, αλάινγα πξνο 
ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειεηψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, δελ πξέπεη λα θειηδψλεη ην ζθπξφδεκα ή λα 
αληηδξά ρεκηθά καδί ηνπ. Πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε ν μπιφηππνο επαιείθεηαη κε ιεπηή, 
νκνηφκνξθε ζηξψζε θαηάιιεινπ πιηθνχ απνθφιιεζεο,  ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνμήισζή 
ηνπ. Οη αξκνί ησλ μπινηχπσλ πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγαλνί. 

δ. Σν κίγκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη επαξθψο ζπλεθηηθφ, ψζηε λα ειαηηψλεηαη 
ε θίλεζε ηνπ λεξνχ σο πξνο ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά. Ζ απαηηνχκελε εκθάληζε είλαη δπλαηφλ λα 
πξνζδηνξίδεη ηα ρξψκαηα ησλ ζπζηαηηθψλ, ηε δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ηηο αλαινγίεο 
κίμεο. 

ε. Οη κέζνδνη κεηαθνξάο, δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, είλαη ηέηνηεο ψζηε λα 
ειαηηψλεηαη ε απφκημε θαη λα εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή ζπκπχθλσζε. Σν ζθπξφδεκα 
πξέπεη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, θαζψο δηαζηξψλεηαη λα ζπκππθλψλεηαη ζπλερψο κε εζσηεξηθφ 
δνλεηή, πνπ λα έρεη επαξθή ηζρχ, θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ εγθιείεηαη αέξαο απφ ην 
ππεξθείκελν πξνο ζπκπχθλσζε ζθπξφδεκα. 

ζη. Σν ζθπξφδεκα πξέπεη λα ζπληεξείηαη νκνηφκνξθα θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ 
κεραληθέο βιάβεο (θξνχζε θηι) ή απφ θειηδψζεηο (απφ πξνεμέρνπζεο ξάβδνπο θηι). 

δ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πξνζσπηθφ κε θαηάιιεια πξνζφληα θαη λα ηνπο 
επηηεξεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα απνδνζνχλ νη απαηηνχκελεο πςειήο πνηφηεηαο 
επηθάλεηαο αλεπίρξηζηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ε. Γηα ηηο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην έδαθνο, ή πνπ 
πξφθεηηαη λα επηρσζνχλ αθνινπζνχληαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

ζ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε παξάιεηςε ρξήζεο μπινηχπνπ θαη ε 
ζθπξνδέηεζε ησλ έξγσλ ζε απεπζείαο επαθή κε ην έδαθνο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 
Αλαδφρνπ, αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε, ή κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

η. Έιεγρνο ρξψκαηνο 

Όηαλ απαηηείηαη νκνηνκνξθία ρξψκαηνο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θάζε 
ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ πξέπεη λα πξνέξρεηαη ζηαζεξά απφ ηελ ίδηα πεγή (αδξαλή, 
ηζηκέλην, ηπρφλ πξφζζεην, λεξφ). Ο Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο δπλαηφηεηαο πξνκήζεηαο απφ ηελ ίδηα πεγή φισλ ησλ πνζνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σα αδξαλή πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζε δηάξθεηα θαη απαιιαγκέλα 
απφ ξχπνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θειίδεο. Οη αλαινγίεο κίμεο θαη ε θνθθνκέηξεζε, 
ηδηαίηεξα ησλ ιεπηψλ αδξαλψλ, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο. ε κεγάια "πάλσ" 
μπινηχπσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ απφ θφληξα-πιαθέ κε μχιν θαη 
αληίζηξνθα. Δπίζεο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ νκνηνκνξθία ηεο ζπληήξεζεο 
γηαηί κπνξεί λα επεξεαζζεί ην ρξψκα. 

ηα. Ζ πθή, ην ρξψκα θαη ε αληνρή ζε δηάξθεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο επεξεάδνληαη απφ ηελ 
ζπληήξεζε. Όπνπ ε εκθάληζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηε κέζνδν ζπληήξεζεο θαη ζην ρξφλν απνμήισζεο ησλ μπινηχπσλ, ηα νπνία 
πξέπεη λα δηεμάγνληαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. ηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη λα έρνπλ 
ην ίδην επηθαλεηαθφ ηειείσκα, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα, νκνηφκνξθε ζπληήξεζε. 

ηβ. Πξνζηαζία Σειεησκάησλ 

Σειεηψκαηα πςειήο πνηφηεηαο ηξαπκαηίδνληαη εχθνια κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ μπινηχπνπ θαη 
ρξεηάδνληαη εηδηθή πξνζηαζία ζε πεξηνρέο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία ηέηνηεο πεξηνρέο, απηή είλαη δπλαηφλ 
λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηε ιήςε εηδηθψλ επηπιένλ κέηξσλ, ρσξίο απφ ηνλ ιφγν απηφ λα 
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πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ή παξάηαζε 
πξνζεζκίαο. 

ηγ. ε βάζνο 40 mm απφ ηελ ηειηθή εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο δελ επηηξέπεηαη 
απαγνξεχεηαη λα ππάξρνπλ ζηδεξνχρα κεηαιιηθά αληηθείκελα, εθηφο απφ ηα απαηηνχκελα είδε 
πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα λα βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα. 

342.4.2 Σειείσκα Σύπνπ Α 

α. Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζσζηά κνξθσκέλνπ μπινηχπνπ απφ 
ζαλίδεο πξηζηήο μπιείαο κε θιεηζηνχο αξκνχο. ηελ επηθάλεηα ζα θαίλνληαη ηα απνηππψκαηα 
ησλ λεξψλ ηεο πξηζηήο μπιείαο θαη ησλ αξκψλ. Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη επίζεο κηθξέο 
αηέιεηεο (θνηιψκαηα) πξνθαινχκελεο απφ ηελ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ, αιιά ε επηθάλεηα 
πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ θελά, ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη κεγάιεο αηέιεηεο. 

β. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ηειεηψκαηα θαινππσκέλσλ επηθαλεηψλ, νη νπνίεο 
δελ είλαη νξαηέο θαη ζπλεπψο ελδερφκελε ηξαρχηεηα είλαη δπλαηφλ λα είλαη απνδεθηή. Ζ 
επηθάλεηα γεληθά δελ ρξεηάδεηαη άιιε επεμεξγαζία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ εθηφο 
απφ ηελ επηδηφξζσζε ειαηησκαηηθνχ ζθπξνδέκαηνο, ην γέκηζκα ησλ νπψλ ησλ ζπλδέζκσλ 
ησλ μπινηχπσλ θαη ηελ θαζνξηζκέλε ζπληήξεζε. 

342.4.3 Σειείσκα Σύπνπ Β 

α. Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ζσζηά κνξθσκέλνπ μπινηχπνπ απφ 
πιαληζκέλεο ζαλίδεο. ηελ επηθάλεηα ζα θαίλνληαη ειαθξά απνηππψκαηα ησλ λεξψλ ηεο 
μπιείαο θαη ησλ αξκψλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηδεξφηππνο ή ηχπνο απφ 
άιιν θαηάιιειν πιηθφ. Αζήκαληεο αηέιεηεο (θνηιψκαηα) πξνθαινχκελεο απφ ηελ παγίδεπζε 
αέξα ή λεξνχ είλαη δπλαηφλ λα είλαη απνδεθηέο, αιιά ε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη 
απαιιαγκέλε απφ θελά, ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη ζεκαληηθέο αηέιεηεο. 

β. ε πεξηνρέο φπνπ νη νπέο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπινηχπνπ δελ παξακέλνπλ ζαλ 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ε παξαδνρή απηή ζα ηζρχεη γεληθά, εθηφο 
αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα πκβαηηθά Σεχρε), νη θνηιφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 
απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπινηχπνπ πιεξψλνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 
ζρεηηθή παξάγξαθν γηα ηηο επηδηνξζψζεηο ησλ άιισλ νπψλ θαη ειαηησκάησλ. Ο ηξφπνο 
απηφο είλαη ίδηνο κε απηφλ πνπ θαζνξίζηεθε ζηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α εθηφο απφ 
ην φηη ην θνλίακα είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, λα πεξηέρεη θαη ιίγν 
ιεπθφ ηζηκέλην ψζηε ην ηειηθφ ρξψκα ηνπ επηδηνξζσκέλνπ ηκήκαηνο λα είλαη ίδην κε απηφ ηεο 
ππφινηπεο επηθάλεηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πθή ηνπ ηκήκαηνο. Πξνηνχ γίλεη ε 
επηδηφξζσζε ζηελ θαηαζθεπή πξέπεη λα θηηαρηνχλ δνθηκαζηηθά κίγκαηα θνληάκαηνο θαη 
ιεπθνχ ηζηκέληνπ θαη λα αθεζνχλ λα μεξαζνχλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ ρξψκα πνπ 
ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. Αθνινπζεί ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα. 

γ. ε πεξηνρέο φπνπ νη νπέο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπινηχπνπ έρεη θαζνξηζηεί λα 
παξακείλνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ην ζε εζνρή εθηεζεηκέλν 
άθξν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπ μπινηχπνπ πνπ παξακέλεη ζην ζθπξφδεκα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί ζε εηδηθή θαηεξγαζία. 

342.4.4 Σειείσκα Σύπνπ Γ 

α. Σν ηειείσκα απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε ζθπξνδέκαηνο πςειήο πνηφηεηαο 
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο fck≥15ΜPa (150 kg/cm

2
) θαη θαηάιιεια κνξθσκέλν μπιφηππν κε 

ζθιεξή θαη ιεία επηθάλεηα. Οη επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη ιείεο, κε αθξηβείο 
θαη θαζαξέο αθκέο. Μφλν πνιχ κηθξέο επηθαλεηαθέο αηέιεηεο είλαη αλεθηέο. Γελ επηηξέπεηαη ε 
εκθάληζε θειίδσλ ή ε αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζηα πιηθά απνθφιιεζεο ησλ 
μπινηχπσλ. 

β. Γηα ηηο νπέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπινηχπσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 
γηα ην ηειείσκα ηχπνπ Β. 

γ. Σα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Γ, ζε νξαηέο επηθάλεηεο απφ ζθπξφδεκα 
θαηαζθεπάδνληαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα κε ρξήζε ζηδεξνηχπσλ, ή θφληξα πιαθέ εηδηθήο 
επέλδπζεο κε πιαζηηθή επίζηξσζε γηα ηε κφξθσζε απνιχησο ιείσλ επηθαλεηψλ, ρσξίο 
αλσκαιίεο ζηηο ελψζεηο, ή άιιεο θάζε είδνπο παξακνξθψζεηο ή αηέιεηεο. Σν πιηθφ απηφ δελ 
πξέπεη λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν απφ 5 θνξέο. Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζα 
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εμαθξηβψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Σα άθξα ησλ θχιισλ ηνπ πιηθνχ πξέπεη είλαη θαζαξά 
δηακνξθσκέλα, ρσξίο θζνξέο, απνηκήζεηο, ζξαχζεηο θαη παξακνξθψζεηο ηεο επηθάλεηαο θαη 
ρσξίο ρξσκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα 
επεξεάζνπλ ην ρξψκα ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

δ. Όια ηα αθαηάιιεια θχιια, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ μπινηχπνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνκαθξχλνληαη θαηά ηελ ηειηθή επηζεψξεζε ηνπ 
μπινηχπνπ, πνπ ζα δηεμαρζεί πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 
έρνπλ ζηελ κεηαθίλεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ νπιηζκψλ, ζηελ απνμήισζε ησλ 
ηθξησκάησλ, ζηηο θαζπζηεξήζεηο θηι γηαηί δηεπθξηλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα 
ππεχζπλνο γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνδηαγξαθψλ, έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα 
πξνβιεπφκελα πςειήο πνηφηεηαο επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ε. Υξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεινη ζηδεξφηππνη εηδηθά πξνζαξκνζκέλνη ζηηο αλάγθεο 
ζθπξνδέηεζεο ζην ηκήκα ηνπ θνξέα, ζην νπνίν πξνβιέπνληαη νξαηέο επηθάλεηεο. Ζ 
δηακφξθσζε ησλ ζηδεξνηχπσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ πιηθψλ απνμήισζεο φπσο θαη 
εηδηθψλ ζπλδεζκνινγηψλ ζα δηεμάγεηαη επηκειψο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απφιπηα αθξηβήο 
θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηειηθή εκθάληζε ηεο θαηαζθεπήο. 

ζη. Γίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηάιιειε ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (κε ηελ 
πηζαλή ρξήζε εηδηθψλ πξφζκηθησλ, εγθεθξηκέλσλ απφ ηε Τπεξεζία) θαη ζηελ άθξσο 
επηκειεκέλε δφλεζε απηνχ, ζηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ νπιηζκψλ θαη ζηε ρξήζε εηδηθψλ, 
αλαγθαίσλ γηα ηε δφλεζε, πιαζηηθψλ παξεκβιεκάησλ εμαζθάιηζεο ηεο ζέζεο ησλ 
νπιηζκψλ, ψζηε λα απνδνζεί ε απαηηνχκελε θαη απνιχησο ιεία θαη εληαίαο παξνπζίαζεο φςε 
ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ ζην ζθπξφδεκα κε ηειείσκα επηθάλεηαο ηχπνπ Γ. 

 δ. Όπνπ πξνβιέπεηαη ρξήζε δηαθνζκεηηθψλ πήρεσλ (ζθνηηψλ) ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, απηέο ηνπνζεηνχληαη ζηηο αθξηβείο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε 
θαη απνηεινχληαη απφ πιαληζκέλεο θαηλνχξηεο δηαηνκέο απφ θαηάιιειν μχιν, ή εηδηθέο 
δηαηνκέο απφ πιαζηηθφ κε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε, ή / θαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο θζνξέο θηι φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Γηα ηηο ζθνηίεο είλαη επίζεο ζεκαληηθή ε ρξήζε θαηάιιεινπ πιηθνχ 
απνμήισζεο. 

ε. Σα θχιια ηνπ μπινηχπνπ ή ζηδεξνηχπνπ ζηελ επηθάλεηα πνπ πξνβιέπεηαη ε 
δηακφξθσζε νξαηήο επηθάλεηαο Σχπνπ Γ ηνπνζεηνχληαη κε κηα δηάηαμε δηακεθψλ θαη 
εγθάξζησλ αξκψλ ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλα ζρέδηα απφ ηελ Τπεξεζία, ψζηε λα πξνθχπηεη 
θαιαίζζεην απνηέιεζκα ηεο δηάηαμεο ησλ εκθαληδφκελσλ αξκψλ (κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπνζέηεζεο ησλ θχιισλ ζε, πξαθηηθά, απφιπηε επαθή). 

ζ. Αλαηηηνιφγεηεο αιιαγέο θαηεχζπλζεο ή δηαζηάζεσλ ησλ θχιισλ ηνπ μπινηχπνπ, κε 
κφλε ηελ αηηηνινγία ηεο απνθπγήο θζνξάο ησλ θχιισλ δελ επηηξέπνληαη,  εθ' φζνλ 
δεκηνπξγνχλ δπζκελή επηξξνή ζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο εκθάληζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ 
ηειεηψκαηνο. 

η. Όιεο νη αθκέο ησλ επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ηχπνπ Γ ζα είλαη ινμνηκεκέλεο κε 
ρξήζε θηιέησλ θαη ζα θαηαζθεπάδνληαη κε απφιπηε αθξίβεηα νη ηπρφλ πξνβιεπφκελεο απφ ηε 
κειέηε ζθνηίεο, ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηελ παξνχζα ηηκή 
δηακφξθσζεο επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο. 

ηα. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηπρφλ παξεθθιίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 
ζρεηηθά κε ηα πξνδηαγξαθφκελα γηα ηε δηακφξθσζε επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ, ηελ 
ηερλνινγία θαηαζθεπήο ζπλδέζκσλ, ησλ αλνρψλ μπινηχπσλ θαη ησλ ινηπψλ αλνρψλ 
επηζχξνπλ ζηνλ Αλάδνρν φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θπξψζεηο, ελψ 
είλαη δπλαηή ε ιήςε ησλ αθφινπζσλ κέηξσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη θαηά ηελ 
απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο: 

- θαζαίξεζε  ηεο   παξηίδαο   ζθπξνδέκαηνο   πνπ   δελ   είλαη   δηακνξθσκέλε   κε   
ηα πξνβιεπφκελα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα  

- επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλέιζεη κέρξη θαη ην δεθαπιάζην 
ηνπ ηηκνινγίνπ Τπεξεζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ επηθαλεηαθψλ 
ηειεησκάησλ επηθαλεηψλ ζε επαθή κε μπιφηππν. 

342.4.5 Σειείσκα Σύπνπ Γ 

α. Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη αθνχ πξψηα παξαρζεί ηειείσκα ηχπνπ Β ζε 
επηκειψο ζπκππθλσκέλν ζθπξφδεκα πςειήο πνηφηεηαο, ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 
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fck≥25ΜPa (250 kg/cm
2
) δηαζηξσκέλν ζε θαηάιιεια κνξθσκέλνπο μπινηχπνπο. Αθνινπζεί 

βειηησηηθή επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο, δειαδή πξνζεθηηθή εμάιεηςε φισλ ησλ πξνεμνρψλ 
κε εηδηθά παξαζθεπαδφκελν θνλίακα απφ ηζηκέλην θαη ιεπηφ αδξαλέο. 

β. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ επίηεπμε εληαίνπ ρξψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη 
ζηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ απνθφιιεζεο ησλ μπινηχπσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ε επηθάλεηα 
είλαη απαιιαγκέλε απφ θειίδεο ή ρξσκαηηθέο αιινηψζεηο. 

γ. Γηα ηηο νπέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπινηχπσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 
γηα ην ηειείσκα ηχπνπ Β. 

342.4.6 Σειείσκα ηύπνπ Δ 

α. Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη αθνχ πξψηα παξαρζεί ηειείσκα ηχπνπ Γ θαη ζηε 
ζπλέρεηα θαη ελψ αθφκα ην ζθπξφδεκα είλαη λσπφ, αθνινπζήζεη πιήξσζε φισλ ησλ 
επηθαλεηαθψλ αηειεηψλ κε εηδηθά παξαζθεπαδφκελν θνλίακα απφ ηζηκέλην θαη ιεπηφ αδξαλέο. 

β. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ επίηεπμε εληαίνπ ρξψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Μεηά 
ηελ θαηάιιειε ζπληήξεζε ε επηθάλεηα πξέπεη λα ηξηθηεί, φπνπ απηφ απαηηείηαη, έηζη ψζηε λα 
απνδνζεί επηθάλεηα ιεία θαη νκαιή. 

γ. Γηα ηηο νπέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπινηχπσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 
γηα ην ηειείσκα ηχπνπ Β. 

δ. Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε 
μπιφηππν, ηχπνπ Δ ηζρχνπλ φιεο νη απαηηήζεηο ηηο παξαγξάθνπ "Σειείσκα ηχπνπ Γ" αιιά επί 
πιένλ νξίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ρξήζε εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ θαη ελζσκαησκέλσλ 
κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ. 

ε. Σα ηκήκαηα ησλ μπινηχπσλ ζα είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη 
ζηεξεσκέλα ζηελ πίζσ ηνπο επηθάλεηα, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχλ νπνηνδήπνηε ειάηησκα 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ιεία, λα έρεη νκνηφκνξθε πθή 
θαη εκθάληζε θαη λα κελ εκθαλίδεη θειίδεο απφ ηνπο μπινηχπνπο. 

342.4.7 Σειεηώκαηα Δπηθάλεηαο Πιαζηηθνύ θπξνδέκαηνο  

α. Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ εθάπηνληαη ζε μπινηχπνπο θαη δηακνξθψλνληαη 
κε ηειείσκα ηχπνπ ΠΑ ζα δηακνξθψλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρέδηα κνξθέο θαη 
ζρήκαηα, κε ηελ ζπλήζε επηπεδφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κφξθσζε ηεο επηθαλείαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ θαη αθνχ ηππαλζεί κε θαηάιιειν πήρε 
ζθπξνδέηεζεο κε επζείεο αθκέο. Ο έιεγρνο επηπεδφηεηαο γίλεηαη κε πήρε 3 m θαη δελ πξέπεη 
λα παξνπζηάδεη αλσκαιίεο κεγαιχηεξεο απφ 10 mm. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ πήρε γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο επηπεδφηεηαο ζε λέα ζέζε γίλεηαη ην πνιχ θαηά ην κηζφ ηνπ κήθνο. 

β. Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΒ (ηειείσκα κε ιείαλζε), θαηαζθεπάδεηαη 
φπνπ απαηηείηαη. 

342.5 Δπηδηνξζώζεηο 

342.5.1 Γεληθά 

α. εκαληηθέο αηέιεηεο είλαη αηηία απφξξηςεο ησλ θαηαζθεπψλ ζθπξνδέκαηνο. Οη 
ιηγφηεξν ζεκαληηθέο αηέιεηεο φρη κφλν γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε δηάξθεηα επηδέρνληαη δηνξζψζεηο. 

β. Οη αηέιεηεο δελ επηδηνξζψλνληαη θαη ηα ηειεηψκαηα ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
δελ θαηαζθεπάδνληαη πξηλ ηε ζρνιαζηηθή επηζεψξεζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ Τπεξεζία δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηζεψξεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ θπςειψζεηο γηα λα απνθαζίζεη αλ πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθέο αηέιεηεο ή 
δνκηθά ειαηηψκαηα. Σα ηειεπηαία επηδηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ 
πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

γ. Οη πεξηνρέο εγθνπψλ, ζθνηηψλ θαη θνηινηήησλ θαζαξίδνληαη κε επηκέιεηα θαη  
πξνεηνηκάδνληαη κε αθκέο πεξίπνπ θάζεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη πξνο 
επηδηφξζσζε επηθάλεηεο ηξίβνληαη κε ηζηκεληνπνιηφ θαη γεκίδνληαη κε ηζηκεληνθνλίακα θαη 
άκκν ζηηο ίδηεο αλαινγίεο κε απηέο ηνπ πξνο επηδηφξζσζε ζθπξνδέκαηνο. Σν θνλίακα 
ζπκπηέδεηαη θαιά ψζηε λα πιεξψζεη ηειείσο ηελ θνηιφηεηα θαη ππνβάιιεηαη ζε ηειείσκα ψζηε 
λα παξνπζηάδεη πθή θαη κνξθή ίδηα κε απηή ησλ γεηηνληθψλ επηθαλεηψλ. 
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δ. Σπρφλ εμαλζήκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνκαθξχλνληαη κε δηάιπκα 
πδξνρισξηθνχ νμένο 10% ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ε πεξηνρή μεπιέλεηαη 
επηκειψο κε λεξφ απφ κάληθα ακέζσο κφιηο ε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ζηακαηήζεη λα αθξίδεη. 

342.5.2 Σειεηώκαηα Σύπνπ Α 

α. Ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ φιεο νη αλψκαιεο πξνεμνρέο ζηηο 
επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο αθαηξνχληαη. Σπρφλ ππάξρνληα θελά ή νπέο πνπ ζρεκαηίδνληαη 
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπλδεηηθψλ ξάβδσλ θαζαξίδνληαη, δηαπνηίδνληαη πιήξσο θαη γηα 
ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο κε λεξφ θαη πιεξψλνληαη πξνζεθηηθά κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία. Πξηλ ηελ 
εθαξκνγή ηεο ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ηα ειεχζεξα λεξά. 

β. Ζ ηζηκεληνθνλία πιήξσζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηζηκέλην θαη ιεπηή άκκν δηεξρφκελε 
απφ θφζθηλν 0.65 mm ζηηο ίδηεο αλαινγίεο κε απηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο επίζεο θαη 
αξθεηφ λεξφ ψζηε λα δίλεη επάιεηςε ππθλή θαη ζπλεθηηθή. Σν θνλίακα πξέπεη λα πξνζπζηαιεί 
κε ην λα αλακηρζεί ηνπιάρηζηνλ κία ψξα πξηλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ θαη λα επαλακηρζεί, ρσξίο 
πξνζζήθε λεξνχ, ακέζσο πξηλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ. 

γ. ηε ζπλέρεηα ελφζσ ην εθαξκνζκέλν θνλίακα είλαη αθφκε πιαζηηθφ, γίλεηαη 
ζπζηεκαηηθφ ηξίςηκν κε ιηλάηζα, κε θνλίακα απφ ηζηκέλην θαη ιεπηφ αδξαλέο. Σν κίγκα 
ηζηκέληνπ θαη ιεπηνχ αδξαλνχο ζα έρεη ηα ίδηα ζπζηαηηθά κε απηφ πνπ πεξηγξάθεθε 
παξαπάλσ. Γελ πξέπεη φκσο λα πεξηέρεη λεξφ. Σν ηειηθφ απηφ ηξίςηκν γίλεηαη κε ηέηνην 
ηξφπν, ψζηε ηα πιεξσκέλα θελά λα έξζνπλ ζην ίδην επίπεδν (πεξαζηά) κε ηελ επηθάλεηα ηνπ 
γεηηνληθνχ ζθπξνδέκαηνο θαη νιφθιεξε ε επηθάλεηα λα απνθηήζεη νκνηφκνξθε πθή θαη 
ρξσκαηηζκφ. Αθνινπζεί ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

δ. Μηθξήο έθηαζεο ειαηησκαηηθέο επηθάλεηεο (κεγάιεο έθηαζεο ειαηησκαηηθέο 
επηθάλεηεο ζπληζηνχλ ιφγν απφξξηςεο ηεο θαηαζθεπήο) επηζθεπάδνληαη κε θαζαίξεζε ηνπ 
ειαηησκαηηθνχ ηκήκαηνο, εθ λένπ ζθπξνδέηεζε θαη ζχλδεζε απηνχ κε ην ππάξρνλ ζε ζρήκα 
"θιεηδφο", "ρειηδνλννπξάο" ή "άγθηζηξνπ". Πξηλ απφ θάζε ηειηθή επεμεξγαζία πξέπεη λα έρεη 
απνκαθξπλζεί θάζε πιεφλαζκα λεξνχ. 

ε. Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηζθεπψλ θαη ε επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ΚΣ '97 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 
"πληήξεζε θπξνδέκαηνο" ηεο παξνχζαο. Οη αξκνί δηαζηνιήο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνη 
απφ ηζηκεληνθνλίακα. 

342.6 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

α. Ζ δηακφξθσζε νξαηψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ κε ρξήζε μπινηχπνπ θαιχπηεη ηηο 
παξαθάησ εξγαζίεο: 

- δηακφξθσζε νξαηψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ κε ηειείσκα πςειήο πνηφηεηαο 
ηχπνπ Β 

- δηακφξθσζε νξαηψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ κε ηειείσκα πςειήο πνηφηεηαο 
ηχπνπ Γ 

- δηακφξθσζε νξαηψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ κε ηειείσκα πςειήο πνηφηεηαο 
ηχπνπ Γ 

- δηακφξθσζε νξαηψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ κε ηειείσκα πςειήο πνηφηεηαο 
ηχπνπ Δ 

- κφξθσζε ηειεησκάησλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΒ (κε ιείαλζε) γηα ηηο 
επηθάλεηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπιφηππν. 

β. Οη ηηκέο απηψλ ησλ ηχπσλ επηθαλεηψλ θαηά θαλφλα επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη 
μερσξηζηά, εθηφο αλ άιισο πξνδηαγξάθεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο, ζα ηίζεηαη ζαλ πξφζζεην θξηηήξην ζηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ε 
ζπκθσλία ηνπ ηχπνπ ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξνο ηα 
πξνδηαγξαθφκελα ζηνπο εηδηθνχο ηχπνπο επηθαλεηψλ, νπφηε ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ 
νξαηψλ επηθαλεηψλ είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί ε θαζαίξεζε νιφθιεξεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ε 
αλαθαηαζθεπή απηήο κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ψζηε λα ζπκθσλήζεη κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή λα επηβιεζεί άιιε πνηλή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

γ. Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο δηακφξθσζεο νξαηψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ κε 
ηειείσκα πςειήο πνηφηεηαο (ηχπνπ Β, Γ, Γ ή Δ) φπσο ιεπηνκεξψο πξνδηαγξάθνληαη ζην 
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παξφλ άξζξν ζπλεπάγνληαη πξφζζεην θφζηνο ηφζν γηα ηα ζθπξνδέκαηα φζν θαη γηα ηνπο 
μπινηχπνπο γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

- εηδηθή επηινγή ησλ απαηηνχκελσλ θαηάιιεισλ μπινηχπσλ, ζηδεξνηχπσλ, θχιισλ 
θφληξα πιαθέ θηι 

- εηδηθή θαηάιιειε ζχλδεζε ησλ ζθπξνδεκάησλ (π.ρ. θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε θαη 
κέγηζηνο θφθθνο αδξαλψλ, πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην, νκνηφκνξθε επηινγή αδξαλψλ) 

- εηδηθή επηινγή πιηθψλ απνμήισζεο 

- εηδηθή ζπληήξεζε ησλ ζθπξνδεκάησλ θαη πξνζηαζία ηεο επηθαλείαο ηνπο κεηά ηελ 
απνμήισζε ησλ μπινηχπσλ 

- εηδηθή επηκειεκέλε ζπκπχθλσζε ησλ ζθπξνδεκάησλ. 

δ. Όηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα πκβαηηθά Σεχρε, γηα ηηο επηθάλεηεο πνπ 
πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ, (δηακφξθσζε δαπέδνπ, επίρσζε θηι) κε εμαίξεζε ηελ θαηαζθεπή 
ζηεγαλσηηθψλ ζηξψζεσλ, ζηελ ηηκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θαη ε 
δαπάλε γηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ. 

ε. Ζ δαπάλε γηα ην ζχλεζεο επηθαλεηαθφ ηειείσκα ηχπνπ Α πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο 
κνλάδνο ησλ ζθπξνδεκάησλ. 

ζη. Γηα ηηο εξγαζίεο ηθξησκάησλ - μπινηχπσλ, γηα θαηαζθεπή ζθπξνδεκάησλ 
επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ηχπνπ Α, δελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε ακνηβήο ζηνλ αλάδνρν, γηαηί 
νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ησλ ζθπξνδεκάησλ. 

δ. Αληίζεηα, γηα ηηο εξγαζίεο ηθξησκάησλ - μπινηχπσλ γηα θαηαζθεπή ζθπξνδεκάησλ κε 
επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα αλψηεξεο πνηφηεηαο (ηχπνπ Β, Γ, Γ, Δ) ρνξεγείηαη αλαιφγσο 
πξφζζεηε ακνηβή κεηξνχκελε ζε m

2
 επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζθπξνδέκαηνο, φπσο 

ιεπηνκεξψο πεξηγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

ε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηπιένλ δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ επίηεπμε ηεο πξνδηαγξαθφκελεο πςειήο πνηφηεηαο επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, φπσο 
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν, αλεμάξηεηα απφ θζνξά εηδηθψλ πιηθψλ, εηδηθψλ 
κεζφδσλ θαηαζθεπήο εηδηθήο επηξξνήο ζηελ κνξθνινγία θαη ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ 
ηθξησκάησλ, θαζπζηεξήζεηο άιισλ εξγαζηψλ θηι. 

ζ. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηπιένλ δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ επίηεπμε ηεο πξνδηαγξαθφκελεο πςειήο πνηφηεηαο επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, φπσο 
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν, αλεμάξηεηα απφ θζνξά εηδηθψλ πιηθψλ, εηδηθψλ 
κεζφδσλ θαηαζθεπήο εηδηθήο επηξξνήο ζηελ κνξθνινγία θαη ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ 
ηθξησκάησλ, θαζπζηεξήζεηο άιισλ εξγαζηψλ θηι. 

η. Δπίζεο ζηελ ηηκή κνλάδαο απηνχ ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θαη ε δαπάλε 
(εξγαζία θαη πιηθά) ηνπνζέηεζεο θαιηζνπερψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ πήρεσλ ισξίδσλ απφ 1 
cm έσο 20 cm επί ηνπ μπινηχπνπ γηα δεκηνπξγία ζθνηηψλ ή ζχλζεησλ ζρεδίσλ ηεο 
επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 

ηα. Ζ θαζνξηδφκελε ηηκή κνλάδαο κε απηφ ην άξζξν απνηειεί πξφζζεηε ηηκή, επηπιένλ 
ηεο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηελ ηηκή κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο γηα ηε δηακφξθσζε επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ηχπνπ Α. 

342.7 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

α. Οη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηειεησκάησλ ζε επηθάλεηεο ζθπξνδεκάησλ ζα 
επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά ηχπν ηειεηψκαηνο πνπ 
εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο 
παξνχζαο ΓΣΤ. 

β. Γηα ηελ επηκέηξεζε επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζθπξνδέκαηνο, ζα αθνινπζνχληαη νη 
εμήο θαλφλεο: 

- Γηα ηα ππνζηπιψκαηα θαη ηα βάζξα επηκεηξάηαη φζε επηθάλεηα πξνβιέπεηαη λα 
δηακνξθσζεί ηειηθά νξαηή, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνλ μπιφηππν, 
πεξηιακβαλνκέλνπ πξφζζεηνπ χςνπο, θάησ απφ ην θάησ φξην ηεο ηειηθά νξαηήο επηθάλεηαο 
κέρξη ηελ πάλσ ζηάζκε ηνπ ζεκειίνπ, ην πνιχ  κέρξη 0,50 m. 

- Γηα ηνπο θάζε θχζεο ηνίρνπο επηκεηξάηαη φζε επηθάλεηα πξνβιέπεηαη απφ ηε 
κειέηε λα δηακνξθσζεί ζαλ ηειηθή νξαηή επηθάλεηα ζε επαθή κε ηνλ μπιφηππν, 
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πεξηιακβαλνκέλνπ πξφζζεηνπ χςνπο, θάησ απφ ην φξην ηεο ηειηθά νξαηήο επηθάλεηαο κέρξη 
ηελ πάλσ ζηάζκε ηνπ ζεκειίνπ, ην πνιχ δε κέρξη 0,50 m. 

- Γηα ηνπο ζθειεηνχο νξφθσλ θηηξίσλ, ηνπο θνξείο γεθπξψλ θηι., ζε φζε έθηαζε 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηερληθή κειέηε λα δηακνξθσζεί ε νξαηή επηθάλεηα, επηκεηξάηαη ε 
αληίζηνηρε αλαπηπγκέλε νξαηή επηθάλεηα ηνπ θνξέα, ζε επαθή κε ηνλ μπιφηππν. 

γ. Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηνπο 
δηάθνξνπο ηχπνπο ηειεησκάησλ. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

δ. Οπδεκία απφ ηηο εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν αλαθνξηθά κε 
δηακφξθσζε ηειεησκάησλ ηχπνπ Α θαη ηχπνπ ΠΑ (πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο), δελ εκθαλίδεηαη 
ζην Σηκνιφγην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα επηκεηξάηαη. Οη ππφςε εξγαζίεο δελ ζα πιεξψλνληαη 
ηδηαηηέξσο αιιά λννχληαη φηη νη δαπάλεο ηνπο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο 
γηα ηελ θαηαζθεπή ζθπξνδεκάησλ (βι. άξζξν 341 "Άνπια θαη Οπιηζκέλα θπξνδέκαηα" ηεο 
παξνχζαο ΓΣΤ). 

 

345. ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΟ ΜΑΕΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

345.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Σν παξφλ άξζξν αθνξά ζηελ πξνζζήθε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο ζην ζθπξφδεκα, φπνπ απηφ 
πξνβιέπεηαη γηα ηηο θαηαζθεπέο πνπ πξφθεηηαη λα δερζνχλ λεξφ (π.ρ., δεμακελέο) θαη γεληθά 
γηα φζεο θαηαζθεπέο δνζεί ζρεηηθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 

345.2 Τιηθά 

Ο ηχπνο θαη ε αλαινγία πξφζκημεο ηνπ ζηεγαλσηηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξνηαζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία ηεο βηνκεραλίαο θαηαζθεπήο ηνπ 
ζηεγαλσηηθνχ ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθά ηνπ ΚΔΓΔ (Κέληξνπ Δξεπλψλ Τπνπξγείνπ 
Γεκ. Έξγσλ) ή άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε ρξήζε ηνπ. 

Σν ζηεγαλσηηθφ πξέπεη λα κελ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη θπξίσο ηελ 
αληνρή ηνπ, λα κε ιεηηνπξγεί δπζκελψο ζηνλ εξππζκφ ή/θαη ζηε ζπζηνιή πήμεσο θαη λα κελ 
πξνθαιεί νπνηεζδήπνηε επηδξάζεηο ζηνλ ζηδεξφ νπιηζκφ. 

345.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

Ζ αλάκημε ηνπ ζηεγαλσηηθνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο βηνκεραλίαο θαηαζθεπήο 
ηνπ. 

345.4 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ γηα ην ζηεγαλσηηθφ κάδαο ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλνληαη 
νη δαπάλεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, πιηθά θαη ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε, θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα 
ηεο κειέηεο, εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, νη δαπάλεο γηα : 

 ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ ζηεγαλσηηθνχ 

 ηελ αλάκημε ηνπ ζηεγαλσηηθνχ ζην ζθπξφδεκα 

 ηε δηελέξγεηα δνθηκψλ, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θηι. 
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345.5 Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή  

 

Οη εξγαζίεο πξνζζήθεο ζηεγαλσηηθνχ κάδαο ζην ζθπξφδεκα ζα επηκεηξψληαη ζε ρηιηφγξακκα 
(kg) πιηθνχ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά ζρεηηθή θαηεγνξία πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ 
επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο ζηεγαλσηηθνχ κάδαο. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

 

346. ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ ΑΡΜΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

346.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Σν παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζηε ζηεγάλσζε αξκψλ (π.ρ., δηαθνπήο εξγαζίαο) 
πδαηνζηεγαλψλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ πξφθεηηαη λα δερζνχλ λεξφ 
(π.ρ., δεμακελέο), κε ηε ρξήζε ηαηληψλ ζηεγάλσζεο. 

346.2 Τιηθά 

Γεληθά 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαηληψλ 
ζηεγάλσζεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Γελ ζα επηηξαπεί λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο πδαηνζηεγαλψλ θαηαζθεπψλ εάλ 
δελ έρνπλ εγθξηζεί θαη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζην εξγνηάμην ηα παξαπάλσ πιηθά. 

ηεγαλσηηθέο ηαηλίεο 

Οη ζηεγαλσηηθέο ηαηλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξκνχο ζε πδαηνζηεγαλέο θαηαζθεπέο  ζα 
έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 240 mm, ζα είλαη απφ ειαζηηθφ ή PVC, αλζεθηηθφ ζηε θζνξά απφ 
γήξαλζε, ζηηο κεραληθέο ηξηβέο θαη ζηηο πξνζβνιέο απφ λεξφ θαη θπζηθά άιαηα.  Οη ηαηλίεο θαη 
ηα πιηθά ζπγθφιιεζήο ηνπο ζα πξνέξρνληαη φια απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή. 

346.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

Οη ηαηλίεο ζηεγάλσζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
Θα πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θαη ην 
ζθπξφδεκα λα ζπκππθλψλεηαη θαιά γχξσ απφ απηέο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξμνπλ θελά. 
Όπνπ ππάξρεη νπιηζκφο, ζα πξέπεη λα αθεζεί θαηάιιειε απφζηαζε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ 
ηαηληψλ ζηεγάλσζεο γηα λα είλαη δπλαηή ε θαιή ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα ζεκεία 
απηά. Οη ζέζεηο ησλ κέζσλ ζηήξημεο ησλ ηαηληψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη επηθαλεηαθά ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γελ επηηξέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηξχπεο δηα 
κέζνπ ησλ ηαηληψλ ζηεγάλσζεο. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ειαζηηθψλ ηαηληψλ ή ησλ ηαηληψλ απφ PVC κεηαμχ ηνπο (καηίζεηο, γσλίεο) 
ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε θαηάιιειεο ζεξκνζπγθνιιεηηθέο κεζφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

346.4 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο θαη 
ηελ ρξήζε θάζε είδνπο πιηθνχ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπνζέηεζε 
ηαηληψλ ζηεγάλσζεο. 

Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, νη δαπάλεο γηα : 

 ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ  

 ηε κεηαθνξά ζην εξγνηάμην 
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 ηελ εγθαηάζηαζε ζην έξγν 

346.5 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή  
Οη εξγαζίεο ζηεγαλσηηθψλ ηαηληψλ ζα επηκεηξψληαη ζε κέηξα κήθνπο (m) αξκψλ, πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά ζρεηηθή θαηεγνξία πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο ζηεγαλσηηθψλ ηαηληψλ. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ίδηα ηηκή ζα πιεξσζεί ν Αλάδνρνο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεη, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, άιιε κέζνδν ζηεγάλσζεο ηνπ αξκνχ (π.ρ. 
αλνμείδσηεο κεηαιιηθέο ιάκεο). 

 

360. ΗΓΖΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

360.1  Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

(α) ηδεξά θαηαζθεπή λνείηαη θάζε πιαηζησηή, θειπθσηή ή θξεκαζηή θαηαζθεπή ή 
ζπλδπαζκφο απηψλ, κε θέξνληα ζηνηρεία απφ δνκηθφ ράιπβα (κνξθνζίδεξνο - θνίιεο 
δηαηνκέο). 

(β) Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο γηα πάζεο 
θχζεσο ππέξγεηεο θαη ππφγεηεο ζηδεξέο θαηαζθεπέο.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

- ζηδεξέο θαηαζθεπέο  

- ρεηξνιηζζήξεο, ζηεζαία αζθαιείαο θαη ινηπά ζηδεξά εμαξηήκαηα ζηα κεηαιιηθά 
ζηεζαία αζθαιείαο  

- ελζσκαησκέλα ζε ζθπξφδεκα ειάζκαηα (π.ρ. πεξηκεηξηθή δηακφξθσζε ζε 
αλζξσπνζπξίδεο επίζθεςεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζε θξεάηηα ηεο απνρέηεπζεο, ζε 
θαιχκκαηα επίζθεςεο θξεαηίσλ θηι) 

- ζηδεξέο θαηαζθεπέο θαη πιαίζηα ζηήξημεο ηνπο   

- αγθπξψζεηο ζε ζθπξφδεκα θαη θνριίεο αγθχξσζεο  

- ραιχβδηλα ζηνηρεία έξγσλ απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, άξδεπζεο, 
νδνθσηηζκνχ, ηειεθσλνδφηεζεο, ζήκαλζεο, πεξίθξαμεο θηι. 

- ζηδεξέο θαηαζθεπέο θιηκάθσλ, πιαηπζθάισλ θαη θηγθιηδσκάησλ 

- πδξνξξνέο απφ ζηδεξνζσιήλα 

360.2 Τιηθά 

(α) Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. Οη ξάβδνη 
πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθε δηαηνκή, λα είλαη απφιπηα επζχγξακκεο θαη λα κελ 
παξνπζηάδνπλ θακία αλσκαιία ζηηο επηθάλεηεο θαη ζηηο αθκέο ηνπο. Οη ίδηεο απαηηήζεηο 
ηζρχνπλ θαη γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ειάζκαηα. 

(β) Όια ηα πιηθά απφ ράιπβα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα έθδνζε ησλ ζπλαθψλ 
Γεξκαληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ : 

Πίλαθαο 360.2 - 1 

# Τιηθά Πξνδηαγξαθέο 

1 2 3 

1 Γνκηθφο ράιπβαο γηα κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο DΗΝ 17100 

2 Κνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο πςειήο αληνρήο  DΗΝ 6914, 6915 θαη 6916 

3 Κνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο γεληθήο ρξήζεο DΗΝ 7989 θαη 7990  
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(γ) Σα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

(δ) ηελ   πεξίπησζε   πξνκήζεηαο   έηνηκσλ   πιηθψλ   απφ   ην   εμσηεξηθφ,   ν   
Αλάδνρνο   είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ 
ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Καηφπηλ, κεηά ηελ έγθξηζε 
ηεο Τπεξεζίαο, ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηα ζεσξεκέλα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο ησλ 
πιηθψλ απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη ε πηζηνπνηνχκελε πνζφηεηα αγνξάζηεθε απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε ε έγθξηζε. Σα παξαζηαηηθά απηά ζηνηρεία ησλ 
ηηκνινγίσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο απφ ηελ εγρψξηα αγνξά θαη 
απνηεινχλ δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηελ πηζηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο.  

360.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

360.3.1 Γεληθά 

(α) Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε ρξήζε φισλ ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ηνπ παξφληνο ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο επί ηεο ρξήζεο 
ή ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε 
ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 (β) Δπί κέξνπο ζηνηρεία, πνπ παξνπζηάδνπλ ζηξεβιψζεηο ή άιινπ είδνπο 
παξακνξθψζεηο, δελ ηνπνζεηνχληαη πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ ηνπο. Όζα 
ζηνηρεία ππέζηεζαλ ζνβαξέο βιάβεο θαηά ηελ θαηεξγαζία απνξξίπηνληαη θαη 
απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην άκεζα. Γελ επηηξέπεηαη ζθπξειάηεζε, ε νπνία είλαη 
δπλαηφλ λα πξνμελήζεη βιάβεο ή παξακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ. 

(γ) Ο Αλάδνρνο πξνζθνκίδεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο, ηα αγθχξηα, ηα 
πξνζσξηλά αληηζηεξίγκαηα, ηνπο ακθηδέηεο, ηηο ζθήλεο, ηνπο θνριίεο θαη ηα ινηπά πιηθά, ηα 
νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ζηελ 
θαηάιιειε ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο ή θνληάκαηνο. 

(δ) Σα ζηδεξά ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη ζε εξγνζηάζηα πιήξσο εμνπιηζκέλα θαη 
νξγαλσκέλα. Ζ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Τπεξεζία έρεη πξνεγνπκέλσο εμαθξηβψζεη ηηο 
δπλαηφηεηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο φζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ. ην ζπκθσλεηηθφ ηεο αλάζεζεο κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη εξγνζηαζίνπ, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεηαη ζαθήο φξνο πνπ λα επηηξέπεη ηελ επίζθεςε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 
Τπεξεζίαο ζην εξγνζηάζην νπνηαδήπνηε εξγάζηκε κέξα θαη ψξα, θαζψο θαη ηελ παξνρή θάζε 
ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζε απηήλ απφ ην εξγνζηάζην. 

(ε) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ, ν Αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη 
επζχλε, ειέγρεη κε αθξίβεηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ θελψλ, εληφο ησλ νπνίσλ ζα ζηεξεσζνχλ ηα 
ζηδεξά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο θαη ελεκεξψλεη έγγξαθα ηελ Τπεξεζία γηα ελδερφκελεο 
απνθιίζεηο. 

(ζη) Όια ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα θφβνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο απφ ηα ζρέδηα 
δηαζηάζεηο θαη λα ζπλαξκνινγνχληαη κε απφιπηε αθξίβεηα, ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ηέιεηεο 
ζπλδέζεηο θαη ζπλερείο επηθάλεηεο. 

(δ) Ζ αλνρή αλνκνηνκνξθίαο δηαηνκψλ είλαη 1 %. 

(ε) Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

- Σα ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, πνπ ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ζα πεξηέρνληαη, 
θαη' ειάρηζηνλ, νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

iii. ε ζέζε ησλ ζηδεξψλ κειψλ 

iv. ε δηαηνκή θαη ην αθξηβέο κήθνο ησλ κειψλ 

v. ε ηάζε δηαξξνήο ηνπ ράιπβα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο 
θαηαζθεπήο 

vi. νη ζέζεηο, ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ γαιβαληζκέλα ζηδεξά κέιε 

vii. ν ηχπνο ησλ ζπλδέζεσλ (θνριησηψλ ζπλδέζεσλ ή ζπγθνιιήζεσλ) 
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viii. νη ζέζεηο ησλ ζπλδέζεσλ κε θνριίεο πςειήο αληνρήο θαη νη ζπλδέζεηο θπιίζεσλ, 
θαζψο θαη ηα αλαιακβαλφκελα θνξηία θαη νη ηάζεηο 

ix. ε αθξηβήο ζέζε ησλ ζπγθνιιήζεσλ  

x. νη ζέζεηο ησλ ζπγθνιιήζεσλ, ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη κε θαηαζηξνθηθνί έιεγρνη 

xi. ν ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζπγθνιιήζεσλ (πάρνο, κήθνο) 

xii. νη ιεπηνκέξεηεο ησλ θφκβσλ (δηαζηάζεηο θαη πάρε θνκβνειαζκάησλ, πιαθψλ 
έδξαζεο, κέζσλ ζπλδέζεσο θηι) 

xiii. νη απαηηνχκελεο επηθαιχςεηο, ρξσκαηηζκνί θηι. 

- ε ζηνηρεία κε απαηηήζεηο ιείαο θαη ζπλερνχο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο, νη επηθάλεηεο 
ησλ ζπγθνιιήζεσλ ιεηαίλνληαη κέρξη ηελ πιήξε ηζνπέδσζε ηνπο (π.ρ. ζηηο νξαηέο επηθάλεηεο, 
φηαλ δελ ππάξρνπλ αληελδείμεηο ζηε ιείαλζε ηνπο, πνπ ζα πξέπεη εγθξηζνχλ απφ ηελ 
Τπεξεζία). 

- Δθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε, νη αγθπξψζεηο 
(π.ρ. σηία ζηεξέσζεο, ζπλδεηήξεο, αλαξηήξεο θαη αληεξίδεο) θαηαζθεπάδνληαη απφ ην ίδην 
πιηθφ ησλ αληίζηνηρσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ζα έρνπλ ην ίδην ηειείσκα κε απηέο. 

- Όιεο νη εθηεζεηκέλεο αηρκέο, πνπ έρνπλ απνηκεζεί κε πξηφλη, ςαιίδη, ή κε ηε 
βνήζεηα θιφγαο, ζα ιεηαίλνληαη κέρξη λα εμαθαληζζνχλ ηπρφλ γξέδηα, ή αηρκεξέο γσλίεο. 

360.3.2 πγθνιιήζεηο 

(α) Γεληθά 

- Ζ ζπγθφιιεζε ελδείθλπηαη λα γίλεηαη κε ηζρπξφ ειεθηξηθφ ηφμν (ειεθηξνθφιιεζε). 
Ζ ζέξκαλζε θηάλεη είηε κέρξη εξπζξνπχξσζεο, νπφηε αθνινπζεί ζθπξειάηεζε ησλ 
ζπγθνιιεκέλσλ  ηεκαρίσλ,   είηε   κέρξη   ηνπηθήο   ζχληεμεο   ηνπο   κε   ηε   κεζνιάβεζε 
ζπγθνιιεηηθνχ κεηάιινπ , ην νπνίν θέξεηαη ζε ξάβδνπο 3 mm - 4 mm (απηνγελήο 
ζπγθφιιεζε). 

- Σν κέζν ζπγθφιιεζεο έρεη παξεκθεξή ή θαη δηαθνξεηηθή ζχλζεζε κε ηα 
ζπλδεφκελα ηεκάρηα, π.ρ. θξάκαηα αξγχξνπ θαη ραιθνχ (αζεκνθφιιεζε) ή ραιθνχ θαη 
θαζζίηεξνπ (κπξνπηδνθφιιεζε), ηα νπνία κάιηζηα επηηξέπνπλ ππνβηβαζκφ ηεο 
ζεξκνθξαζίαο πχξσζεο ησλ πξνο ζπγθφιιεζε ζηνηρείσλ. 

- Ζ ζπγθφιιεζε δελ γίλεηαη επηθαλεηαθά θαηά κήθνο ηεο γξακκήο επαθήο ησλ 
ζπγθνιινχκελσλ ζηνηρείσλ αιιά κεηά απφ ζρεκαηηζκφ εγθνπήο, ζηελ νπνία εηζρσξεί ην 
ηεθφκελν ζπγθνιιεηηθφ κέζν, γηαηί, δηαθνξεηηθά, θαη κάιηζηα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 
εμνγθσκάησλ (ιηκάξηζκα ηεο ζπγθφιιεζεο), ε έλσζε εμαζζελεί αηζζεηά . 

(β) Πξνεηνηκαζία  

- Σα πξνο ζπγθφιιεζε ζηνηρεία θφβνληαη επαθξηβψο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπο κε ηηο 
αηρκέο ηνπο θνκκέλεο κε θιφγηζηξν ή κε κεραληθφ ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπνπλ έληνλε 
δηείζδπζε θαη θαιή ζχληεμε ηνπ πιηθνχ ζπγθφιιεζεο θαη ηνπ πιηθνχ βάζεο. 

- Οη θνκκέλεο επηθάλεηεο ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ νξαηέο ή / θαη επηβιαβείο 
αηέιεηεο, φπσο ιεπίζκαηα θαη επηθαλεηαθέο αηέιεηεο απφ ηελ θνπή ή ηνπο ρεηξηζκνχο 
θιφγηζηξνπ θνπήο. Οη επηθάλεηεο ησλ πξνο ζπγθφιιεζε πιαθψλ ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ 
ζθνπξηά, ιίπνο ή άιια μέλα πιηθά. 

(γ) Δθηέιεζε  

- Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο εθηεινχληαη θαη ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
DΗΝ 8563. 

- Δμσηεξηθέο ζπγθνιιήζεηο (ξαθέο) επηηξέπνληαη κφλν φηαλ κπνξνχλ λα 
παξακείλνπλ εκθαλείο ή φηαλ ηα πξνο ζπγθφιιεζε ηκήκαηα είλαη κηθξνχ πάρνπο (θάησ απφ 3 
mm), νπφηε θαηά ηελ πχξσζε πξνθαιείηαη ζχληεμε ζηελ ζέζε ηνπ αξκνχ επαθήο. 

360.3.3 Οπέο 

(α) Οη νπέο ζα δηακνξθψλνληαη αθξηβψο ζηηο ζέζεηο θαη ζα έρνπλ ην ζρήκα θαη ηηο 
δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Αλ ε επζπγξάκκηζε ηνπο είλαη 
αλεπηηπρήο ην αληίζηνηρν κέινο απνξξίπηεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

(β) Οη νπέο ζα είλαη θάζεηεο πξνο ηα κέιε θαη ζα αλνίγνληαη ρσξίο γξέδηα θαη κε θαλνληθά 
άθξα.  
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(γ) Οη νπέο ζηα πιηθά πάρνπο κεγαιχηεξνπ απφ 6 mm αλνίγνληαη κε πεξηζηξνθηθφ 
ηξππάλη, ελψ νη ππφινηπεο κπνξνχλ λα αλνηρζνχλ κε δηαηξεηηθφ κεράλεκα ή κε ηξππάλη. 

(δ) Οη απνζηάζεηο ησλ άθξσλ θαη ησλ νπψλ γηα ηνπο θνριίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 
ηζρχνληα πξφηππα DΗΝ. 

360.3.4 Κνριίεο, Ρνδέιεο, Γαθηύιηνη, Πεξηθόριηα 

Οη θνριίεο ηνπνζεηνχληαη θαη ζηεξεψλνληαη ζχκθσλα κε ην DΗΝ 18800-7. 

360.3.5 Κνριίεο Αγθύξσζεο, σιελσηνί Μαλδύεο θαη άιιεο Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο 

(α) Οη ελζσκαησκέλνη θνριίεο αγθχξσζεο, κε ή ρσξίο ζσιελσηνχο καλδχεο, ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ θαηά ηηο ππνδείμεηο ησλ ζρεδίσλ. Οη θνριίεο αγθχξσζεο ηνπνζεηνχληαη 
επηκειψο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή ζπλαξκνγή κε ηα εκπεγκέλα ζηνηρεία. 

(β) Ο θαζαξηζκφο θαη ν ρξσκαηηζκφο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο. Σα ελζσκαησκέλα ζην ζθπξφδεκα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη κε αθξίβεηα 
ζηε ζέζε ηνπο θαηά ηε ζθπξνδέηεζε, αιιηψο παξακέλνπλ ππνδνρέο ζην ζθπξφδεκα γηα ηε 
κεηαγελέζηεξε, κεηά ηελ πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπνζέηεζε θαη αγθχξσζε ηνπ κεηαιιηθνχ 
ζηνηρείνπ. Ζ ππνδνρή πιεξψλεηαη θαηφπηλ κε θνλίακα. 

360.3.6 ηεξίμεηο 

Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ησλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ην ακεηάζεην ηνπο θαη λα απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε παξακφξθσζε ηνπο. Γεληθά 
νη ζηεξεψζεηο ησλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ αθνινπζνχλ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

360.3.7 Τδξνξξνέο 

Οη πδξνξξνέο θαηαζθεπάδνληαη απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, κε δηάκεηξν ηελ νξηδφκελε ζηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

360.3.8 Αληηδηαβξσηηθή Πξνζηαζία 

(α) Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζηνηρείσλ απφ δνκηθφ ράιπβα επηηπγράλεηαη κε ηηο 
αθφινπζεο κεζφδνπο: 

- Καηάιιεια επηρξίζκαηα (βαθέο), ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο 

- Γαιβάληζκα 

Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ δνκηθφ ράιπβα είλαη βακκέλα απφ ην εξγνζηάζην. Δθφζνλ ε ελ 
ιφγσ πξνζηαζία δελ επαξθεί, ηφηε πξνδηαγξάθεηαη ζηελ νηθεία κειέηε ε θαηάιιειε πξφζζεηε 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (επηρξίζκαηα θαη/ή γαιβάληζκα), αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο 
ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ κέρξη ηελ πξψηε 
ζπληήξεζε. 

(β) Γεληθά γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο έρνπλ 
εθαξκνγή ηα πξφηππα ηνπ πίλαθα 360.3-1. Σα πξφηππα γηα ηηο βαθέο αληηδηαβξσηηθήο 
πξνζηαζίαο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 400 "Υξσκαηηζκνί". 

Πίλαθαο 360.3 - 1: Πξνδηαγξαθέο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο 

# Τιηθά Πξνδηαγξαθέο 

1 2 3 

1 Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε 
επηρξίζκαηα 

DIN EN ISO 12944-4 έσο DIN 
EN ISO 12944-8 

2 Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κε επηρξίζκαηα θαη καλδχεο 
γηα θέξνληα δνκηθά κεηαιιηθά ζηνηρεία κε ιεπηφηνηρεο 
δηαηνκέο 

DIN 55928-8 

3 Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ κεηαιιηθψλ δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ γηα γαιβάληζκα ελ ζεξκψ 

DIN 8567 

4 Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε 
γαιβάληζκα ελ ζεξκψ - Φεπδάξγπξνο, αινπκίλην θαη 
θξάκαηα απηψλ 

DIN EN 22063 
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(γ) Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ κε γαιβάληζκα ελ ζεξκψ 
γίλεηαη ζε εξγαζηήξην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία. 

(δ) Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα απνθεχγνληαη νη παξακνξθψζεηο πνπ 
ελδερφκελα πξνθαινχληαη απφ ην γαιβάληζκα ελ ζεξκψ. Πξηλ απφ ηελ αλάζεζε ηνπ 
γαιβαλίζκαηνο ζε εξγνζηάζην, ή πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ γαιβαλίζκαηνο ζε δηθή ηνπ 
βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε 
ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Τπεξεζία επηζθέπηεηαη ηηο εγθαηαζηάζεηο γαιβαλίζκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 
κνξθψζεη γλψκε αλ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο. 

(ε) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή γηα ηε δπζθνιία γαιβαλίζκαηνο ραιχβσλ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ππξίηην κεγαιχηεξε απφ 0,04%. 

(ζη) Σν γαιβάληζκα ησλ επηκεθψλ ξάβδσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε θαηαθφξπθα 
γαιβαληζηήξηα. Δπηκήθεηο ξάβδνη είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: 

- Ηζηνί ειεθηξνθσηηζκνχ 

- Απιαθσηή ιακαξίλα ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη νξζνζηαηψλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο 

- Δπηκήθεηο ξάβδνη ζηεζαίσλ ηερληθψλ έξγσλ 

- ηδεξνζσιήλεο (γηα ρεηξνιηζζήξεο ζηεζαίσλ, θηγθιηδψκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε 
ρξήζε). 

(δ) Πξηλ απφ ηελ επηςεπδαξγχξσζε (γαιβάληζκα), φιεο νη επηθάλεηεο θαη νη πεξηνρέο 
ησλ ζπγθνιιήζεσλ θαζαξίδνληαη απφ ίρλε νμεηδψζεσλ, ιηπαξέο νπζίεο, θαηάινηπα ησλ 
ζπγθνιιήζεσλ, ή άιιεο επηβιαβείο νπζίεο. 

(ε) Σα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε θνριίεο γαιβαλίδνληαη πξηλ ηε ζχλδεζε ηνπο, νη δε 
αηρκέο εθαπηφκελσλ επηθαλεηψλ ζε αξκνχο ζπγθνιιήζεσλ, ζπγθνιινχληαη κέρξη ηελ ηέιεηα 
ζθξάγηζε ηνπ αξκνχ.  

(ζ) Γαιβαληζκέλεο πξνο ρξσκαηηζκφ επηθάλεηεο δελ πθίζηαληαη θακηά ρεκηθή 
επεμεξγαζία. 

(η) Σα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ειάζκαηα, πνπ θέξνπλ ζπγθνιιεηνχο πχξνπο  ή 
ξάβδνπο αγθπξψζεσλ, γαιβαλίδνληαη κεηά απφ ηελ ζπγθφιιεζε ηνπο. 

(ηα) ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο επηρξίζκαηνο (βαθήο) γηα αληηππξηθή πξνζηαζία, 
απηφ (πιηθά θαη θαηαζθεπή) πξέπεη λα πξνδηαγξάθεηαη ζηελ νηθεία κειέηε θαη ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κεηά απφ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. Ζ ελ ιφγσ αληηππξηθή 
πξνζηαζία πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη θαη δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη επί απηήο άιια 
πξφζζεηα επηρξίζκαηα. 

360.3.12 Έιεγρνη 

 (α) Απφ ηα πξνζθνκηζζέληα ζην εξγνηάμην ζηδεξά είδε ιακβάλνληαη δνθίκηα ζε πνζνζηφ 
θπκαηλφκελν απφ 0,5% - 1,0% ησλ γαιβαληζκέλσλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ θάζε δηαθεθξηκέλεο 
θαηεγνξίαο (θπκαηνεηδή ειάζκαηα ζηεζαίσλ, νξζνζηάηεο ζηεζαίσλ, ζηδεξνζσιήλεο, ζηδεξά 
είδε θξεαηίσλ, θισβνί αγθχξσζεο ζηεζαίσλ, θισβνί αγθχξσζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ θηι.) 
θαη θαη' ειάρηζηνλ 2 ηεκάρηα απφ θάζε δηαθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

(β) Ζ δεηγκαηνιεςία ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

(γ) Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πίλαθα 360.3-1, 
αλάινγα κε ην είδνο ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο 

360.4 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, επεμεξγαζία, ζπλαξκνιφγεζε, 
ζπγθφιιεζε, ηνπνζέηεζε θηι ησλ ζηδεξψλ εμαξηεκάησλ, θνριηψλ, ξνδειψλ, πεξηθνριίσλ 
ζηεξίμεσλ θαη ινηπψλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

 ηε δεκηνπξγία νπψλ γηα ηελ πάθησζε ησλ ζηνηρείσλ αγθχξσζεο 

 ηελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή βάζεο ππνδνρήο 

 ηελ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 
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360.5 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

(α) Οη εξγαζίεο ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ζα επηκεηξψληαη ζε ρηιηφγξακκα (kg) ή κεηξηθνχο 
ηφλνπο (t), πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά θαηεγνξία ζηδεξάο θαηαζθεπήο (δνκηθά ζηδεξά 
ζηνηρεία θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θηι., ειάζκαηα, ινηπέο ζηδεξέο θαηαζθεπέο) θαη ζηδήξνπ / 
ράιπβα, πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ.  Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ 
θαηαζθεπψλ δελ επηκεηξάηαη μερσξηζηά, θαζψο ε δαπάλε ηεο ζεσξείηαη αλεγκέλε ζηελ αλά 
kg ή t ηηκή ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ. 

(β) Σν βάξνο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα κνλαδηαία βάξε, 
πνπ θαζνξίδνληαη ζε επίζεκνπο αλαγλσξηζκέλνπο θαηαιφγνπο, επί ηα εγθεθξηκέλα κήθε ή ηηο 
επηθάλεηεο ησλ επηκέξνπο κειψλ, αθαηξνπκέλσλ ησλ θάζε θχζεο αλνηγκάησλ, νπψλ θαη 
απνθνπηφκελσλ ηκεκάησλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ησλ αθαηξνπκέλσλ ηκεκάησλ ζα 
νγθνκεηξάηαη ην θάζε ηκήκα θαη ν πξνθχπησλ φγθνο ζα πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην εηδηθφ 
βάξνο ηνπ ζηδήξνπ / ράιπβα, πνπ νξίδεηαη σο 7.850 kg/m

3
.  Σα βάξε ησλ ζπγθνιιήζεσλ, ησλ 

ήισλ θαη ησλ θνριηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξνδειψλ, ησλ πεξηθνριίσλ θαη ησλ θεθαιψλ, 
ζα ππνινγίδνληαη είηε απφ επίζεκνπο αλαγλσξηζκέλνπο θαηαιφγνπο είηε κε αθξηβή 
νγθνκέηξεζε θαη πνιιαπιαζηαζκφ επί ην εηδηθφ βάξνο σο άλσ θαη ζα πξνζκεηξψληαη ζην 
βάξνο ηεο θαηαζθεπήο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, ρσξίο δηάθξηζε θαηά πνηφηεηεο, αληνρέο 
θηι.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλνο θαηάινγνο ή επρεξήο ηξφπνο επηκέηξεζεο 
ζχλζεησλ θαηαζθεπψλ, ε επηκέηξεζε γίλεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά βάξε ησλ κειψλ ηεο 
θαηαζθεπήο (δχγηζε, δπγνιφγην) πνπ επαιεζεχνληαη κε παξνπζία θαη πηζηνπνίεζε 
εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο.  

(β) Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ θαη ζηδήξνπ / ράιπβα. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί 
(νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 
"Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ 
είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 "Γεληθνί Όξνη". 

 

400. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

400.1  Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

400.1.1 Πεδίν Δθαξκνγήο  

α. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαιχπηεη εξγαζίεο ησλ ζπλεζέζηεξσλ 
θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ κε ηηο απαηηνχκελεο πξνεξγαζίεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνρή 
πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεσλ, εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, εξγαιείσλ, 
ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ, ηα ππφινηπα πκβαηηθά Σεχρε θαη θαηά ηηο 
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

β. ην παξφλ πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ: 

- ρξσκαηηζκνί κε πιαζηηθφ ρξψκα θνηλνί ή ζπαηνπιαξηζηνί ζε εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο 
επηθάλεηεο 

- ηζηκεληνρξσκαηηζκνί 

- αζβεζηνρξσκαηηζκνί 

- ειαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ή ζπαηνπιαξηζηνί μχιηλσλ ή ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 

- βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ ή ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 

- ρξσκαηηζκφο γπςνζαλίδσλ 

- ρξσκαηηζκφο μχιηλσλ θνπθσκάησλ 

- ρξσκαηηζκνί αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ 

- αλάγιπθνη ρξσκαηηζκνί (ξειηέθ) 
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γ. Υξσκαηηζκνί πνπ ηπρφλ δελ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, θαηαζθεπάδνληαη 
ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο ΔΣΤ. Eηδηθνί ρξσκαηηζκνί (επνμεηδηθά ρξψκαηα θηι) 
εθαξκφδνληαη θαηά ηηο νδεγίεο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. 

400.1.2 Οξηζκνί  

Οη ρξσκαηηζκνί θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ην είδνο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ (ηαρχηεηα μήξαλζεο, ζχζηαζε, ρξήζε) θαη ηε κέζνδν εθαξκνγήο 
ηνπο. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρξψκαηνο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

636 Διαηνρξσκαηηζκνί: Υξσκαηηζκνί κε ειαηνρξψκαηα (ιαδνκπνγηέο) απινί ή 
ζπαηνπιαξηζηνί επί επηρξηζκέλσλ, μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ή επί ζεξκαληηθψλ 
ζσκάησλ. 

637 Υξσκαηηζκνί κε πιαζηηθά ρξψκαηα επί εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ επηρξηζκέλσλ ή 
μχιηλσλ επηθαλεηψλ ζπαηνπιαξηζηνί ή θνηλνί 

638 Τδξνρξσκαηηζκνί, κε πδαηνδηαιπηά ρξψκαηα (πδξνρξψκαηα, λεξνκπνγηέο) φπσο ηα 
αζβεζηνρξψκαηα θαη ηα ηζηκεληνρξψκαηα. 

639 Βεξληθνρξσκαηηζκνί κε δηάθνξα είδε βεξληθνρξσκάησλ (π.ρ. ξηπνιίλεο, ληνχθν, 
βεξλίθηα επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ) επί ζηδεξψλ, μχιηλσλ, ειαηνρξσκαηηζκέλσλ  ή 
ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ζε εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 

400.2 Τιηθά 

400.2.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο 

α. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ρξσκαηηζκνχο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο 
θαηεγνξίεο: 

- πιηθά πξνζηαζίαο ή ζπληήξεζεο ηεο επηθάλεηαο (αληηζθσξηαθά, αληηκπθεηηθά, 
αληηδηαβξσηηθά θηι) 

- πιηθά ππνζηξψκαηνο ή ελδηάκεζεο ζηξψζεο  

- πιηθά ηειηθψλ ζηξψζεσλ (ρξψκαηα, βεξλίθηα). 

β. Οη ρξσκαηηζκνί, ηα αζηάξηα, νη πξψηεο θαη νη ηειηθέο ζηξψζεηο γηα νπνηαδήπνηε 
επηθάλεηα ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην, αλαγλσξηζκέλν θαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία 
θαηαζθεπαζηή. 

γ. Όια ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζπκβαηά κε ηηο 
επηθάλεηεο, ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα εθαξκνζζνχλ. Πξηλ ηελ νξηζηηθή επηινγή ησλ 
απνρξψζεσλ ησλ ρξσκαηηζκψλ ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
ρξσκαηηθήο κειέηεο θαη γηα ηελ ππνβνιή πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία δεηγκάησλ ρξσκάησλ 
ζε κηθξέο επηθάλεηεο ζχκθσλα κε ην ρξσκαηνιφγην RAL θαη πηζηνπνηεηηθψλ απφ θάζε πιηθφ. 
Ο έιεγρνο ησλ δεηγκάησλ αθνξά ζην ρξψκα θαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ πιηθνχ. Σα πηζηνπνηεηηθά 
επηβεβαηψλνπλ φηη ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Ζ Τπεξεζία αθνχ 
επηιέμεη ηηο απνρξψζεηο θαη εγθξίλεη ηα πιηθά, δίλεη έγγξαθε εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί 
ζηελ πεξαηηέξσ εξγαζία ησλ ρξσκαηηζκψλ. 

δ. Ο Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ηα πιηθά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

ε. Λφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία γηα ηελ 
επηηπρία ησλ ρξσκαηηζκψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθνδηάδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
κε θαηλνχξγηα θαη άξηζηεο πνηφηεηαο εξγαιεία δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη κνξθψλ, ζχκθσλα κε 
ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

ζη. Σα ρξψκαηα πξέπεη λα απνδίδνπλ επηθάλεηεο κε αληνρή ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ην πιχζηκν θαη ηξίςηκν κε ζπλεζηζκέλα απνξξππαληηθά. Ζ απφρξσζε ησλ 
επηθαλεηψλ πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξή. 

δ. Απφ ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε πξνδηαγξάθνληαη νη απαηηνχκελεο ηηκέο ησλ 
αθφινπζσλ ηδηνηήησλ ησλ ρξσκάησλ. Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ αθνινπζεί ηηο ηηκέο απηέο θαη 
απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ: 

- ζηηιπλφηεηα 

- αδηαθάλεηα / βαζκφο θαιππηηθφηεηαο 

- πξφζθπζε 
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- ειαζηηθφηεηα 

- αλζεθηηθφηεηα 

- επηθηλδπλφηεηα 

ε. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε μχιηλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο 
ηδηφηεηεο: 

- Να είλαη αξθεηά ιεπηφξξεπζηα, ψζηε λα έρνπλ πνιχ θαιή πξφζθπζε θαη δπλαηφηεηα 
δηεηζδχζεσο ζε βάζνο ζηε κάδα ηνπ μχινπ. 

- Να πεξηέρνπλ κπθεηνθηφλεο θαη εληνκνθηφλεο νπζίεο, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ 
απνηειεζκαηηθή θαη καθξνρξφληα πξνζηαζία απφ ηνπο κχθεηεο θηι αιιά λα κελ είλαη 
επηβιαβείο ζηνπο αλζξψπνπο. 

- Να πεξηέρνπλ ξεηίλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ πδαηνζηεγαλφηεηα θαη πνιχ θαιή αληνρή 
ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε κπθήησλ. 

- Να πεξηέρνπλ δηαθαλείο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη δηαθαλή νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ πνπ 
απνξξνθνχλ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη εκπνδίδνπλ ηε ζθιήξπλζε θαη ηελ θαηαζηξνθή 
ηνπ πκέλα. 

400.2.2 Πξνδηαγξαθέο 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ρξσκαηηζκνχο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη πιηθά ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο απηέο ή άιιεο ηζνδχλακεο ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα δηελεξγεί ηνπο 
αληίζηνηρνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

Πίλαθαο 400.2.2 : Ηζρύνπζεο Πξνδηαγξαθέο γηα Υξσκαηηζκνύο 

# Δξγαζία ή Απαίηεζε Πξόηππν 

1 2 5 

1 Οξνινγία ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ ΔΛΟΣ 547 

2 Όξνη θαη νξηζκνί γηα πιηθά επηθάιπςεο ΔΛΟΣ ΔΝ 4618 

3 Υξψκαηα, βεξλίθηα  - Όξνη θαη νξηζκνί ησλ πιηθψλ επηρξίζεσο - 
Μέξνο 1, Γεληθνί Όξνη 

ΔΛΟΣ ΔΝ 971 

4 Τιηθά θαη ζπζηήκαηα επηρξίζεσο γηα εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη 
ζθπξφδεκα 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1062 

5 Πιαζηηθά Υξψκαηα ΔΛΟΣ 788 

6 Βεξληθνρξψκαηα ΔΛΟΣ 864 

7 Πξνζδηνξηζκφο αληνρήο ζηελ ηξηβή ΔΛΟΣ 1047 

8 Πξαθηηθή απφδνζε κε ηε κέζνδν πηλέινπ ΔΛΟΣ 1205 

9 Πξνζδηνξηζκφο αληνρήο πγξψλ ρξσκάησλ ζηελ εμάπισζε ηεο 
θαχζεο 

ΔΛΟΣ 1206 

10 Γεηγκαηνιεςία πξψησλ πιψλ ΔΛΟΣ 121 

11 Πξνζδηνξηζκφο θαιππηηθήο ηθαλφηεηαο  

12 Δθαξκνγή ρξψκαηνο κε πηλέιν ζε κεγάιε επηθάλεηα ΔΛΟΣ 694 

13 Μέζνδνη δνθηκψλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκβαηφηεηαο ελφο πξντφληνο κε 
ηελ πξνο επίζηξσζε επηθάλεηα 

ΔΛΟΣ 765 

14 Οδεγίεο γηα ηε δνθηκή επίδξαζεο θπζηθψλ θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ΔΛΟΣ 824 

15 Οδεγίεο γηα ηε δνθηκή επίδξαζεο θπζηθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ΔΛΟΣ 824 

16 Πξνζδηνξηζκφο θαηάζηαζεο θαη ρξφλνπ πιήξνπο μήξαλζεο - 
Μέζνδνο δνθηκήο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 29117 

17 Δθηίκεζε ηνπ βαζκνχ θηκσιίαζεο επηρξηζκάησλ γηα γεληθή ρξήζε ΔΛΟΣ 875 

18 Γνθηκή πξφζθπζεο ΔΛΟΣ 856 

19 Τπφζηξσκα βεξληθσκάησλ πηλέινπ (βειαηνχξα) ΔΛΟΣ 876 

20 Αλάγιπθνη ρξσκαηηζκνί ηνίρσλ (ξειηέθ) ΔΛΟΣ 924 
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# Δξγαζία ή Απαίηεζε Πξόηππν 

1 2 5 

21 Αζηάξη πξνπαξαζθεπαζηηθφ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ΔΛΟΣ 965 

22 Πξνζδηνξηζκφο αληνρήο ζηελ πγξή απφμεζε θαη δπλαηφηεηαο 
θαζαξηζκνχ ησλ επηρξίζεσλ 

ΔΝ ISO 11998 

23 Υξψκαηα θαη βεξλίθηα θαη πξψηεο χιεο απηψλ - Θεξκνθξαζίεο θαη 
πγξαζίεο γηα εγθιηκαηηζκφ θαη δνθηκέο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 23270  

24 Γνθηκή αληνρήο βεξληθηψλ θαη ξεηηλψλ ζε θαπζαέξηα ΔΛΟΣ 930 

25 Δμέηαζε θαη πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ γηα δνθηκή ΔΛΟΣ ΔΝ 1513 

26 Γεηγκαηνιεςία ΔΛΟΣ ΔΝ 15528 

27 Γνθηκή Υάξαμεο ΔΛΟΣ ΔΝ 1518 

28 Πξνεηνηκαζία ραιχβδηλσλ επηθαλεηψλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ρξσκάησλ θαη ζρεηηθψλ πξντφλησλ - Οπηηθή αμηνιφγεζε ηεο 
θαζαξφηεηαο ηεο επηθάλεηαο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 8501 

400.2.3 Γηάθνξα Τιηθά  

α. Σα ρξψκαηα απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα ζπζηαηηθά: 

- ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο, νη νπνίεο είλαη αλφξγαλα ή νξγαληθά πνιχ ιεπηφθνθθα πιηθά 

- ην ζπλδεηηθφ κέζν ή θνξέαο, πνπ ζπλελψλεη ηνπο θφθθνπο ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο θαη 
ζρεκαηίδεη κηα νκνηφκνξθε θαη αλζεθηηθή κεκβξάλε κεηά ηελ εμάηκηζε ηνπ δηαιπηηθνχ ή 
αξαησηηθνχ 

- ην δηαιπηηθφ ή αξαησηηθφ, πνπ δηαηεξεί ζε ξεπζηή κνξθή ην κίγκα θαη βνεζά ζην 
ζρεκαηηζκφ ηεο ρξσκαηηθήο κεκβξάλεο. 

β. Ληλέιαην 

- Σν ιηλέιαην απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ειαηνρξσκάησλ θαη ησλ αζηαξηψλ. 
Κπξηφηεξε ηνπ ηδηφηεηα, είλαη ε μήξαλζε ηνπ απφ ηελ επηθάλεηα πξνο ην βάζνο, φηαλ έξρεηαη 
ζε επαθή κε ην νμπγφλν ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ζηξψζεηο ησλ 
ειαηνρξσκάησλ πξέπεη λα είλαη ιεπηνχ πάρνπο, αιιά θαη ε θάζε κηα απφ απηέο λα 
εθαξκφδεηαη κεηά ηελ μήξαλζε ηεο πξνεγνχκελεο. Υξεζηκνπνηείηαη είηε σκφ είηε βξαζκέλν. 

- Ζ μήξαλζε ηνπ σκνχ ιηλειαίνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 36 ψξεο. Γηαθνξεηηθά ε 
Τπεξεζία απνξξίπηεη ηελ φιε εξγαζία θαη επηβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο. Σν 
σκφ ιηλέιαην ζε ζχγθξηζε κε ην βξαζκέλν δελ ζθνπξαίλεη ην ρξσκαηηζκφ θαη δελ "δαξψλεη" ή 
"θνπζθαιηάδεη" ηε ρξσκαηηθή ζηξψζε ηεο επηθάλεηαο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε 
πνξψδεηο επηθάλεηεο (ηνχβια, θεξακίδηα, θαηλνχξγηα επηρξίζκαηα θηι), ελψ επηβάιιεηαη ε 
ρξήζε ηνπ ζηελ παξαζθεπή ησλ αζηαξηψλ.  

- Σν βξαζκέλν ιηλέιαην είλαη αξθεηά ζθνπξφηεξν απφ ην σκφ, αιιά φπσο θαη απηφ, 
επηηαρχλεη ηελ μήξαλζε (24 h - 26 h) ηνπ ρξσκαηηζκνχ θαη απμάλεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ. 
Παξάγεηαη κε ζέξκαλζε κίγκαηνο σκνχ ιηλειαίνπ θαη κηθξήο πνζφηεηαο ζηεγλσηηθνχ πιηθνχ 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμσηεξηθνχο ρξσκαηηζκνχο (ζε πνζνζηφ 25% -33% ηνπ σκνχ), ή 
φπνπ απαηηείηαη ε επηηάρπλζε ηεο μήξαλζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 
ζηεξεσηηθέο νπζίεο. 

γ. Ταιφραξηα 

- Σα παιφραξηα είλαη θχιια ραξηηνχ απφ ηελ κία φςε, κε επηθνιιεκέλα ζξχκκαηα 
χαινπ απφ ηελ άιιε. Υξεζηκνπνηνχληαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρξσκαηηζκψλ γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ ησλ επηρξηζκάησλ θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ κε επίηξηςε. Αλάινγα κε ην κέγεζνο 
ησλ ζξπκκάησλ ηνπ χαινπ, ηα παιφραξηα ραξαθηεξίδνληαη σο αδξά (ρνλδξά), ιεπηά (ςηιά) ή 
πνιχ ιεπηά, κε ηελ έλδεημε Νν 2, Νν 0 θηι. 

- Γηα ηηο πνιχ ιεπηέο επηηξίςεηο ρσξίο ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ραξαγψλ, 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηξηκκέλα παιφραξηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη θνηλά απφραξηα. 

- Σα ζκπξηδφραξηα είλαη θχιια ραξηηνχ ή χθαζκα, κε ζθφλε ζκχξηδαο. 
Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ κε επίηξηςε ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Έλαο εηδηθφο 
ηχπνο ζκπξηδφραξηνπ είλαη ην θαηάιιειν γηα ηξίςηκν κε δηαβξνρή, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε ρξσκαηηζκνχο ληνχθν (ληνπθφραξην). 
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δ. Γηάθνξα άιια Τιηθά  

- Σα ζηεγλσηηθά πιηθά είλαη πγξά πνπ πξνζηίζεληαη ζηα ειαηνρξψκαηα, κε ζθνπφ ηελ 
επηηάρπλζε ηεο μήξαλζεο ηνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξή πνζφηεηα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 
ρξσκάησλ. 

- ηελ πεξίπησζε ρξσκαηηζκνχ κε πιαζηηθά ρξψκαηα, γηα ηα απαηηνχκελα 
ζηνθαξίζκαηα ηεο επηθάλεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηφθνο πνπ παξάγεηαη κε ηελ αλάκεημε έηνηκνπ 
ιεπθνχ πιαζηηθνχ ρξψκαηνο θαη ηζίγθνπ ζε ζθφλε (πιαζηηθφο ζηφθνο).  

- Σν πιηθφ ζπαηνπιαξίζκαηνο είλαη παρχξξεπζην θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
ζρεκαηηζκφ ιείνπ θαη νκαινχ ππνζηξψκαηνο ησλ ρξσκαηηζκψλ. Γηα ληνπθνρξψκαηα, φπσο 
θαη γηα κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ πιηθφ ζπαηνπιαξίζκαηνο (αληνπί 
ληνχθν). 

400.2.4  Πιαζηηθά Υξώκαηα 

α. Σα πιαζηηθά ρξψκαηα, δηαθξίλνληαη γηα ηελ ηαρχηαηε μήξαλζε ηνπο, ηε κεγαιχηεξε 
αληνρή, ηελ ειαζηηθφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο κέζα ζηνλ ρξφλν. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ μχιηλσλ θαη επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ. Έρνπλ σο θνξέα παξαζθεπήο 
είηε λεξφ (αησξήκαηα) είηε νξγαληθνχο δηαιχηεο (δηαιχκαηα). Σα ζπλεζέζηεξα είδε πιαζηηθψλ 
ρξσκάησλ είλαη ηα πνιπβηλπιηθά, ηα αθξπιηθά θαη ηα ρξψκαηα απφ θανπηζνχθ. 

β. ηα πιαζηηθά ρξψκαηα, ε αξαίσζε, φπνηε απαηηείηαη, επηβάιιεηαη λα γίλεηαη κε 
πξνζζήθε θαη αλάκημε κηθξήο πνζφηεηαο θαζαξνχ λεξνχ, εθ' φζνλ ν θνξέαο παξαζθεπήο 
είλαη ην λεξφ. Γηαθνξεηηθά ε αξαίσζε γίλεηαη κε ην πιηθφ-νξγαληθφ δηαιχηε πνπ είλαη θαη ν 
θνξέαο παξαζθεπήο ηνπ ρξψκαηνο. Καηά ηελ αξαίσζε ησλ πιαζηηθψλ ρξσκάησλ πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππ' φςε φηη, ζηηο ιηγφηεξν απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο, ην πιαζηηθφ ζα είλαη 
ππθλφηεξν, γηαηί ν ρξσκαηηζκφο απνθηά ιεία θαη φρη πνξψδε πθή. 

γ. Σα πιαζηηθά ρξψκαηα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

- είλαη άνζκα 

- δελ είλαη εχθιεθηα 

- ζηεγλψλνπλ ην πνιχ ζε 1 h 

- κπνξνχλ λα επηθαιπθζνχλ απφ ηελ επνκέλε ζηξψζε κεηά απφ 3 h - 4 h 

- απνμεξαίλνληαη πιήξσο κεηά απφ 12-15 h 

- κπνξνχλ λα πιπζνχλ κεηά απφ 5 -10 εκέξεο θαη δελ επεξεάδνληαη απφ ην ζαπνχλη 

- αθήλνπλ ηε ρξσκαηηζκέλε επηθάλεηα λα αλαπλέεη 

- δηαζηξψλνληαη κε ςεθαζηήξα (πηζηφιη), κε θχιηλδξν (ξνιφ) ή κε πιαηχ πηλέιν. 

400.2.5 Διαηνρξώκαηα  

α. Σα ειαηνρξψκαηα είλαη είηε ηππνπνηεκέλα βηνκεραληθά πξντφληα είηε πξντφληα 
παξαζθεπαζκέλα  ζην εξγνηάμην. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ μχιηλσλ, κεηαιιηθψλ 
θαη επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ. 

β. Γηα ηνπο ειαηνρξσκαηηζκνχο, ρξεζηκνπνηείηαη ηππνπνηεκέλν ρξψκα ζε κηθξή 
πνζφηεηα ή ζπλδπαζκφο πεξηζζνηέξσλ ειαηνρξσκάησλ. Ζ πνζφηεηα ηνπ ηεξεβηλζειαίνπ 
κεηψλεηαη ζεκαληηθά γηα ην πιηθφ ηεο ηειεπηαίαο ζηξψζεο θαη ζπλήζσο παξαιείπεηαη ηειείσο, 
θαηά ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

γ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ απφ ηηο νμεηδψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ειαηνρξψκαηα κίληνπ θαηά ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

400.2.6 Βεξλίθηα 

α. Σα ζπλήζε βεξλίθηα είλαη άρξνα παξαζθεπάζκαηα ζε πγξή δηάθαλε κνξθή, ηα νπνία 
ζρεκαηίδνπλ ζηελ επηθάλεηα ιεπηή κεκβξάλε, πνπ δελ κεηαβάιιεη ηελ θπζηθή ηεο αίζζεζε 
(π.ρ. μχιηλε επηθάλεηα) ή ηελ αξρηθή ηεο απφρξσζε (π.ρ. ειαηνρξσκαηηζκέλε επηθάλεηα). 
Τπάξρνπλ επίζεο θαη έγρξσκα βεξλίθηα πνπ πεξηέρνπλ εηδηθέο ζπκβαηέο ρξσζηηθέο νπζίεο, 
ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε ζπληήξεζε ή γηα ηελ επίηεπμε νκνηφκνξθεο 
εκθάληζεο ήδε βεξληθσκέλσλ επηθαλεηψλ. 

β. Σα βεξλίθηα εθαξκφδνληαη ζε ιεπηφηαηα ζηξψκαηα (θηικ) θαη πξέπεη λα εκθαλίδνπλ 
ειαζηηθφηεηα πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο ζρηζκψλ (λα κελ ζπάλε). 
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γ. Βεξλίθηα πνπ πξννξίδνληαη γηα εθαξκνγή ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα 
αληέρνπλ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

δ. Γηαθξίλνπκε ηηο εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο βεξληθηψλ : 

- Σα ειαηψδε (ιαδεξά) βεξλίθηα παξαζθεπάδνληαη απφ ιηλέιαην θαη απφ κηθξή 
πνζφηεηα ζηεγλσηηθνχ. Σα ειαηψδε βεξλίθηα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε ελψ γηα ηηο 
εζσηεξηθέο ρξήζεηο πξνηηκψληαη ειαηψδε βεξλίθηα κε κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ιηλέιαηνπ θαη 
πεξηζζφηεξν ηεξεβηλζέιαην (λεθηηιίδηθα). 

- Σα πηεηηθά βεξλίθηα (λεθηηνχ, νηλνπλεχκαηνο θηι), έρνπλ κηθξφηεξε ειαζηηθφηεηα 
έλαληη ησλ ειαησδψλ γη απηφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. 

- Σα πιαζηηθά βεξλίθηα παξαζθεπάδνληαη απφ ζπλζεηηθέο ξεηίλεο θαη κε θαηάιιειν, 
θαηά πεξίπησζε (αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπλζεηηθήο ξεηίλεο), νξγαληθφ δηαιχηε. 

- Σα βεξλίθηα ληνχθν παξαζθεπάδνληαη απφ παξάγσγα ηεο θπηηαξίλεο θαη δηαιχνληαη 
κέζα ζε νξγαληθνχο δηαιχηεο. Απηά δηαθξίλνληαη γηα ηε κεγάιε αληνρή θαη ειαζηηθφηεηα ηνπο. 
Οη κεκβξάλεο πνπ ζρεκαηίδνπλ μεξαίλνληαη ηαρχηαηα κφλν ζηνλ αέξα θαη ζηεγλψλνπλ πνιχ 
γξήγνξα. 

400.3  Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

400.3.1 Γεληθά  

α. Γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο βαθήο ιακβάλνληαη ππ' φςηλ νη αθφινπζνη 
παξάγνληεο: 

- ε θχζε θαη ην πιηθφ ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο (πιηλζνδνκέο, επηρξηζκέλεο 
επηθάλεηεο, ιηζνδνκέο, ζθπξφδεκα, κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, μχιηλεο επηθάλεηεο θηι) 

- νη ζπλζήθεο έθζεζεο ηεο επηθάλεηαο (θαηξηθέο, αηκνζθαηξηθέο, κεραληθέο 
θαηαπνλήζεηο ρξήζεο, πεξηβάιινλ) 

- νη πηζαλέο εηδηθέο απαηηήζεηο (ζηεγαλφηεηα, πδξνπεξαηφηεηα, αληνρή ζηε θσηηά, 
αηνμηθφηεηα θηι). 

β. Ο Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν 
ρξσκάησλ πνπ πεξηέρεη ηνπο ρξσκαηηζκνχο γηα φια ηα ηειεηψκαηα θαη ηηο επηθάλεηεο ζηα 
πιαίζηα ηεο εγθεθξηκέλεο ρξσκαηηθήο κειέηεο. ηνλ θαηάινγν απηφλ αλαγξάθνληαη ηα εμήο 
ζηνηρεία γηα θάζε επηθάλεηα:  

- ε απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία 

- ε νλνκαζία θαη ν ηχπνο ηνπ ρξψκαηνο 

- ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ζηξψζεσλ.  

γ. Ο Αλάδνρνο ζα επηηξέπεη ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ησλ 
ρξσκάησλ λα επηζεσξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη λα ιακβάλνπλ δείγκαηα ησλ πιηθψλ 
ηνπο απφ ην εξγνηάμην. 

δ. Ο Αλάδνρνο πξνρσξά ζηηο εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ κφλν κεηά ηελ έγθξηζε 
αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ επηθαλεηψλ θάζε ηχπνπ ρξσκαηηζκνχ απφ ηελ Τπεξεζία. 
Γεληθά ηα δείγκαηα αλεγείξνληαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Σα δείγκαηα επηθαλείαο σο 2 m

2
 

αλεγείξνληαη ζε ρψξν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεη ε Τπεξεζία. Δλδείθλπηαη ην δείγκα 
λα θαηαζθεπάδεηαη ζηε δπζκελέζηεξε ζέζε θαη λα ειέγρεηαη, αθνχ ζηεγλψζεη θαη εθηεζεί ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο έθζεζεο. Μφλν αθνχ εγθξηζεί ν ρξσκαηηζκέλνο ρψξνο απφ ηελ 
Τπεξεζία, μεθηλνχλ νη εξγαζίεο. Ο ρψξνο ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ζα παξακείλεη αλέπαθνο 
κέρξη ηελ πιήξε απνπεξάησζε ησλ ρξσκαηηζκψλ. Όπνπ απαηηνχληαη ηειεηψκαηα φρη ιεία, ν 
Αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα θαηαζθεπψλ δηαζηάζεσλ 1 m x 
1m, ηα νπνία δηαηεξεί ζην εξγνηάμην κέρξη ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ. Σα δείγκαηα 
εξγαζίαο θαηαζθεπάδνληαη θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 1514. 

ε. Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία 3 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

ζη. ηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ ρξσκαηηζκψλ ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα (ζηαζεξά 
ή θηλεηά), πξέπεη λα κελ ζηεξίδνληαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο πξφζνςεο (ηξππφμπια), λα 
παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηξίηνπο, θαη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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δ. Κάζε θνξά πνπ ν Αλάδνρνο παξαζθεπάδεη νπνηνδήπνηε ρξψκα, ε πνζφηεηα ηνπ 
πξέπεη λα είλαη ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε. 

ε. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάκημε αλνκνηνγελψλ πιηθψλ ρξσκαηηζκψλ. Σα πιηθά 
ρξσκαηηζκψλ ζα πξέπεη λα αλακηγλχνληαη θαιά ψζηε λα απνθηνχλ κία νκαιή ζπλνρή θαη 
ππθλφηεηα πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθηφο αλ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο έρεη ππνδείμεη 
δηαθνξεηηθά. Πξηλ απφ ηελ αλάκημε γίλεηαη αθξηβήο ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο απφ ηνλ 
Αλάδνρν, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη πνιιέο αλακίμεηο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνρξσκία. 

ζ. Οη θφιιεο ζα αλακηγλχνληαη θαιά, ζα δηαηεξνχληαη ζε θαζαξά δνρεία θαη ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ην άλνηγκα ηνπ δνρείνπ κέζα ζην ρξφλν πνπ ζπληζηά ην εξγνζηάζην 
παξαγσγήο. 

η. ε έλα θηίξην, θαηαξρήλ, ρξσκαηίδνληαη πξψηα νη νξνθέο, θαηφπηλ νη ηνίρνη θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηα θνπθψκαηα. Ζ εξγαζία ρξσκαηηζκνχ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ μεθηλά απφ ηηο 
γσλίεο ηνπ ρψξνπ, ηελ πεξίκεηξν ησλ παξαζχξσλ, ησλ ζπξψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ κε πηλέιν 
θαη ζπλερίδεηαη πξνο ηα κέζα ηνπ ρψξνπ κε ξνιφ ή πηλέιν. Ο ρξσκαηηζκφο κε ξνιφ γίλεηαη 
απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 

400.3.2 Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε Τιηθώλ 

α. Σα πιηθά παξαδίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ θέξνπλ εηηθέηεο κε ηηο 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- ρξψκα (νλνκαζία, ηχπνο, θσδηθφο ζχλζεζεο)  

- εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο 

- φλνκα θαηαζθεπαζηή  

- νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπκβαηά πιηθά  

- αξηζκφ παξηίδαο 

- ηνμηθφηεηα θαη βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο 

β. Σα πιηθά ρξσκαηηζκψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε ρηππεκέλα, κε ζθξαγηζκέλα θαη κε 
αεξνζηεγή δνρεία, πνπ επηηξέπνπλ ηελ εμάηκηζε, ηε κφιπλζε ή ηελ απψιεηα πιηθνχ 
απνξξίπηνληαη. 

γ. Ο Αλάδνρνο εμαθξηβψλεη φηη νη παξαδφζεηο ησλ πιηθψλ θέξνπλ εκεξνκελία 
παξάδνζεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηα πιηθά θαηά ζεηξά παξάδνζήο ηνπο. Τιηθά πνπ έρνπλ 
αιινησζεί ή έρεη δηέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ακέζσο απφ ην 
εξγνηάμην. 

δ. Όια ηα ρξψκαηα, εθηφο απφ απηά πνπ έρνπλ σο βάζε ην λεξφ ή αζθαιηηθά πξέπεη λα 
παξαδίδνληαη ζε δνρεία πεξηεθηηθφηεηαο φρη κεγαιχηεξε απφ 5 lt. 

ε. Όια ηα πιηθά απνζεθεχνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε θαζαξνχο θαη μεξνχο ρψξνπο. Σα 
ρξψκαηα εηδηθφηεξα απνζεθεχνληαη ζε θαζαξνχο, μεξνχο, θαη δξνζεξνχο ρψξνπο 
πξνζηαηεπκέλνπο απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. Γηα ηα πιηθά κε βάζε ην λεξφ ιακβάλνληαη 
κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηνπ παγεηνχ. Ζ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ εχθιεθησλ πιηθψλ 
ρξσκαηηζκψλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. 

ζη. Ο Αλάδνρνο παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ 2% επηπιένλ 
απφ θάζε πιηθφ, κε ειάρηζην 1 δνρείν 5 lt θαη ζε αθέξαηα δνρεία. 

400.3.3  Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο 

α. Σα ζπλήζε επηηξεπηά φξηα ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηηο εξγαζίεο 
ρξσκαηηζκψλ είλαη απφ 10°C - 40°C.  

β. Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ δελ δηεμάγνληαη φηαλ ε 
επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ κεηάιινπ είλαη κηθξφηεξε απφ 3°C. Γηα λα απνηξαπεί ν 
θίλδπλνο πγξνπνίεζεο ησλ πδξαηκψλ επί ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο, επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή 
ρξσκαηηζκψλ κέρξη ζεξκνθξαζία 3°C κεγαιχηεξεο απφ ην ζεκείν πγξνπνίεζεο. 

γ. ηηο πεξηφδνπο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη 
εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ θαη εηδηθά ησλ πδαηνδηαιπηψλ ρξσκαηηζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ 
δελ είλαη εθηθηφ, απαηηείηαη ζέξκαλζε ηνπ πξνο ρξσκαηηζκφ ρψξνπ: 

- Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ρξσκαηηζκψλ πξέπεη λα έρεη ήδε ζεξκαλζεί θαιά ν ρψξνο θαη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ λα βξίζθεηαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο πξνο 
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ρξσκαηηζκφ επηθάλεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ειέγρεηαη κε ζεξκφκεηξν θαη πξέπεη λα 
ζπκθσλεί κε ηε ζπληζηψκελε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ρξψκαηνο θαη ζα παξακέλεη 
ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειάρηζηε, κέρξη ην ρξψκα λα ζηεγλψζεη ηειείσο. (Αλ ην ρξψκα δελ έρεη 
θνιιψδε πθή θαη κε κέηξην ηξίςηκν ηεο επηθάλεηαο κε ην δάρηπιν δελ ηξαπκαηίδεηαη, έρεη 
ζηεγλψζεη.) 

- Σεξνχληαη νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηα φξηα πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία, φζνλ 
αθνξά ζηα απνξξνθεηηθά πιηθά (μχιν, επίρξηζκα θηι). Με ηε ρξήζε πγξαζηφκεηξνπ 
δηαζθαιίδεηαη, φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία είλαη εληφο ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ νξίσλ 
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ρξσκαηηζκνχ. 

- Οη εμσηεξηθέο εξγαζίεο δελ ζα εθηεινχληαη φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο (π.ρ. ππφ 
ζπλζήθεο απμεκέλεο πγξαζίαο, ή ππφ ζπλζήθεο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο φπνπ 
δεκηνπξγνχληαη θχζηεο θαη ξπηηδψζεηο ζην ρξψκα). 

- Γελ επηηξέπεηαη ε αξαίσζε ηνπ ρξψκαηνο ζε ςπρξνχο ρψξνπο. Σν ρξψκα πξέπεη λα 
κεηαθεξζεί ζηνλ πξνο ρξσκαηηζκφ ρψξν θαη λα αξαησζεί εθεί. Τιηθφ πνπ έρεη αξαησζεί ππφ 
ζπλζήθεο ςχρνπο, είλαη δπλαηφλ λα είλαη ππεξβνιηθά αξαηφ ζε θαλνληθέο ζεξκνθξαζηαθέο 
ζπλζήθεο. 

400.3.4 Πξνεηνηκαζία  

α. Ο Αλάδνρνο πξνεηνηκάδεη ηηο επηθάλεηεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ησλ ρξσκάησλ.  

β. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ αθαηξνχληαη απφ ηηο πξνο ρξσκαηηζκφ 
επηθάλεηεο ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα πνπ δελ πξφθεηηαη λα ρξσκαηηζηνχλ (εμαξηήκαηα 
παξαζχξσλ, ζπξψλ, πιαθίδηα απφ ειεθηξηθέο πξίδεο, δηαθφπηεο θηι), ηα νπνία ζα 
επαλαηνπνζεηνχληαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

γ. Όιεο νη νπέο, ξσγκέο, αξκνί πνπ είλαη ειαηησκαηηθνί θαη άιια ειαηηψκαηα ησλ πξνο 
ρξσκαηηζκφ επηθαλεηψλ επηδηνξζψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο.  

δ. Ακέζσο πξηλ απφ ην ρξσκαηηζκφ ζα θαζαξίδνληαη φιεο νη επηθάλεηεο, έηζη ψζηε λα 
αθαηξείηαη ε ζθφλε, ηπρφλ αθαζαξζίεο θαη ραιαξά πιηθά. ηηο πεξηπηψζεηο 
επαλαρξσκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ηα ππνιείκκαηα πξνεγνχκελσλ 
ρξσκάησλ απφ ηελ επηθάλεηα κε ζθιεξή κεηαιιηθή βνχξηζα ή κε έθπιπζε λεξνχ ή αηκνχ 
ππφ πίεζε ή κε ακκνβνιή. Ο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ απφ αέξηνπο ή αεξφθεξηνπο 
ξχπνπο (αηζάιε, ζθφλε θηι) γίλεηαη ζπλήζσο κε λεξφ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. ε δχζθνιεο 
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί λεξφ ππφ πίεζε θαζψο θαη θαηάιιεια 
απνξξππαληηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κχθεηεο ζηελ επηθάλεηα, επηβάιιεηαη 
πιχζηκν κε κπθεηνθηφλν. 

ε. Ζ απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ πιηθψλ απφ ηηο ζηδεξέο επηθάλεηεο γίλεηαη κε ζθπξί 
(καηζαθφλη), ελψ ζε μχιηλεο επηθάλεηεο επηηπγράλεηαη κε θιφγα θακηλέηνπ, ε νπνία έρεη ην 
πιενλέθηεκα φηη μεξαίλεη ηελ επηθάλεηα. ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη ζπγρξφλσο λα 
γίλεηαη εθηξάρπλζε ηεο επηθάλεηαο κε παιφραξην, ζκπξηδφπαλν ή ακκνβνιή γηα ηελ αχμεζε 
ηεο πξφζθπζεο. 

ζη. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ζηδεξψλ ηκεκάησλ ησλ θαηαζθεπψλ γηα ην ρξσκαηηζκφ ηνπο 
αθνινπζεί ηα πξφηππα ΔΝ ISO 8501, 8502 θαη ηα ΔΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Σν 
ζηαζεξνπνηεηηθφ πδαηνδηαιπηφ πιηθφ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ ησλ κεηαιιηθψλ 
θνπθσκάησλ θαη ινηπψλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ησλ θηηξίσλ, ψζηε ε νπνηαδήπνηε ζθνπξηά λα 
κεηαηξέπεηαη ζε ζπκπαγέο θαη ζηαζεξφ θηικ, επαιείθεηαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ κεηαιιηθψλ 
θνπθσκάησλ θαη ινηπψλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ πξηλ απφ ην ρξσκαηηζκφ ηνπο, εθφζνλ 
ππάξμνπλ ίρλε ζθνπξηάο, ζχκθσλα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο, ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη 
κε ξνιφ ή πηλέιν (15 m

2
/kg - 20 m

2
/kg), αθνχ πξνεγνπκέλσο απνκαθξπλζεί ε ζαζξή 

ζθνπξηά. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζθνπξηάο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 
ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηεο ζθνπξηαζκέλεο επηθάλεηαο απφ θαθεθφθθηλν ζε κπιε-καχξν 
θαη νινθιεξψλεηαη ζε 2 h - 3 h, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 
θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. ηε ζπλέρεηα ε ζηαζεξνπνηεκέλε επηθάλεηα επαιείθεηαη κε 
κίλην θαη ηνλ ηειηθφ ρξσκαηηζκφ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαη κεηά ηελ θαηεξγαζία ε ζθνπξηά 
παξακέλεη, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή κε κεραληθφ 
ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 
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δ. ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία επηβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν λα θαιχςεη κε άιιν 
ρξσκαηηζκφ κηα ήδε ρξσκαηηζκέλε επηθάλεηα ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ην λέν 
ρξσκαηηζκφ λα εθαξκφζεη ζηξψζεηο ζηεξεσηηθήο νπζίαο.  

ε. Οη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζην εξγνηάμην πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ρξσκαηηζκνχ  ζε κηα επηθάλεηα είλαη νη αθφινπζνη: 

- Έιεγρνο θαιππηηθήο ηθαλφηεηαο (ε ηθαλφηεηα ελφο ρξψκαηνο λα θαιχςεη κηα νξηζκέλε 
επηθάλεηα κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε πνζφηεηα πιηθνχ ή κε φζν ην δπλαηφ ιεπηφηεξε 
κεκβξάλε). Υξσκαηίδνληαη γπάιηλεο επηθάλεηεο κε κηθξέο, δηαθνξεηηθνχ βάξνπο, πνζφηεηεο 
ρξψκαηνο θαη κε δηαθνξεηηθφ πάρνο ζηξψζεσο. Κάησ απφ ηηο πιάθεο ηνπνζεηείηαη θχιιν 
εθεκεξίδαο θαη ε δπλαηφηεηα ή κε αλάγλσζεο ησλ γξακκάησλ πξνζδηνξίδεη ηελ θαιππηηθή 
ηθαλφηεηα ηνπ ρξψκαηνο. 

- Έιεγρνο πξφζθπζεο (ε ζπγθνιιεηηθή ηθαλφηεηα ελφο ρξψκαηνο). Δπηθνιιάηαη ζηελ 
ρξσκαηηζκέλε επηθάλεηα απηνθφιιεηε ηαηλία θαη αλ θαηά ηελ απνθφιιεζε ηεο δελ 
παξαζχξεηαη ην ρξψκα, ε πξφζθπζε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

- Έιεγρνο επθακςίαο (ηθαλφηεηα ηεο κεκβξάλεο λα παξαθνινπζεί ηηο παξακνξθψζεηο 
ηεο επηθάλεηαο, ρσξίο λα απνθνιιάηαη, λα ζξπκκαηίδεηαη ή λα πθίζηαηαη ξσγκέο). 
Υξσκαηίδεηαη έλα ηεκάρην παξφκνην κε ηελ πξνο ρξσκαηηζκφ επηθάλεηα θαη θαηά ηελ θάκςε 
ηνπ ν ρξσκαηηζκφο δελ πξέπεη λα ππνζηεί θακία βιάβε. 

ζ. Σα ρξψκαηα δελ εθαξκφδνληαη ζε επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα 
ειαηηψκαηα: 

- καιαθφ, θζαξκέλν επίρξηζκα 

- πγξφ επίρξηζκα 

- πγξή μπιεία 

- ιηπαξφηεηα ή ζθνπξηά 

400.3.5 Γεληθέο Απαηηήζεηο Καηαζθεπήο 

α. Οη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ ρξσκαηηζκνχ θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη αθφινπζνη 
παξάγνληεο: 

- ε θαηάζηαζε ηεο πξνο ρξσκαηηζκφ επηθάλεηαο θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο 

- ε ζχλζεζε θαη ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ε ζπκβαηφηεηα 
κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ επηθάλεηα 

- ην απαηηνχκελν ζπλνιηθφ πάρνο ηνπ ρξσκαηηζκνχ 

- νη θαηξηθέο θαη νη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ ρξσκαηηζκνχ 

- ε εκπεηξία θαη ε εηδίθεπζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 

β. Όιεο νη εξγαζίεο εθηεινχληαη απφ έκπεηξνπο ηερλίηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 
ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο, ηελ παξνχζα θαη ηελ ΔΣΤ, ηηο εηδηθέο παξαηεξήζεηο ηεο κειέηεο θαη 
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

γ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξήζε αζηαξηνχ ή άιιεο επεμεξγαζίαο ηεο επηθαλείαο 
ζπληζηάηαη απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ ρξψκαηνο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηειηθήο 
ζηξψζεο θαη δελ νξίδεηαη ξεηά απφ ηηο πξνδηαγξαθέο, ε επεμεξγαζία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ή / θαη ηεο Τπεξεζίαο. 

δ. Οη ζηξψζεηο ησλ ρξσκαηηζκψλ εθαξκφδνληαη ζε θαζαξέο ζηεγλέο επηθάλεηεο ππφ 
μεξέο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Κάζε 
ζηξψζε εθαξκφδεηαη κφλν αθνχ μεξαζνχλ νη πξνεγνχκελεο ζηξψζεηο.  

ε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ησλ πιηθψλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο επηιέγεη ηε κέζνδν 
εθαξκνγήο ησλ ρξσκάησλ (πηλέιν, ςεθαζκφο, ξνιφ), ηελ νπνία εθαξκφδεη κεηά ηε ιήςε ηεο 
ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.  

ζη. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηειηθήο ζηξψζεο νπνηνπδήπνηε ρξσκαηηζκνχ πξέπεη: 

- λα έρνπλ απνπεξαησζεί φιεο νη ππφινηπεο εξγαζίεο 

- λα έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηνπο ρψξνπο φια ηα άρξεζηα πιηθά θαη φζα αληηθείκελα 
θηι κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζηνπο ρξσκαηηζκνχο ηελ παξακηθξή δεκηά 
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- λα έρνπλ θαζαξηζηεί ηα δάπεδα, νη εμψζηεο θηι. 

δ. Σν ςηινζηνθάξηζκα εθηειείηαη κε πιαζηηθφ ζηφθν. Ο πιαζηηθφο ζηφθνο ελδείθλπηαη θαη 
γηα ηηο ζπαηνπιαξηζηέο επηθάλεηεο θαη γηα θάζε άιιε εξγαζία πνπ εθηειείηαη κε πιαζηηθφ 
αζηάξσκα, ψζηε ε επηθάλεηα εθαξκνγήο ησλ πιαζηηθψλ ρξσκάησλ λα κελ έρεη ειαηψδε πθή. 
Αλ ην ςηινζηνθάξηζκα παξαιεηθζεί γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο εξγαζίαο, πξέπεη νπσζδήπνηε 
ην πιηθφ ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο ζπαηνπιαξίζκαηνο λα έρεη αξθεηή πνζφηεηα ηεξεβηλζειαίνπ. 

ε. Αλ κεηά ηελ πξψηε ζηξψζε βαθήο δηαθξίλνληαη επηθαλεηαθέο αηέιεηεο, ζα πξέπεη 
απηέο πξηλ ηε δεχηεξε ζηξψζε λα επηδηνξζσζνχλ θαη ε δεχηεξε ζηξψζε λα αθνινπζήζεη κεηά 
ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο πξψηεο θαη ηνλ θαζαξηζκφ απφ ζθφλεο θαη άιιεο νπζίεο ηεο 
επηθάλεηαο. Αλ δηαπηζησζεί ε παξνπζία κπθήησλ, ιφγσ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, κεηά ηελ 
πξψηε ζηξψζε ρξψκαηνο νη επηθάλεηεο πιέλνληαη κε εηδηθά κπθεηνθηφλα δηαιχκαηα. 

ζ. Ζ ρξήζε πνιιψλ ζηξψζεσλ πγξνκνλσηηθψλ νπζηψλ ζε επηθάλεηεο ππνζηξσκάησλ 
πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πγξαζία πξέπεη λα απνθεχγεηαη, γηαηί ε πγξαζία ζα 
παξνπζηαζηεί ζε άιιν ζεκείν ηεο επηθάλεηαο.  

η. Σν επηζπκεηφ ηειηθφ πάρνο ηνπ ρξψκαηνο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή 
πνιιψλ ζηξψζεσλ ηνπ πιηθνχ θαη φρη κε ηελ εθαξκνγή κηαο παρηάο ζηξψζεο. 

ηα. Αζηνρίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ρξσκαηηζκψλ νδεγνχλ ζηα αθφινπζα πξνβιήκαηα: 

- Φνπζθάιεο εκθαλίδνληαη, φηαλ ε πξνο ρξσκαηηζκφ επηθάλεηα είλαη πγξή, φηαλ 
εθαξκφδεηαη ζηξψζε κε πάρνο κεγαιχηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν ή φηαλ έρεη επηιερζεί 
αθαηάιιειν ζχζηεκα ρξσκαηηζκνχ. 

- "Κξέκαζκα" ή "ηξέμηκν" ηνπ ρξψκαηνο παξνπζηάδεηαη ζε θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο, 
φηαλ εθαξκφδεηαη ζηξψζε κε πάρνο κεγαιχηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν, ή φηαλ ην ρξψκα 
είλαη πνιχ αξαηφ ή δελ έρεη ηελ θαηάιιειε ζημνηξνπία. 

- Μείσζε ηεο ζηηιπλφηεηαο ηνπ ρξψκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή ή θαηά ηε μήξαλζή ηνπ, 
είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί είηε ιφγσ πγξήο επηθάλεηαο εθαξκνγήο, είηε ιφγσ ζθάικαηνο 
ζηελ αξαίσζε ηνπ ρξψκαηνο. 

- Αλνκνηφκνξθε θάιπςε ηεο επηθάλεηαο νθείιεηαη ζε ρξήζε αθαηάιιεινπ αξαησηηθνχ ή 
ζε κηθξή αλαινγία αξαίσζεο. 

- Κηκσιίαζε (απνζχλζεζε ηεο κεκβξάλεο) εκθαλίδεηαη σο ιεπθή θαη εχθνια 
απνκαθξπλφκελε ζθφλε ζηελ επηθάλεηα. 

- Κξνθνδείισζε (ζρίζηκν ηεο επηθάλεηαο ζε αθαλφληζηα ζρήκαηα) νθείιεηαη είηε ζηελ 
εθαξκνγή ζηξψζεο κεγάινπ πάρνπο ζε καιαθφ ή αζηαζέο ππφζηξσκα, ζε ειιηπή μήξαλζε 
ησλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ ρξσκαηηζκνχ είηε ζηε θπζηνινγηθή γήξαλζε ηνπ ρξψκαηνο (νπφηε 
δελ απνηειεί ειάηησκα). 

400.3.6 Πξνζηαζία 

α. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί ηνπο ρξσκαηηζκνχο κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ έξγνπ, εθηφο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο θζνξέο, θηι δελ νθείινληαη ζε ιάζε θαη 
παξαιείςεηο πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο, θαη ηελ 
εθαξκνγή ησλ ρξσκάησλ, αιιά ζε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ησλ ρψξσλ. 

β. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξαθείκελσλ επηθαλεηψλ θαη 
άιισλ νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ρξσκαηηδφκελεο επηθάλεηεο (απφ ρηππήκαηα, πηηζηιίζκαηα 
θηι). Δίλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία παινπηλάθσλ κε γξακκψζεηο, παινπηλάθσλ 
κε επεμεξγαζία ακκνβνιήο θαη αδηαθαλψλ (ηξηκκέλσλ) παινπηλάθσλ απφ ηα ιηπαξά 
ζπζηαηηθά ησλ ρξσκαηηζκψλ. Σα κέηξα πξνζηαζίαο ηζρχνπλ κέρξη ηελ πιήξε πεξάησζε θαη 
παξάδνζε ηεο εξγαζίαο ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Ζ πνηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 
αλάινγε ησλ ζπλζεθψλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο πξνφδνπ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ 
θαη ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. Θα ηνπνζεηνχληαη ζήκαηα "Πξνζνρή 
Υξψκαηα" ζην ρψξν θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ηνπνζεηνχληαη θαη πξνζηαηεπηηθά 
εκπφδηα. 

γ. Ο θάζε ρψξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξσκαηηζκνχ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε ζθφλε 
νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη απηή. 

δ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ εηδηθψλ κέηξσλ 
αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ςεθαζηήξσλ (πηζηφιηα ςεθαζκνχ) θαη γηα ηνλ 
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θαζαξηζκφ κε ακκνβνιή. Οη απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ηε ρξήζε ησλ ςεθαζηήξσλ θαη ησλ 
εθηνμεπηήξσλ ζα αθνινπζνχλ ην πξφηππν ΔΝ ISO 1953. 

- Σν πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ςεθαζηήξεο πξέπεη λα θνξάεη πξνζηαηεπηηθά 
πξνζσπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ. 

- Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζπλερήο θαη επαξθήο αεξηζκφο ησλ θιεηζηψλ ρψξσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ. 

- ηελ πεξίπησζε ςεθαζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ  δεμακελψλ, θαη άιισλ παξφκνησλ 
πεξηνξηζκέλσλ ρψξσλ δεηείηαη ε γλψκε κεραληθνχ αζθαιείαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
απαηηνχκελνπ αεξηζκνχ. Ζ εξγαζία εθηειείηαη ππφ ηε ζπλερή παξνπζία εληεηαικέλνπ αηφκνπ, 
ην νπνίν είλαη εθηφο ηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ θαη έρεη ζπλερή νπηηθή επαθή κε ηα ηεθηαηλφκελα 
κέζα ζην ρψξν. 

- Ο αεξηζκφο ειέγρεηαη κεηά ηνλ ςεθαζκφ, ψζηε λα εμαθξηβψλεηαη φηη φινη νη ρψξνη 
έρνπλ αεξηζηεί πιήξσο, πξηλ επηηξαπεί ην θάπληζκα, ε θσηηά ή ε ρξήζε εμνπιηζκνχ πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπηλζήξεο. 

- Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ κε ακκνβνιή, ην πξνζσπηθφ 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαηηνχκελν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

- Όπνηε ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο πξέπεη 
λα γίλεηαη ζπρλφο έιεγρνο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ αέξα ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Δπίζεο, 
ν ειεθηξνθίλεηνο εμνπιηζκφο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε αληηεθξεθηηθέο δηαηάμεηο. 

400.3.7 Αζηαξώκαηα 

α. Σα αζηάξηα απνηεινχλ ηελ πξψηε ζηξψζε πξνεηνηκαζίαο ησλ ειαηνρξσκαηηζκψλ. 
ηνπο ρξσκαηηζκνχο κε πιαζηηθά ρξψκαηα ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ, κε 
ειαηψδνπο αζηαξηνχ (πιαζηηθφ αζηάξη). 

β. ηηο πεξηπηψζεηο ρξσκαηηζκνχ γχςηλσλ θαη απνξξνθεηηθψλ επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε εηδηθφ αληηαπνξξνθεηηθφ αζηάξη ρσξίο αιθάιηα. 

400.3.8 Υξσκαηηζκόο Δμσηεξηθώλ Δπηθαλεηώλ  

α. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ρξσκαηηζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 
είλαη νη αθφινπζεο: 

- πδαηνδηαιπηά ρξψκαηα 

- πιαζηηθά ρξψκαηα 

- βαθέο κε νξγαληθνχο δηαιχηεο 

β. Σν πιηθφ ζα είλαη θαηάιιειν γηα ρξσκαηηζκνχο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, ζα είλαη 
πδαηηθήο δηαζπνξάο, κηθξνπνιπκεξηζκέλν ειαζηνκεξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ξεηίλε, ζε κνξθή 
καιαθήο πάζηαο θαη ζα  παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

- αλζεθηηθφ ζηνπο αηκνχο, ζηα αιθάιηα, ζηα νμέα θαη ζηα απνξξππαληηθά θαη δελ ζα 
επηηξέπεη ηελ δηείζδπζε ηνπ λεξνχ 

- αληνρή ζε έληνλεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ζηελ επίδξαζε ππεξχζξσλ θαη 
ππεξησδψλ αθηηλνβνιηψλ ή αλ ην έξγν είλαη παξαζαιάζζην, αληνρή ζε παξαζαιάζζην 
πεξηβάιινλ - θαηά ΔΛΟΣ 824) θαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

- εμαηξεηηθή αληνρή θαη πξφζθπζε ζε επηθάλεηεο κε απμεκέλε αιθαιηθφηεηα (ηζηκέλην, 
ακηαληνηζηκέλην, ηζηκεληνθνλία θηι) θαηά ΔΛΟΣ 788 θαη ΔΛΟΣ 856  

- αληνρή ζηελ ηξηβή θαηά ΑSΣΜ D-2486 (πξφηππε δνθηκή) θαη ΔΛΟΣ 788 

- κε εχθιεθην θαη κε ηνμηθφ  

- ζα αλαραηηίδεη ηε ζπγθξάηεζε ησλ αθαζαξζηψλ θαη ηεο κνχριαο  

- ζα έρεη κφληκε ειαζηηθφηεηα πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα ζπζηειινδηαζηέιιεηαη ρσξίο λα 
ξεγκαηψλεηαη  

- ζα αλαπλέεη αθήλνληαο ηνπο πδξαηκνχο ηνπ ππνζηξψκαηνο λα ην δηαπεξάζνπλ θαη 
λα εμέιζνπλ  

- δελ ζα εκθαλίδεη ξσγκέο, θνπζθψκαηα ή μεθινπδίζκαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

γ. Ζ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο κε πηλέιν, ξνιφ, βνχξηζα ή πηζηφιη, 
αξαησκέλν ή φρη αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Ζ αλαινγία 
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θαηαλάισζεο ηνπ ρξψκαηνο αλά m
2
 δίλεηαη απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε ζηαζεξή, ζηεγλή επηθάλεηα. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ είλαη ε αθφινπζε: 

- Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ιάδηα, ιίπε, αθαζαξζίεο, θζνξέο, ζθφλε, πνχδξα 
ζθπξνδέκαηνο θαη θάζε μέλε νπζία. ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο κνχριαο ή αληνχζαο 
πγξαζίαο ή πγξαζίαο ιφγσ ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ εθαξκφδεηαη εηδηθφ κπθεηνθηφλν 
πιαζηηθφ ρξψκα.  

- Αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο κε εηδηθφ αζηάξη (ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο),εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρξσκαηηζκνχ θαη ηεο 
επηθάλεηαο. 

- Δθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο. Ζ δεχηεξε ζηξψζε εθαξκφδεηαη αθνχ 
έρεη ζηεγλψζεη πιήξσο ε πξψηε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ζηξψζεσλ δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγαιχηεξν ησλ 7 εκεξψλ.  

- ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθή πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 
έλαληη βξνρήο, εθαξκφδεηαη πάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηξψζε ρξσκαηηζκνχ, κηα ηειηθή ζηξψζε 
δηαθαλνχο, ζηεγαλσηηθνχ, ζηιηθνλνχρνπ πιηθνχ. 

400.3.9 Πιαζηηθνί Υξσκαηηζκνί 

Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα είλαη ε αθφινπζε: 

640 ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ απφ θάζε αλσκαιία κε ζπάηνπια 

641 ειαθξφ ηξίςηκν κε παιφραξην, θαζαξηζκφο απφ ηε ζθφλε θαη ηηο ζαζξέο νπζίεο θαη 
ζηνθάξηζκα 

642 αζηάξσκα κε εηδηθφ αζηάξη, ζε 2 ζηξψζεηο κε ηε ρξήζε πηλέινπ, ξνινχ ή βνχξηζαο 

643 ςηινζηνθάξηζκα κε θαζαξφ ζηφθν θαη επεμεξγαζία ησλ ςηινζηνθαξηζκέλσλ 
επηθαλεηψλ κε εηδηθή ςήθηξα (μεζθνλίζηξα) 

644 εθαξκνγή ηνπ πιαζηηθνχ ρξψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηα 
ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηνπ αζηαξηνχ θαη ησλ 2 ζηξψζεσλ ρξψκαηνο. 

400.3.10 Πιαζηηθά Σζηκεληνρξώκαηα 

α. Σα ηζηκεληνρξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ εκθαλψλ ζθπξνδεκάησλ. 
Σν ρξψκα ζα είλαη πδαηνδηαιπηφ κε αθξπιηθή πξψηε χιε. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ πιαζηηθψλ 
ηζηκεληνρξσκάησλ είλαη ε αθφινπζε: 

- ςηινζηνθάξηζκα, γηα λα εμαιεηθζνχλ ηπρφλ κηθξνθσιηέο ή άιιε αηέιεηα 

- θαζαξηζκφο απφ ζθφλεο, μέλα ζψκαηα θαη ηπρφλ ιίπε θαη ιάδηα 

- εθαξκνγή ηεο πξψηεο ζηξψζεο κε αξαίσζε 15% - 20% λεξνχ ή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

- ε επφκελε ζηξψζε κε αξαίσζε 5%- 10% λεξνχ ή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο. 

β. Οη επηθάλεηεο πνπ ρξσκαηίδνληαη κε ηζηκεληνρξψκαηα πξέπεη λα είλαη χθπγξεο. Ο 
Αλάδνρνο ζα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ μεθαινππψκαηνο ηεο 
επηθάλεηαο απφ ζθπξφδεκα θαη ηνπ ρξσκαηηζκνχ, ψζηε ε αιθαιηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο λα 
είλαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ ρξψκαηνο φξηα. 

400.3.11 Διαηνρξσκαηηζκνί Ξύιηλσλ Δπηθαλεηώλ 

α. Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ειαηνρξσκαηηζκψλ θαζαξίδνληαη επηκειψο νη μχιηλεο 
επηθάλεηεο απφ ηηο δηάθνξεο νπζίεο πνπ ελδερνκέλσο είλαη  θνιιεκέλεο ζε απηέο. 

β. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ γηα απινχο ειαηνρξσκαηηζκνχο (ρσξίο ζπαηνπιάξηζκα) είλαη 
ε αθφινπζε: 

- πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ κε παιφραξην 

- αζηάξσκα κε πηλέιν  

- επίηξηςε κε παιφραξην κεηά απφ ηελ μήξαλζε ηνπ αζηαξηνχ 

- απνθνπή ησλ πξνεμνρψλ θαη ησλ δηαθφξσλ εμνγθσκάησλ ηνπ μχινπ, αθαίξεζε ησλ 
απνλεθξσκέλσλ ξφδσλ θαη ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ κε μχιν, εμίζσζε ησλ ππφινηπσλ κε ην 
ζθαξπέιν (θνπίδηα) θαη επάιεηςε κε γνκκαιάθθα 
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- επίηξηςε κε ρνλδξφ παιφραξην (Νν3)  

- θαζαξηζκφο  

- ζηνθάξηζκα θελψλ, ζρηζκψλ θαη αξκψλ ηνπ μχινπ κε πιηθφ ζηνθαξίζκαηνο  

- κεηά ηελ μήξαλζε ηνπ ζηφθνπ, λέα επίηξηςε κε ιεπηφ παιφραξην κέρξη λα γίλεη 
ηειείσο επίπεδε ε επηθάλεηα ηνπ μχινπ 

- εθαξκνγή ηνπ ειαηνρξψκαηνο ζε δχν ή ηξεηο ζηξψζεηο. Μεηά ηελ πιήξε μήξαλζε 
θάζε ζηξψζεο θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο επφκελεο, γίλεηαη πξνζεθηηθή επίηξηςε ηεο 
επηθάλεηαο κε ςηιφ παιφραξην (Νν 2 - Νν 1). Οη ζηξψζεηο εθαξκφδνληαη κε κηθξέο πνζφηεηεο 
αξαηνχ ειαηνρξψκαηνο, έηζη ψζηε ε μήξαλζή ηνπο λα κελ απαηηεί ππεξβνιηθφ πνζνζηφ 
ζηεγλσηηθνχ (ην πνιχ 0,02 kg αλά 1 kg ειαηνρξψκαηνο). 

γ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο γίλεηαη κε πηλέιν, θηλνχκελν παξάιιεια, νξηδφληηα θαη 
θαηαθφξπθα (ζηαχξσκα ζε θάζε ζηξψζε), ρσξίο λα αθήλεη πηλειηέο ή θφθθνπο. 

δ. Γηα ηηο εξγαζίεο ειαηνρξσκαηηζκψλ κε ζπαηνπιάξηζκα αθνινπζείηαη ε ίδηα ζεηξά 
πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηεο ζηξψζεο ειαηνρξψκαηνο, 
παξεκβάιιεηαη ζπαηνπιάξηζκα (δχν θάζεησλ ζηξψζεσλ) κε "αληνπί" (ζπαηνπιάξηζκα κε 
κίγκα πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ ζηφθν, ιηλέιαην, ηεξεβηλζέιαην, ιεπθφ ηνπ κνιχβδνπ ή ηνπ 
ςεπδαξγχξνπ θαη ζηεγλσηηθφ). Μεηά ηε δεχηεξε ζηξψζε ζπαηνπιαξίζκαηνο γίλεηαη επίηξηςε 
κε απφραξην θαη αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο πξψηεο ζηξψζεο ειαηνρξψκαηνο. Ζ ππφινηπε 
εξγαζία είλαη ε ίδηα κε απηήλ γηα ηνπο θνηλνχο ειαηνρξσκαηηζκνχο. Ο ζθνπφο ηνπ 
ζπαηνπιαξίζκαηνο είλαη ε επίηεπμε ηειείσο ιείσλ επηθαλεηψλ. 

ε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη μχιηλεο επηθάλεηεο πξφθεηηαη λα ρξσκαηηζηνχλ ηειηθά κε 
ξηπνιίλε, ην ζπαηνπιάξηζκα γίλεηαη ζε δχν πνιχ ιεπηέο ζηξψζεηο θάζεηεο κεηαμχ ηνπο. 
Μεηαμχ ησλ δχν ζηξψζεσλ ζπαηνπιαξηζκάησλ, κεζνιαβεί ηξίςηκν κε παιφραξην, ζπνξαδηθφ 
ςηινζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ηεο πξψηεο ζηξψζεο. Γηαζηξψλνληαη δχν ζηξψζεηο απφ 
εηδηθφ ειαηφρξσκα (αξαηή βειαηνχξα), γίλεηαη ςηινζηνθάξηζκα, επίηξηςε κε ςηιφ παιφραξην 
(Νν 2 - Νν 0) θαη ζηε ζπλέρεηα δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο ξηπνιίλεο κέρξη λα επηηεπρζεί 
νκνηφκνξθε απφρξσζε. Μεηά απφ θάζε ζηξψζε πιελ ηεο ηειεπηαίαο ζα επαθνινπζεί 
πξνζεθηηθή επίηξηςε κε ςηιφ παιφραξην  θαη ςηινζηνθάξηζκα. 

ζη. Ζ επάιεηςε ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε ιηλέιαην, γίλεηαη κεηά ηελ εμήο πξνεηνηκαζία : 

- επίηξηςε ηεο επηθάλεηαο κε παιφραξην 

- ζηνθάξηζκα κε θνηλφ πιηθφ ζηνθαξίζκαηνο, ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ιίγν ρξψκα γηα ηελ 
εμαθάληζε ηνπ ιεπθνχ ρξσκαηηζκνχ ηνπ 

- λέα επίηξηςε 

- κία ή δχν ζηξψζεηο κε ην πηλέιν βξαζκέλνπ ιηλειαίνπ κε ζηεγλσηηθφ.   

- ην κίγκα κπνξεί λα πξνζηεζεί κηθξή πνζφηεηα ρξσζηηθήο χιεο, ψζηε ε επηθάλεηα 
ηνπ μχινπ λα απνθηήζεη ειαθξά απφρξσζε. Οη επαιείςεηο κε ην ιηλέιαην εθαξκφδνληαη 
θπξίσο ζην εζσηεξηθφ ησλ εξκαξίσλ δεπηεξεπφλησλ ρψξσλ (ξάθηα, ρσξίζκαηα, ζπξηάξηα, 
εξκάξηα θνπδίλαο θηι) ή θαη ησλ ππλνδσκαηίσλ, εθ' φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε βαθή ηνπο κε 
ειαηφρξσκα ή βεξληθφρξσκα.  

400.3.12 Διαηνρξσκαηηζκνί ηδεξώλ Δπηθαλεηώλ 

α. Σφζν γηα ηνπο απινχο φζν θαη γηα ηνπο ζπαηνπιαξηζηνχο ειαηνρξσκαηηζκνχο 
αθνινπζείηαη ε παξαθάησ ζεηξά εξγαζηψλ: 

- ηξίςηκν ηεο επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα ή ζκπξηδφπαλν θαη θαζαξηζκφο ηεο απφ 
ζθνπξηέο, ζθφλεο, ιάδηα 

- δχν ζηξψζεηο κίλην 

- ζπαηνπιάξηζκα ζε δχν ζηξψζεηο κε κίγκα αληνπί θαη ςηινζηνθάξηζκα (θαη ηα δχν 
κφλν γηα ηνπο ζπαηνπιαξηζηνχο ειαηνρξσκαηηζκνχο) 

- ρξσκαηηζκφο κε ειαηφρξσκα δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο αλάινγα κε ηελ 
επηθάλεηα, ηξίςηκν θάζε ζηξψζεο, πιελ ηεο ηειεπηαίαο, κε ιεπηφθνθθν γπαιφραξην. 

β. ηηο ζηδεξέο επηθάλεηεο πνπ ρξσκαηίδνληαη κε ξηπνιίλε, ε εθαξκνγή ησλ ζηξψζεσλ 
κίληνπ, γίλεηαη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. Μεηά ηελ μήξαλζε ηεο γίλεηαη ζπαηνπιάξηζκα, φπσο 
παξαπάλσ, θαη επίηξηςε κε παιφραξην. Ζ ινηπή δηαδηθαζία είλαη φκνηα κε απηή ηεο εθηέιεζεο 
ρξσκαηηζκψλ ξηπνιίλεο ζε μχιηλεο επηθάλεηεο. 
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γ. ηηο πεξηπηψζεηο ειαηνρξσκαηηζκψλ επηθαλεηψλ πνπ δέρνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ρξψκαηα θσηηάο. Μεηά ην ηξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ κε 
ζπξκαηφβνπξηζα ή ζκπξηδφπαλν αθνινπζεί αζηάξσκα κε ρξψκα θσηηάο, ζηνθάξηζκα θαη 
ηειηθή βαθή ησλ επηθαλεηψλ κε ξηπνιίλε θσηηάο ζε δχν ζηξψζεηο.  

400.3.13 Βεξληθνρξσκαηηζκνί Ξύιηλσλ Δπηθαλεηώλ 

α. Γηα ηα πιηθά θαη ηα ζπζηήκαηα βαθψλ μχιηλσλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηζρχεη ην 
πξφηππν ΔΝ 927. 

β. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ βεξληθσκάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ βαθψλ ησλ μχιηλσλ 
επηθαλεηψλ πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ μχινπ. 
πγθεθξηκέλα ειέγρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: 

- Ζ χπαξμε παιαηάο βαθήο θαη - αλ ππάξρεη - ην είδνο ηεο. Ζ αλαγλψξηζε γίλεηαη κε ηε 
δνθηκή λίηξνπ. Δπαιείθεηαη ε επηθάλεηα κε ληηξηθφ δηάιπκα θαη αλ πξνθχςεη κηθξή δηάιπζε ηεο 
βαθήο, πξφθεηηαη γηα βαθή αιθπδηθή (δηαιχηνπ), ελψ αλ πξνθχςεη έληνλε δηάιπζε πξφθεηηαη 
γηα ξηπνιίλε κε βάζε ην λεξφ. ηελ πξψηε πεξίπησζε είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί 
νπνηνδήπνηε πιηθφ γηα ηελ αλαθαίληζε ηεο βαθήο, ελψ ζηε δεχηεξε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
πιηθφ κε βάζε ην λεξφ. Καη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ επφκελσλ ειέγρσλ 
πξνεγείηαη ηξίςηκν κε απφραξην. 

- Ζ πξφζθπζε ηεο παιαηάο βαθήο ζηελ μχιηλε επηθάλεηα, ε νπνία ειέγρεηαη είηε κε 
απηνθφιιεηε ηαηλία (βι. θαη παξ. "Πξνεηνηκαζία" ηνπ παξφληνο), είηε κε ηε δνθηκή πιέγκαηνο. 
ηελ πξψηε πεξίπησζε, αλ ε βαθή δελ παξακείλεη ζηε ζέζε ηεο πξέπεη λα απνκαθξπλζεί 
ηειείσο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ραξάζζεηαη ε παιαηά βαθή κε θνθηεξφ καραίξη ή μπξάθη ζε 
απνζηάζεηο 2 mm νξηδφληηα θαη θάζεηα, ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ ηεηξαγσλίδηα. Καηά ηε ράξαμε 
δελ επηηξέπεηαη λα απνθνιιεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ 20% ησλ ηεηξαγσληδίσλ. 

- Αλ ν παιαηφο ρξσκαηηζκφο είλαη βεξλίθη, ηνπνζεηείηαη ζηε ζπλέρεηα βξεγκέλν παλί 
ζηελ επηθάλεηα, ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ ηπρφλ αιινηψζεηο ηνπ μχινπ ή ηεο βαθήο ιφγσ 
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Αλ ζρεκαηηζηεί κεηά απφ ιίγε ψξα πγξή, ζθνχξα θειίδα, ην 
βεξλίθη πξέπεη λα απνκαθξπλζεί εληειψο απφ ηελ επηθάλεηα πξηλ ηελ εθαξκνγή λένπ 
ρξψκαηνο θαη ην μχιν λα ηξηθηεί κέρξη λα απνθαιπθζεί ζηαζεξή, πγηήο επηθάλεηα. 

- Σν πνζνζηφ πεξηερφκελεο πγξαζίαο ηνπ μχινπ εμαθξηβψλεηαη κε θνξεηφ κεηξεηή 
πγξαζίαο. Πξηλ απφ ην ρξσκαηηζκφ ην πνζνζηφ πεξηερφκελεο πγξαζίαο ηνπ μχινπ πξέπεη λα 
είλαη πεξίπνπ 15% (βι. θαη παξ. "Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο" ηνπ παξφληνο). 

γ. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ είλαη ε αθφινπζε: 

- θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ 

- επίηξηςε κε παιφραξην 

- ζηνθάξηζκα κε ζηφθν πνπ απνηειείηαη απφ μχζκαηα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ μχινπ κε απηφ 
ηεο επηθάλεηαο θαη θφιια ή απφ ιεπθή δχκε πνπ απνηειείηαη απφ μχζκαηα μχινπ θαη ζηφθν 
(έηνηκν πξντφλ), ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ε θαηάιιειε, αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπ μχινπ, 
ρξσζηηθή χιε 

- επίηξηςε κε ςηιφ παιφραξην 

- δχν επαιείςεηο βξαζκέλνπ ιηλειαίνπ ή άιινπ πιηθνχ εκπνηηζκνχ ηνπ μχινπ κε 
πηλέιν, κε ηε δεχηεξε λα εθαξκφδεηαη κεηά ηελ μήξαλζε ηεο πξψηεο, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ 
ηνλ δηαπνηηζκφ ηνπ μχινπ, ηφζν γηα νηθνλνκία βεξληθηνχ κε κείσζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο 
ηεο επηθάλεηαο, φζν θαη γηα ζπληήξεζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία, ηε ζεξκφηεηα θηι. 

- εθαξκνγή κηαο ή δχν ζηξψζεσλ βεξληθηνχ, ε πξψηε αξαηή, ε δεχηεξε κεηά ηελ πιήξε 
μήξαλζε ηεο πξψηεο κε πηλέιν, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα βεξλίθηα ληνχθν, ηα νπνία 
εθαξκφδνληαη κε πηζηνιέην. 

δ. Αλ ε θπζηθή απφρξσζε ηνπ μχινπ δελ είλαη νκνηφκνξθε, ηφηε ηνπηθά (φπνπ μαζπξίδεη 
ην μχιν) θαη πξηλ απφ ηελ επάιεηςε κε ιηλέιαην, εληζρχεηαη κε κέζνδν εγθεθξηκέλε απφ ηελ 
Τπεξεζία (πδαηνρξψκαηα, ρξψκαηα αληιίλεο θηι). 

ε. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο βεξληθψκαηνο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. 

400.3.14 Βεξληθώκαηα επί Διαηνρξσκαηηζκέλσλ Δπηθαλεηώλ 

α. ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ βεξληθηνχ ζε ειαηνρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηεο, ε 
ηειηθή ζηξψζε ηνπ ειαηνρξψκαηνο ζα πεξηέρεη αξθεηή πνζφηεηα ηεξεβηλζειαίνπ, ψζηε λα 
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πξνθχςεη ζακπή (καη) επηθάλεηα. Ζ εθαξκνγή ησλ ζηξψζεσλ βεξληθηνχ εθηειείηαη πάληα ζε 
μεξέο θαη θαζαξέο επηθάλεηεο. Αλ νη επηθάλεηεο είλαη λσπέο πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ 
ηελ επηθάζηζε θνληνξηνχ. 

β. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηηο ειαηνρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηεο ζα εθαξκνζηεί 
ληνπθφρξσκα αθνινπζείηαη ε γεληθή δηαδηθαζία ειαηνρξσκαηηζκψλ κέρξη θαη ην ζηάδην ηνπ 
ζηνθαξίζκαηνο. ηελ ζπλερεία εθηειείηαη ζπαηνπιάξηζκα κε εηδηθφ πιηθφ (αληνπί ληνχθν) θαη 
κεηά ηελ μήξαλζε ηνπ γίλεηαη επίηξηςε κε ληνπθφραξην κε ζχγρξνλε δηαβξνρή. Έπεηηα 
εθαξκφδεηαη κε ην πηζηνιέην ιεπηή ζηξψζε κε έηνηκν αξαησκέλν ζηφθν (ζνπιθαζέξ), ε 
νπνία κεηά ηελ μήξαλζε ηεο επηηξίβεηαη φπσο θαη ε ζηξψζε ηνπ ζπαηνπιαξίζκαηνο (κε 
δηαβξνρή). ην  ηέινο εθαξκφδνληαη κε ην πηζηνιέην ή - ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο - κε ην πηλέιν, 
2 ή θαη 3 ζηξψζεηο απφ ην πιηθφ. Ζ θάζε ζηξψζε εθηειείηαη κεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο 
πξνεγνπκέλεο θαη ηελ επίηξηςε ηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε. Ζ ηέιεηα ζηίιβσζε ησλ 
ρξσκαηηζκψλ ληνχθν επηηπγράλεηαη κε ηελ επίηξηςε ηνπο αξρηθά κε ρνλδξφθνθθε αινηθή 
ληνχθν κε βακβάθη θαη ηέινο κε ςηιφθνθθε αινηθή. 

400.3.15 Βεξληθώκαηα ηδεξώλ Δπηθαλεηώλ 

α. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ θνηλψλ ρξσκαηηζκψλ (φρη ζπαηνπιαξηζηψλ) ζηδεξψλ 
επηθαλεηψλ είλαη ε αθφινπζε: 

- θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ κε ζπξκαηφβνπξηζα θαη ζκπξηδφραξην ή ζκπξηδφπαλν 
απφ ζθνπξηέο, ζθφλεο, ιάδηα 

- κία ζηξψζε κίλην κε πιηθφ ειαηνρξψκαηνο κίληνπ 

- επίζηξσζε κε αληηζθσξηαθφ αζηάξη πξνεξγαζίαο (γηα πιαζηηθά βεξληθψκαηα), κεηά 
ηελ μήξαλζε ηεο ζηξψζεο ηνπ κίληνπ ή ελαιιαθηηθά κηα ζηξψζε βειαηνχξαο, ψζηε ην 
πιαζηηθφ ρξψκα λα κελ εθαξκνζηεί ζε ειαηψδεο ππφζηξσκα 

- δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο ή πιαζηηθνχ ρξψκαηνο, κε πηζηφιη ή / θαη πηλέιν 

- εθαξκνγή ηνπ βεξληθνρξψκαηνο ζε κηα ζηξψζε. 

β. ηνπο ρξσκαηηζκνχο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ εληάζζνληαη θαη νη εθηεινχκελνη κε 
βεξληθνρξψκαηα αινπκηλίνπ, πνπ εθαξκφδνληαη ζε νξαηνχο ζηδεξνζσιήλεο χδξεπζεο ή 
αεξηζκνχ ή ρπηνζηδήξνπο ζσιήλεο απνρέηεπζεο ή ζε εμσηεξηθά ηνηρψκαηα ζηδεξψλ 
δεμακελψλ θαη ζε θαπλνζπιιέθηεο. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ βεξληθνρξψκαηνο αινπκηλίνπ 
εθηειείηαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζηξψζε κίληνπ, εθηφο αλ ε επηθάλεηα είλαη 
γαιβαληζκέλε. 

γ. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ζπαηνπιαξηζηψλ ρξσκαηηζκψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ πνπ 
αθνινπζείηαη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ είλαη ίδηα κε ηε ζεηξά ησλ εξγαζηψλ 
ειαηνρξσκαηηζκψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. 

δ. ηελ πεξίπησζε πιαζηηθψλ ρξσκάησλ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα γηα ηα 
ζπαηνπιαξηζηά ρξψκαηα. 

ε. Οη θνηλνί ρξσκαηηζκνί κε ληνπθνρξψκαηα εθαξκφδνληαη ζε πξνεηνηκαζκέλε 
επηθάλεηα θαηά ηα πξναλαθεξφκελα (θνηλνί ειαηνρξσκαηηζκνί). Δθαξκφδεηαη κία ζηξψζε 
ειαηνρξψκαηνο κίληνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δχν ζηξψζεηο ληνπθνρξψκαηνο. Μεηά απφ θάζε 
ζηξψζε, πιελ ηεο ηειεπηαίαο, ζα επαθνινπζεί ηξίςηκν κε ιεπηφθνθθν παιφραξην (Νν 2 - Νν 
0) θαη ςηινζηνθάξηζκα. 

400.3.16 Υξσκαηηζκνί Αληηδηαβξσηηθήο Πξνζηαζίαο ηδεξώλ Καηαζθεπώλ 

α. Γηα ηηο απαηηήζεηο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ κέζσ 
βαθψλ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην DIN 55928 θαη ζην ΔΝ ISO 12944. 

β. Οη βαθέο πνπ έρνπλ ζθνπφ αληηδηαβξσηηθή  - αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία ησλ 
κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην νιηθφ πάρνο κεκβξάλεο (θηικ) 100 κ - 200 
κ, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ, ηελ θαηαπφλεζε ηεο επηθάλεηαο θηι. 

γ. Ζ ζσζηή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ 
ρξσκαηηζκνχ. Σα ζηάδηα πξνεξγαζίαο γηα ηηο ζηδεξέο θαηαζθεπέο είλαη ηα αθφινπζα: 

- Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ ππνβάζξνπ. 

- Δθηίκεζε βαζκνχ νμείδσζεο θαη αληίζηνηρνπ ηξφπνπ θαζαξηζκνχ, νη νπνίνη θαίλνληαη 
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. ηελ πεξίπησζε ζεκεηαθήο ζθνπξηάο, απηή απνκαθξχλεηαη κέρξη ηελ 
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εκθάληζε γπκλνχ κεηάιινπ, ελψ αλ εκθαληζηεί ζθνπξηά ζε θάπνην ζεκείν κεηά ηελ επίηξηςε 
παιαηψλ ρξσκάησλ κε απφραξην, θαζαξίδεηαη επηκειψο θαη επαιείθεηαη κε αζηάξη. 

Πίλαθαο 400.3.16 : Βαζκόο Ομείδσζεο θαη Σξόπνο Καζαξηζκνύ 

# Βαζκόο νμείδσζεο Σξόπνο Καζαξηζκνύ 

1 2 5 

1 Βαζκφο Ομείδσζεο 1 (ζθνπξηά σο 1%) ρεηξσλαθηηθή απνκάθξπλζε 

2 Βαζκφο Ομείδσζεο 2 (ζθνπξηά σο 5%) ρεηξσλαθηηθή απνκάθξπλζε 

3 Βαζκφο Ομείδσζεο 3 (ζθνπξηά σο 15%) κεραληθή απνκάθξπλζε 

4 Βαζκφο Ομείδσζεο 4,5 (ζθνπξηά σο 40%) ακκνβνιή, θινγνβνιή 

- Μεηά απφ ακκνβνιή ή θινγνβνιή πξέπεη λα αθνινπζεί ακέζσο πξνεπάιεηςε, ιφγσ 
ηνπ θηλδχλνπ άκεζεο νμείδσζεο απφ ηνλ αέξα. 

- Πιήξεο απνκάθξπλζε δέξκαηνο εμέιαζεο - θηικ νμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ, ψζηε λα 
επηηεπρζεί επαξθήο πξφζθπζε θαη λα απνηξαπεί ε δεκηνπξγία ζθνπξηάο πίζσ απφ ην ρξψκα. 

- ηα "δχζθνια" ζεκεία (νμείεο αθκέο, ηξίεδξεο γσλίεο, κε πξνζβάζηκεο επηθάλεηεο) 
απαηηείηαη δηπιή ή θαη ηξηπιή πξνεπάιεηςε θαη απνκάθξπλζε ησλ ηπρφλ ππνιεηκκάησλ 
ζπγθνιιήζεσλ. 

- Διέγρεηαη ε πξφζθπζε ησλ παιαηψλ ρξσκαηηζκψλ κε ην "ηεζη ιεπίδαο" ή γηα 
θηκσιηνχκελα θηικ ην ηεζη απηνθφιιεηεο ηαηλίαο. Οη θπζαιίδεο ρξψκαηνο απνκαθξχλνληαη 
κεραληθά θαη πιήξσο, φπσο θαη ηα ξπηηδσκέλα ρξψκαηα. Ο έιεγρνο πξφζθπζεο πνιιαπιψλ 
ζηξψζεσλ παιαηψλ ρξσκάησλ γίλεηαη κε ην ηεζη ιεπίδαο, ελψ ν έιεγρνο ηεο ειαζηηθφηεηαο 
παιαηνχ ρξψκαηνο δηεμάγεηαη κε απνιέπηζε κε μπξάθη. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ζθνπξηάο 
θάησ απφ ην ρξψκα ή κέζα ζε απηφ, ην ρξψκα απνκαθξχλεηαη πιήξσο. 

400.3.17 Πέξαο Δξγαζηώλ 

α. Μεηά ην ηειείσκα ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεη ην 
ζπληνκφηεξν φια ηα εξγαιεία, ηθξηψκαηα, άρξεζηα πιηθά, θαη πιενλάδνληα ρξψκαηα θαη λα 
θαζαξίζεη ηηο επηθάλεηεο (δάπεδα, ηνίρνη, επελδχζεηο, παινπίλαθεο, είδε πγηεηλήο θηι) απφ 
ηνπο ρξσκαηηζκνχο. Όζεο απφ ηηο θαηαζθεπέο κεηά ηνλ θαζαξηζκφ δελ επαλέιζνπλ ζηελ 
αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, αληηθαζίζηαληαη, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

β. Αθαηξνχληαη επίζεο ππεξρεηιίζεηο ηνπ ρξψκαηνο, ζεκάδηα, "ηξεμίκαηα" ρξσκαηηζκψλ 
απφ ηηο επηθάλεηεο. 

γ. Γελ ζα απνξξίπηνληαη άρξεζηα ρξψκαηα κέζα ζε απνρσξεηήξηα, απνρεηεχζεηο 
δαπέδσλ θηι. αιιά ζα θπιάζζνληαη ζε δνρεία θαη ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην. 

400.4 Έιεγρνη  

α. Καηά ηελ πξνζθφκηζε αιιά θαη αθξηβψο πξηλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ επηζεσξείηαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαη απφ εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο ε θαηάζηαζε ηνπ ρξψκαηνο κέζα ζην 
δνρείν, αθφκα θαη αλ έρεη ειεγρζεί θαη εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο. Σν πιηθφ απνξξίπηεηαη θαη 
αληηθαζίζηαηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

- Αλ έρεη δεκηνπξγεζεί παρηά κεκβξάλε απφ ζηεξενπνηεκέλν ρξψκα, ζηελ επηθάλεηα 
ηνπ πιηθνχ κέζα ζην δνρείν (πέηζηαζκα). 

- Αλ έρεη επέιζεη ρεκηθή αληίδξαζε ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ κε άιια ζπζηαηηθά ηνπ 
ρξψκαηνο πνπ δεκηνπξγνχλ εκη-ζθιεξπκέλνπο ζβψινπο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 
εμνπδεηεξσζνχλ θαη λα επαλακηρζνχλ κε ην ππφινηπν πιηθφ (δειαηηλνπνίεζε ή πήμηκν). 

- Αλ εθιχνληαη αέξηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ρεκηθέο αληηδξάζεηο κεηαμχ 
ζπζηαηηθψλ ηνπ πιηθνχ. ρεηηθέο ελδείμεηο είλαη θπζαιίδεο αεξίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ 
θαη πηζαλά αζπλήζεο νζκή. ηα πιαζηηθά ρξψκαηα ε έθιπζε αεξίσλ κπνξεί λα είλαη έλδεημε 
φηη ην πιηθφ ππέζηε αξθεηέο ελαιιαγέο ςχρνπο - ζέξκαλζεο. 

- Αλ ππάξρεη εθηεηακέλε θαζίδεζε, δειαδή θαζίδεζε ησλ ρξσζηηθψλ ζηνλ ππζκέλα 
ηνπ δνρείνπ, ζε ζεκείν πνπ ην ζηεξενπνηεκέλν ρξψκα λα κελ δηαιχεηαη κε ηηο ζπλήζεηο 
αλαδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Μηθξήο έθηαζεο θαζηδήζεηο είλαη αλακελφκελεο ζηα πεξηζζφηεξα 
ρξψκαηα, αιιά ε ρξσζηηθή πνπ έρεη θαζηδάλεη, πξέπεη θαλνληθά λα δηαιχεηαη ακέζσο κε 
αλάδεπζε ή αλαηάξαμε. 
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β. Οη ηειεησκέλεο επηθάλεηεο επηζεσξνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα πεξίζζεηα πιηθνχ 
πνπ δελ δηαζηξψζεθε ή / θαη απνξξνθήζεθε νκνηφκνξθα, πηλειηέο, δηαθνξέο ζην ρξψκα, 
ζηελ πθή θαη ζηελ ηειηθή εκθάληζε. Οη ρξσκαηηζκνί θξίλνληαη απνξξηπηένη φηαλ: 

- νη επηδηνξζψζεηο δηαθξίλνληαη έζησ θαη ακπδξά 

- ε επηθάλεηα δηαθξίλεηαη θάησ απφ ην ρξψκα, φηαλ δειαδή ην ρξψκα είλαη δηαθαλέο 
("θάγθξηζκα"). 

- ην ρξψκα ηεο ρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηαο δελ είλαη ηειείσο νκνηφκνξθν 

- παξνπζηάδεη έζησ θαη κηθξήο έθηαζεο θζνξέο (ηξηρνεηδείο ξσγκέο, απνθφιιεζε, 
παξνπζία θπζαιίδσλ θηι) 

- δηαθξίλνληαη νη "καηίζεηο" ησλ ηκεκάησλ ηνπ ρξψκαηνο κηαο επηθάλεηαο 

- δηαθξίλνληαη νη δηαδξνκέο ηνπ πηλέινπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάζηξσζε 

- νη γξακκέο ζπλάληεζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ δηαθνξεηηθψλ απνρξψζεσλ δελ είλαη 
ηειείσο επζχγξακκεο 

- ε πθή, ή ε απφρξσζε δελ είλαη απηή πνπ απαηηείηαη απφ ηε κειέηε ή / θαη ηελ 
Τπεξεζία 

- ην πάρνο θαη ε επηθάλεηα θάιπςεο θάζε ζηξψζεο δελ είλαη νκνηφκνξθα 

- ηα θελά, νη πφξνη θαη νη ξσγκέο ησλ πξνο ρξσκαηηζκφ ηνηρνπνηηψλ δελ έρνπλ 
πιεξσζεί  

- ε εξγαζία ζηηο γσλίεο, ζηηο αθκέο, ζηηο ζπγθνιιήζεηο, ζηηο ζπλδέζεηο, ζηηο ξσγκέο θηι 
δελ είλαη ίδηαο πνηφηεηαο κε ηελ εξγαζία ζηηο ππφινηπεο επηθάλεηεο 

- ηα ζθξαγηζηηθά πιηθά ησλ αξκψλ έρνπλ ρξσκαηηζηεί 

γ. Ο Αλάδνρνο επηδηνξζψλεη ηηο αηέιεηεο θαη ηηο επηθάλεηεο ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε 
θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

400.5  Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

ηελ ηηκή κνλάδνο φισλ ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ, εθηφο απφ φια ηα ζηάδηα 
(πξνθαηαξθηηθά θαη θχξηα) ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη 
κέζσ νπνηαζδήπνηε νδνχ, ε πξνζέγγηζε θαη ε ηνπνζέηεζε ζε θάζε ζηάζκε εξγαζίαο φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ (αλακηθηήξσλ, ηθξησκάησλ θηι) γηα 
ηελ νινθιεξσκέλε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

β. Ζ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ηθξησκάησλ, ε πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπο ζηε 
ζηάζκε εξγαζίαο θαζψο θαη ε απνμήισζε ηνπο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

γ. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ πξνο ρξσκαηηζκφ επηθαλεηψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπο, ε 
επηδηφξζσζε ησλ αηειεηψλ, νη επηζηξψζεηο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο, νη 
επηηξίςεηο, νη εθηξαρχλζεηο, νη έιεγρνη θαη νη δεηγκαηνιεςίεο ησλ πιηθψλ, ε θαηαζθεπή ησλ 
δεηγκάησλ θαη νη επηδηνξζψζεηο ειαηησκαηηθήο ηειεησκέλεο εξγαζίαο. 

δ. Ζ πξνζηαζία, ν θαζαξηζκφο θαζψο θαη ε επηδηφξζσζε ηνπο απφ ηηο θζνξέο ησλ 
παξαθείκελσλ επηθαλεηψλ απφ ηηο εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ. 

ε. Ο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ε απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

ζη. Οη ελδερφκελεο επηδηνξζψζεηο (κεξεκέηηα) ηεο επηθάλεηαο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο 
ελζσκάησζεο ησλ θνπθσκάησλ, ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θηι. 

δ. Ζ αζθάιηζε, απνζήθεπζε θαη πξνζηαζία ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ 
ζηνηρείσλ. 

ε. Κάζε άιιε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη εκπξφζεζκε 
απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, έζησ θαη πξφζζεηε θαη κε ξεηά αλαθεξφκελε ζην παξφλ θαη 
ζηα ππφινηπα πκβαηηθά Σεχρε θαη ζρέδηα. 
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400.6  Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή  

 

α. Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε 
κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ νξηζκέλσλ ινηπψλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Ζ επηκέηξεζε ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ.  Απφ ηηο επηθάλεηεο 
αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ 
ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα 
γίλεηαη φπσο νξίδεηαη ζηελ ΔΣΤ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ 
δελ επηκεηξάηαη μερσξηζηά, θαζψο ζεσξείηαη αλεγκέλε ζηελ αλά kg ή t ηηκή ησλ ζηδεξψλ 
θαηαζθεπψλ. 

β. Ζ (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) 
επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηα δηάθνξα 
είδε ρξσκαηηζκψλ. Ζ (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα 
νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
100 "Γεληθνί Όξνη". 

 

 
 

 

880. ΑΝΧΓΟΜΔ 

882. ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

882.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ επηζηξψζεσλ έγρπησλ αλσδνκψλ. Ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην γεληθφ άξζξν ησλ ζθπξνδεκάησλ ηεο παξνχζεο ΓΣΤ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. 

882.2 Τιηθά 

882.2.1 Γεληθά 

Ζ θαηαζθεπή ησλ επηζηξψζεσλ ησλ αλσδνκψλ, πάρνπο 0,20 m, ζα γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο 
ηζνπαρείο, απφ ηηο νπνίεο ε θαηψηεξε κε ζθπξφδεκα C12/15, ε δε αλψηεξε κε ζθπξφδεκα 
C16/20, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αλψηεξε ζηξψζε θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΚΣ θαη ηε κειέηε 
ζχλζεζεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κε επίπαζε ηεο άλσ επηθαλείαο ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο κε 
μεξφ κίγκα απφ 4 kg/m

2
 ζθιεξπληηθνχ θαη 2 kg/m

2
 ηζηκέληνπ.  

882.2.2 Γείγκαηα 

Οη έιεγρνη θαη ηα δείγκαηα ζα είλαη απηά πνπ πξνβιέπεη ν Ηζρχσλ Καλνληζκφο Σερλνινγίαο 
θπξνδέκαηνο, ην γεληθφ άξζξν ησλ ζθπξνδεκάησλ ηεο παξνχζεο ΓΣΤ θαη επηπξνζζέησο : 

Γελ επηηξέπεηαη απφθιηζε απφ ηηο ζηάζκεο θαη δηαζηάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο κεγαιχηεξε απφ 1 cm. 

Σνπηθέο αλσκαιίεο ή θπκαηηζκνί ζα ειέγρνληαη κε ηνλ 4κεηξν επζχγξακκν πήρε παξάιιεια 
θαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηνπ δαπέδνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, κεηαμχ ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ πήρε θαη ηεο θάησζελ απηνχ 
ειεγρφκελεο επηθάλεηαο, νη θπκαηηζκνί (θνηιφηεηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 3 mm. 

Οη κεηξήζεηο θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζε δηαηνκέο απέρνπζεο κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 
5 m. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ 4κεηξνπ πήρε ζα γίλεηαη ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία ππάξρεη ππνςία 
δηαθπκάλζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ ηηο επηηξεπφκελεο. 
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882.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

882.3.1 Γεληθά 

Ζ άλσ επηθάλεηα ησλ επηζηξψζεσλ ζα δηακνξθψλεηαη κε θιίζε γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ 
κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θιίζεηο. 

Δπίζεο ζα δνζεί φισο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηάιιειε ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (κε ηελ 
πηζαλή ρξήζε εηδηθψλ πξφζζεησλ βειηησηηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο) θαη ηελ άθξσο 
επηκειεκέλε δφλεζε απηνχ, ψζηε λα απνθηεζεί ε επηδεηνχκελε απνιχησο ιεία θαη εληαία 
παξνπζίαζε φςε ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα κε ηειείσκα ΣΤΠΟΤ Γ. 

Γηα ηελ εληαία παξνπζίαζε ηεο απφρξσζεο θαη εκθάληζεο ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ ησλ 
έξγσλ, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ιεπηνκεξoχο κειέηεο ηεο ζχλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε δηάζηξσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηαηήξεζε ηεο ζχλζεζεο απηήο αλαιινίσηεο 
κέρξη ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, κε ζηαζεξή πεγή αδξαλψλ, ζηαζεξή πξνέιεπζε θαη θαηεγνξία 
ηζηκέληνπ θιπ. 

882.3.2 Αξκνί 

Οη αξκνί δηαζηνιήο ζα πξνθαζνξίδνληαη ζηα ζρέδηα θαη ζα πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 
πξνδηαγξαθφκελν ηξφπν γηα ηελ ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ηελ ζρεηηθή κεηα-
θίλεζε ησλ γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ. Σν πιάηνο ησλ αξκψλ ζα επηηξέπεη φιεο ηηο δπλαηέο 
κεηαθηλήζεηο θαζψο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ιφγσ ζεηζκνχ. Οη αξκνί ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ 
αθξηβή ζέζε ηνπο θαη επαξθψο ζηεξεσκέλνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο. Ζ πιήξσζε 
ησλ αξκψλ θαη ε ζθξάγηζε ηνπο πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο πξηλ λα 
θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Γηαζηάζεηο αξκνύ: ην πιάηνο ηνπ αξκνχ νξίδεηαη ζηα ζρέδηα. Σν βάζνο ηεο ζθξάγηζεο ζα 
είλαη 20 mm, εθηφο αλ άιισο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ζρέδηα ή ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

Πιήξσζε αξκνύ: ην πιηθφ ηεο πιήξσζεο ζα θαιχπηεη φιν ην πιάηνο ηνπ αξκνχ θαη φιν ην 
βάζνο εθηφο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα ζθξαγηζηεί φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη φπσο απηφ θαζνξηζηεί. 

Πξνεηνηκαζία ηνπ αξκνύ πξηλ από ηελ ζθξάγηζε: ν αξκφο θαη νη επηθάλεηεο ηνπ, πξέπεη 
λα είλαη μεξέο θαη πνιχ θαιά θαζαξηζκέλεο απφ ζθφλε θαη μέλεο νπζίεο κε ζπξκαηφβνπξηζα ή 
κε πεπηεζκέλν αέξα. Δπίζεο νη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξεο απφ ιηπαξέο θαη 
ειαηψδεηο νπζίεο ή απφ ραιαξά θνκκάηηα ή απφ μχζκαηα. 

Δθαξκνγή ηεο ζθξάγηζεο ηεο επηθάλεηαο: ε πιήξσζε θαη ε ζθξάγηζε πξέπεη λα γίλνπλ 
ακέζσο ή εληφο δψδεθα ην πνιχ σξψλ απφ ην ηέινο ηεο εηνηκαζίαο ησλ αξκψλ. Ζ ζθξάγηζε 
κπνξεί λα εθαξκνζζεί ελ ςπρξψ ή ελ ζεξκψ κε κπζηξί, πηζηφιη ή έγρπζε. Ο ηξφπνο 
εθαξκνγήο ηεο ζθξάγηζεο πξέπεη λα αθνινπζεί πιήξσο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
πιηθνχ ηφζν ηνπ γεκίζκαηνο φζν θαη ηεο ζθξάγηζεο. 

Ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ ζθξάγηζεο. Πξέπεη λα έρεη θαιή πξφζθπζε ζην ζθπξφδεκα. Γελ 
πξέπεη λα ζθιεξχλεηαη ή λα γίλεηαη εχζξαπζην, αιιά λα παξακέλεη πιαζηηθφ κε ην πέξαζκα 
ηνπ ρξφλνπ αθφκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο -5°C έσο +70°C, Σν πιηθφ ζθξάγηζεο δελ πξέπεη λα 
ξέεη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ. Να κελ είλαη ηνμηθφ θαη λα κε δεκηνπξγεί ζθσξίαζε ή αιιαγή 
ζην ρξψκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ αξκνχ. 

882.4 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο παξαγσγή θαη κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο , γηα φιεο ηηο 
εξγαζίεο θαη ηα πιηθά θαη γηα ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε θαηαζθεπή, θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο 
εγθεθξηκέλεο κειέηεο.  

882.5 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

Οη επηζηξψζεηο αλσδνκψλ επηκεηξψληαη κε ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα πνπ θαηαζθεπάζηεθε 
ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν θαη ηελ ηερληθή κειέηε. 
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1081. ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ 

1081.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

α. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαιχπηεη ηηο εξγαζίεο παξαζθεπήο 
αζβεζηνθνληακάησλ θαη ηζηκεληνθνληακάησλ θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα έηνηκα 
βηνκεραληθά θνληάκαηα. 

β. Χο θνλία, λνείηαη ε ζπλδεηηθή χιε κε θπζηθή ή βηνκεραληθή πξνέιεπζε πνπ έρεη 
ζπγθνιιεηηθέο ηδηφηεηεο (π.ρ. άζβεζηνο, ηζηκέλην θηι).  

γ. Χο θνλίακα, λνείηαη ην κείγκα αδξαλψλ, θνληψλ θαη λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 
ζπλδεηηθφ πιηθφ ζηε δφκεζε ησλ ηνηρνπνηηψλ, ζηελ παξαζθεπή επηρξηζκάησλ, ζηηο 
αξκνινγήζεηο, ζηηο πιαθνζηξψζεηο θηι. 

δ. χλζεηα θνληάκαηα είλαη απηά πνπ πεξηέρνπλ δχν είδε θνληψλ.  

1081.2 Τιηθά 

1081.2.1 Άκκνο  

α. Ζ άκκνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ζξαχζε, πξέπεη λα είλαη πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ ηεο 
έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, θαηάιιειε αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θνληάκαηνο. Γηα 
ηζηκεληνθνληάκαηα είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη ραιαδηαθή ή ηνπιάρηζηνλ λα πξνέξρεηαη απφ 
ζθιεξφ αζβεζηφιηζν. Πξέπεη λα έρεη επίζεο επαξθή κεραληθή αληνρή θαη λα κελ 
απνζαζξψλεηαη.  

β. Ζ θπζηθή (ζαιάζζηα, πνηακίζηα, νξπθηή) άκκνο ελδείθλπηαη ζε εξγαζίεο πνπ 
απαηηείηαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα (ιεπηά ζηξψκαηα θαη αξκνί) αιιά απαηηεί επηκειεκέλε πιχζε 
θαη θαζαξηζκφ απφ ρψκα, άιαηα θηι. Ζ ζαιάζζηα άκκνο δελ ελδείθλπηαη γηα επηρξίζκαηα γηαηί 
πεξηέρεη άιαηα πνπ πξνθαινχλ επαλζίζκαηα ζην επίρξηζκα. Ζ θπζηθή άκκνο εκθαλίδεη ηηο 
αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

- Οη θφθθνη ηεο είλαη ιηγφηεξν ηξαρείο. 

- Πεξηέρεη ειάρηζην πνζνζηφ ζθφλεο, κε απνηέιεζκα ην θνλίακα λα μεξαίλεηαη γξή-
γνξα θαη λα είλαη ιηγφηεξν πγξνζθνπηθφ. 

- Γηα ηελ παξαζθεπή ελφο m
3
 θνληάκαηνο, απαηηείηαη κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπλδεηηθήο 

νπζίαο κε θαιχηεξεο ηδηφηεηεο (κηθξφηεξε ζπζηνιή μήξαλζεο). 

- Γηα ηελ παξαζθεπή ελφο m
3
 θνληάκαηνο απαηηείηαη ιηγφηεξν λεξφ, κε απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο λα παξνπζηαζηνχλ ζην θνλίακα ηξηρηάζκαηα (ξαγάδεο). 

γ. Ζ άκκνο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ επηβιαβείο νπζίεο, φπσο άξγηιν, 
νξγαληθά ζπζηαηηθά, ηάιθε, καξκαξπγία θηι. Οη αληίζηνηρεο κέγηζηεο αλεθηέο θαηά βάξνο 
πεξηεθηηθφηεηεο είλαη 4% γηα ηελ άξγηιν, 1% γηα ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά θαη 1% γηα ηνλ ηάιθε 
θαη ηνλ καξκαξπγία.  
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δ. Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 

- Ζ άκκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή θνληακάησλ πξέπεη λα είλαη 
πνιχ θαιά δηαβαζκηζκέλε, θαζψο απφ ηε δηαβάζκηζε ηεο εμαξηάηαη θαη ε πνηφηεηα θαη ε 
εκθάληζε ηνπ θνληάκαηνο. Ηζρχνπλ νη γεληθνί θαλφλεο γηα ηελ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, 
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε θνθθνκεηξηθή γξακκή πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, δειαδή ε άκκνο 
λα πεξηέρεη φια ηα κεγέζε ησλ θφθθσλ θαη ζε πνζνζηά φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο 
ηδαληθέο θνθθνκεηξηθέο θακπχιεο (FULLER EMPA θηι). 

- Γεληθά ζηα θνληάκαηα ιηζνδνκψλ ή πιαθνζηξψζεσλ θηι φπνπ ην πάρνο ηνπ 
θνληάκαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ 15 mm ρξεζηκνπνηείηαη ρνλδξφθνθθε άκκνο (0/7). ηελ 
πεξίπησζε πάρνπο ηνπ αξκνχ ή ηεο ζηξψζεο 8 mm - 15 mm ρξεζηκνπνηείηαη κεζφθνθθε 
άκκνο (0/3). ηελ πεξίπησζε πάρνπο κηθξφηεξνπ απφ 8 mm ε άκκνο πξέπεη λα είλαη 
ιεπηφθνθθε (0/1). 

- Ζ κεζφθνθθε άκκνο (0/3) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ φξηα: 

Πίλαθαο 1081.2.1.1:  Όξηα κεζόθνθθεο άκκνπ 

# 
Ακεξηθάληθα πξόηππα A.A.S.H.O: 

M 92 αξηζκόο θόζθηλνπ 

Κόζθηλα 

Άλνηγκα βξνρίδαο 
[m] 

Γηεξρόκελν πνζνζηό % θαηά 
βάξνο 

1 2 3 4 

1 Νν 8 2,38 100 

2 Νν 50 0,297 15-40 

3 Νν 100 0,149 0-10 

4 Νν 200 (παηπάιε) 0,074 0-5 

- Ζ αλαινγία αξγηιηθψλ ζηνηρείσλ (ηθαλψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ιάζπε) θαη ησλ 
νπνίσλ νη θφθθνη είλαη κηθξφηεξνη ησλ 0,02 mm, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 3% ζε βάξνο γηα 
θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε 0/7 θαη ην 4% ζε βάξνο γηα θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε 0/3. 

- Ζ άκκνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 20% θφθθνπο δηάζηαζεο ίζεο ή 
κηθξφηεξεο ησλ 0,2 mm. 

ε. Αλ ε άκκνο είλαη πεξίπνπ ηζφθνθθε, ηφηε πξνηηκφηεξν είλαη ε πξφζκημε ηεο λα γίλεηαη 
κε κέηξηα παρχ αζβέζηε (κε πνζνζηφ πδξάζβεζηνπ 80% - 90%). 

ζη. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο 
δείγκαηνο άκκνπ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Τπεξεζία επηβάιιεη 
ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ.  

δ. Σα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ γηα ηα αδξαλή θνληακάησλ είλαη ηα αθφινπζα: 

Πίλαθαο 1081.2.1.2:  Αδξαλή Κνληακάησλ 

# Απαίηεζε Πξόηππν 

1 2 4 

1 Αδξαλή θνληακάησλ ΔΛΟΣ ΔΝ 13139 

2 Διαθξά αδξαλή θνληακάησλ ΔΛΟΣ ΔΝ 13055 

3 Γνθηκέο γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ΔΝ 933 

4 Γνθηκέο κεραληθψλ θαη θπζηθψλ ηδηνηήησλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1097 

5 Γνθηκέο αληνρήο έλαληη ζεξκηθψλ θαη θαηξηθψλ κεηαβνιψλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1367 

6 Γεηγκαηνιεςία γηα έιεγρν γεληθψλ ηδηνηήησλ ΔΝ 932 

1081.2.2 Αζβέζηεο 

α. Ο αζβέζηεο ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηνπ ηχπνπ πνπ θπθινθνξεί ζην 
εκπφξην, κε πεξηεθηηθφηεηα νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ καδί κε νμείδην ηνπ καγλεζίνπ κεγαιχηεξε 
ηνπ 95%. Ο πνιηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζβήζηκν ηνπ αζβέζηε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη 
ζξφκβνπο ή ζηεξεέο νπζίεο θαη λα απνηειείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ θνιινεηδνχο 
κνξθήο αζβέζηε. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνιηνχ αζβέζηε πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε 
αλζξαθηθφ αζβέζηην. Γεληθά γηα ηνλ αζβέζηε ηζρχεη ην πξφηππν ΔΝ 459. 
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β. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζθφλε πδξάζβεζηνπ, απηή πξέπεη λα πεξλάεη εμ' νινθιήξνπ απφ 
θφζθηλν νπήο 0,25 mm θαη λα έρεη νκνηφκνξθν ρξψκα. Σα θνληάκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη 
απφ πδξάζβεζην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 2 h - 4 h κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο. 

γ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πάλησο πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ησλ πιίλζσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαινγία αζβέζηε ζην θνλίακα (πνιιέο θνξέο 
ζπληζηνχλ ηελ αθαίξεζε ηνπ αζβέζηε απφ ην θνλίακα). 

δ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο 
δείγκαηνο πνιηνχ αζβέζηε απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην σο πξνο ηελ θαζαξφηεηα (νπδεηεξν-
πνηεκέλνο ή θακέλνο αζβέζηεο θηι) θαη ηε κε πξφζκημε ηνπ κε νπνηαδήπνηε μέλε νπζία. ηελ 
αληίζεηε πεξίπησζε ε Τπεξεζία επηβάιιεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ. 

1081.2.3 Σζηκέλην 

α. Σν ηζηκέλην ζα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο, Portland, θαζαξφ θαη ζα πιεξνί ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν "θπξνδέκαηα" θαη ζα ζπκθσλεί κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 197 ή θαη 
ην DIN 1164. Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηζηκέλην ειηθίαο πέξαλ ησλ 3 κελψλ. Σν ηζηκέλην πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

β. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα δεηά ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ πνηφηεηαο γηα θάζε 5 t 
πξνζθνκηδφκελνπ ηζηκέληνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θνληάκαηα. Αλ απφ ηνπο ειέγρνπο 
πξνθχςεη φηη θάπνην δείγκα δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ε αληίζηνηρε πνζφηεηα 
απνξξίπηεηαη θαη απνκαθξχλεηαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην εξγνηάμην.  

γ. Σζηκέλην κε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ππθλφηεηαο (πνπ πεξηέρεη φγθνπο ή ζβψινπο 
πνπ δελ δηαιχνληαη κε ζθίμηκν ζην ρέξη) ζα απνκαθξχλεηαη απφ ην εξγνηάμην κε δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

1081.2.4 Νεξό 

α. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θνληακάησλ ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ πνπ πιεξνί ην ζρεηηθφ 
πξφηππν ΔΛΟΣ 345. Σν λεξφ γεληθά πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, δηαπγέο, γιπθφ θαη πφζηκν. Γελ 
πξέπεη λα πεξηέρεη επηβιαβείο πξνζκίμεηο, φπσο ειεχζεξα νξγαληθά ή αλφξγαλα νμέα, θπηη-
θέο θαη γεληθφηεξα νξγαληθέο νπζίεο, άξγηιν ζε αηψξεζε, δηαιπηά ζάθραξα ζε πεξηεθηηθφηεηα 
κεγαιχηεξε απφ 0,25%, δηαιπηά άιαηα, θπξίσο ζεηηθά (ζεηηθφ λάηξην ή ην ζεηηθφ καγλήζην), 
αθφκα θαη ρισξηνχρα (ρισξηνχρν καγλήζην ζε ππθλφηεηα κεγαιχηεξε απφ 3%). Γελ 
επηηξέπεηαη ε ρξήζε λεξνχ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
εξγαιείσλ θαη δνρείσλ. 

β. ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο λεξνχ γηα ην νπνίν ε Τπεξεζία έρεη ακθηβνιίεο, επηβάιιεηαη 
ε εμέηαζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξηλ ηε ρξήζε ηνπ. 

γ. εκαζία γηα ηελ επηηπρία ησλ επηρξηζκάησλ έρεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ. Σν ριηαξφ 
λεξφ βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε ζθιήξπλζε ησλ θνληακάησλ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε λεξνχ πνπ 
βξίζθεηαη θνληά ζηε ζεξκνθξαζία πήμεο ηνπ. 

1081.2.5 Έηνηκα Κνληάκαηα 

α. Αλάινγα κε ην ζπλδεηηθφ πιηθφ παξαζθεπήο ηνπο, ηα έηνηκα θνληάκαηα δηαθξίλνληαη 
ζε ηζηκεληνθνληάκαηα, αθξπιηθά θνληάκαηα, θνληάκαηα κε ζθιεξπλφκελεο ξεηίλεο θαη 
γπςνθνληάκαηα. 

β. Αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ζεξκνκνλσηηθά, ερναπνξξνθεηηθά, 
δηαθνζκεηηθά θαη ζηεγαλνπνηεηηθά. 

γ. Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο δηαθξίλνληαη ζε θνληάκαηα ηνηρνπνηίαο, επηρξίζκαηα 
πξψηεο ζηξψζεο, εζσηεξηθά επηρξίζκαηα ηειηθήο ζηξψζεο θαη εμσηεξηθά επηρξίζκαηα 
ηειηθήο ζηξψζεο. 

δ. Σα πιηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

ε. ηα θνληάκαηα απηά είλαη δπλαηφλ λα πξνζηίζεληαη ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο 
πξφζκηθηα (π.ρ. ζηεγαλσηηθά, πιαζηηθνπνηεηέο, ζπγθνιιεηηθά πιηθά αθξπιηθήο βάζεο θηι). 

ζη. πλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηκεληνθνληακάησλ είλαη ηα αθφινπζα: 

- εηδηθφ βάξνο ζηεγλνχ πιηθνχ: 1600 kg/m
3 
- 1800 kg/m

3
 

- ζεξκνθξαζηαθή αληνρή απφ -30°C σο +70°C 
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- αληνρή ζε εθειθπζκφ 18 kg/cm
2
 - 20 kg/cm

2
 

- ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο 5°C - 40°C 

- αληνρή ζε θάκςε 40 kg/cm
2
 

- αληνρή ζε ζιίςε 90 kg/cm
2
 

δ. Σα ηζηκεληνθνληάκαηα πξψηεο θαη δεχηεξεο ζηξψζεο δελ πεξηέρνπλ αζβέζηε, 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο θαη εμαζθαιίδνπλ πςειέο αληνρέο 
θαη πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε. Πεξηέρνπλ εθηφο απφ ηζηκέλην θαη αζβεζηνιηζηθή 
κεζφθνθθε άκκν (0/3) θαη εηδηθά πξφζκηθηα. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα αθφινπζα: 

- θαηαθξάηεζε λεξνχ 18% - 19% 

- αληνρή ζε ζιίςε (κεηά 28 εκέξεο) 120 kg/cm
2
 

- αληνρή ζε θάκςε (κεηά 28 εκέξεο) 30 kg/cm
2
 

ε. Σα αδηάβξνρα καξκαξνθνληάκαηα ηειηθήο ζηξψζεο παξαζθεπάδνληαη κε ιεπηφθνθθε 
ιεπθή καξκαξνθνλία θαη ιεπθφ ηζηκέλην κε εηδηθά πξφζκηθηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
ηειηθή ζηξψζε επηρξηζκάησλ. 

ζ. Σα έηνηκα ζεξκνκνλσηηθά θνληάκαηα είλαη ηζηκεληνθνληάκαηα κε αδξαλή άκκνπ θαη 
κηθξψλ θφθθσλ πεξιίηε ή παξεκθεξψλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ θαη κε πξφζκηθηα πνπ 
εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζθπζε.  Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: 

- εηδηθφ βάξνο θνλίαο 400 kg/m
3 
- 800 kg/m

3
 

- ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 0,075 kcal/mh°C - 0,085 kcal/mh°C 

- αληίζηαζε ζηε δηάρπζε πδξαηκψλ 6 - 8 

- αληνρή ζε ζιίςε (κεηά 28 εκέξεο) 10 kg/cm
2
 - 15 kg/cm

2
 

- αληνρή ζε θάκςε (κεηά 28 εκέξεο) 4 kg/cm
2
 - 6 kg/cm

2
 

η. Σα θνληάκαηα αθξπιηθήο βάζεο παξάγνληαη κε βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη πεξηέρνπλ 
ίλεο, νμείδηα ηηηαλίνπ, θφθθνπο ραιαδνππξηηηθήο άκκνπ θαη άιια παξεκθεξή πιηθά. Ζ 
ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ νθείιεηαη ζηελ αθξπιηθή ξεηίλε θαη ηα πξφζζεηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δεκηνπξγνχλ πδξναπσζεηηθή κεκβξάλε. 

ηα. Σα θνληάκαηα ξεηηληθήο βάζεο παξάγνληαη κε βάζε ζθιεξπλφκελεο ζπλζεηηθέο 
ξεηίλεο θαη πεξηέρνπλ θφθθνπο ραιαδηαθψλ θξπζηάιισλ θαη νμείδηα ζηδήξνπ. Παξνπζηάδνπλ 
ζεκαληηθέο ερνζεξκνκνλσηηθέο θαη ζηεγαλσηηθέο ηδηφηεηεο θαη κεγάιε αληνρή ζηηο δπζκελείο 
θαηξηθέο κεηαβνιέο. Γηα ηελ πήμε ησλ θνληακάησλ απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη αληί λεξνχ 
θαηαιχηεο θαη ζθιεξπληηθέο νπζίεο. Αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ξεηίλεο ηα θνληάκαηα 
απηά δελ ξεγκαηψλνληαη θαη έρνπλ κεγάιε ειαζηηθφηεηα. 

ηβ. Σα θνληάκαηα κε πδξάζβεζην θαη γχςν παξάγνληαη κε βάζε ηελ πδξάζβεζην, ηνλ 
άλπδξν γχςν θαη ίρλε καξκάξνπ κε επηπιένλ ρεκηθά πξφζκηθηα πνπ εμαζθαιίδνπλ 
ειαζηηθφηεηα, πιαζηηθφηεηα θαη πξφζθπζε επί ησλ επηθαλεηψλ, επί ησλ νπνίσλ 
εθαξκφδνληαη. Δθαξκφδνληαη ζε 2 ζηξψζεηο. Ζ πξψηε ζηξψζε είλαη αζηάξσκα πάρνπο 6 mm 
- 7 mm θαη ε δεχηεξε "γέκηζκα" πάρνπο 1,8 mm - 2 mm.Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη 
ηα αθφινπζα: 

- εηδηθφ βάξνο ζηεγλνχ πιηθνχ 1250 kg/m
3
 

- ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 0,40 kcal/mh°C  

- αληνρή ζε ζιίςε 32 kg/cm
2
  

- αληνρή ζε εθειθπζκφ 14 kg/cm
2
  

ηγ. Γηα ηα γπςνθνληάκαηα, ηνπο ηχπνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ηζρχεη ην πξφηππν ΔΛΟΣ 
1248 ελψ γηα ηνλ νξπθηφ γχςν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θνληακάησλ ην ΔΛΟΣ 
783. 

1081.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

1081.3.1 Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε Τιηθώλ 

α. Ζ πδξάζβεζηνο ζα πξνζθνκίδεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλνπο ζάθνπο ή μχιηλα θηβψηηα 
θαη ζα απνζεθεχεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε ζηεγαζκέλνπο, απφιπηα μεξνχο ρψξνπο. Οη 
ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ.  

β. Ζ άκκνο, θαηά ηελ απνζήθεπζε ηεο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ 
δηάθνξεο νπζίεο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ηε ξχπαλζή ηεο. 
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γ. Ζ απνζήθεπζε ηνπ ηζηκέληνπ ζην εξγνηάμην γίλεηαη ζε εηδηθέο δεμακελέο (silo). ηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ δηαηίζεληαη νη δεμακελέο, ην ηζηκέλην κεηαθέξεηαη ζε ζθξαγηζκέλνπο ράξ-
ηηλνπο ζάθνπο θαη απνζεθεχεηαη ζε θιεηζηνχο, θαιά αεξηδφκελνπο ρψξνπο πξνζηαηεπκέλνπο 
απφ ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πάλσ ζε μχιηλεο, ππεξπςσκέλεο θαηά 30 cm απφ 
ην έδαθνο, πιαηθφξκεο κε χςνο ζηνίβαμεο ην πνιχ 8 ζάθνπο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνζεθεχεη μερσξηζηά ηηο παξαιακβαλφκελεο πνζφηεηεο ηζηκέληνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
δεηγκαηνιεςία αλά πάζα ζηηγκή. 

δ. Σν έηνηκν θνλίακα κεηαθέξεηαη ζε ζρεηηθψο ςπρξά δνρεία θαη δελ εθηίζεηαη άκεζα 
ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα κεηαιιηθά θαξνηζάθηα, δνρεία θαη 
ινηπά κέζα γηα ηε κεηαθνξά θαη ρξήζε ηνπ θνληάκαηνο είλαη ζρεηηθψο ςπρξά. 

1081.3.4 Πξνζηαζία  

α. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη πάλσ απφ 37°C θαη ην πνζνζηφ 
ζρεηηθήο πγξαζίαο θάησ απφ 50%, φια ηα πιηθά ζα πξνζηαηεχνληαη θαη ζα ζθηάδνληαη απφ ηελ 
απεπζείαο έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

β. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη θάησ απφ 4°C, ν Αλάδνρνο 
ππνβάιιεη πξνηάζεηο πξνζηαζίαο ησλ πιηθψλ ππφ ζπλζήθεο παγεηνχ πξνο έγθξηζε ζηελ 
Τπεξεζία. Σα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γεληθά είλαη ηα αθφινπζα: 

- ε ζεξκνθξαζίεο θάησ απφ 4°C ε άκκνο ή ην λεξφ ηνπ θνληάκαηνο ζα 
ζεξκαίλνληαη, ψζηε ην παξαγφκελν θνλίακα λα έρεη ζεξκνθξαζία 4°C - 40°C. Ζ ζεξκνθξαζία 
ηνπ θνληάκαηνο ζα δηαηεξείηαη πάλσ απφ ηνλ παγεηφ γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο κεηά ηε ρξήζε 
ηνπ ζηελ θαηαζθεπή.  

- Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πιηθψλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ παγεηφ. 

1081.3.5 βήζηκν Αζβέζηε 

α. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζβήζηκν ηνπ αζβέζηε γίλεηαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη 
ν αζβέζηεο λα είλαη θαιά ςεκέλνο, θαζφινπ αιινησκέλνο απφ ηνλ αέξα, ηηο βξνρέο θαη ηελ 
πγξαζία, φρη θνληνπνηεκέλνο, παρχο θαη ηέηνηνο, ψζηε λα δίλεη πνιηφ ζε θαλνληθή ζχζηαζε. 

β. Ο αζβέζηεο πξέπεη λα ζβήλεηαη ακέζσο κφιηο πξνζθνκηζζεί ζην εξγνηάμην, αιιηψο 
πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο θαιά αεξηδφκελνπο θαη φρη πγξνχο. Ο αζβέζηεο 
πξέπεη κεηά ην ζβήζηκν λα παξακέλεη ζηνλ αζβεζηφιαθθν θαη λα θαιχπηεηαη εληειψο απφ ην 
λεξφ ηνπ ζβεζίκαηνο. 

γ. Ζ αλάδεπζε ηνπ κίγκαηνο αζβέζηε θαη λεξνχ κέζα ζην θηβψηην ζβέζεο, γίλεηαη αθνχ 
ηειεηψζεη ν θνριαζκφο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ έλσζε ησλ δχν απηψλ πιηθψλ θαη δηαξθεί 
κέρξη ην κίγκα λα κεηαβιεζεί ζε πδαξή πνιηφ, νπφηε πξνζηίζεηαη ην επηπιένλ λεξφ γηα ηε 
κεηαηξνπή ηνπ πνιηνχ ζε γαιάθησκα. Ζ νπή, κέζα απφ ηελ νπνία ξέεη ην γαιάθησκα ζηνλ 
αζβεζηφιαθθν, θέξεη κφληκν ζπξκάηηλν δηάθξαγκα, γηα λα ζπγθξαηεί ηα αδηάιπηα ζηνηρεία ηνπ 
αζβέζηε πνπ ππάξρνπλ ζην θηβψηην. Σα ππνιείκκαηα απηά πξέπεη λ' απνκαθξχλνληαη πξηλ 
μαλαρξεζηκνπνηεζεί ην θηβψηην γηα λέν ζβήζηκν. 

δ. Ο αζβεζηφιαθθνο δηαλνίγεηαη ζε αδηαπέξαην έδαθνο, γηαηί ε κεγάιε απνξξνθεηη-
θφηεηα δεκηνπξγεί θίλδπλν μήξαλζεο ηνπ θπξάκαηνο. Ζ σξίκαλζε ("ζίηεκα") πξέπεη λα 
δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο θαη ζεσξείηαη φηη είλαη επαξθήο, φηαλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
θπξάκαηνο ζρεκαηηζζνχλ ξαγάδεο αλνίγκαηνο δαθηχινπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζβέζηεο 
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά απφ πνιιέο εκέξεο απφ ηελ σξίκαλζή ηνπ, πξνζηαηεχεηαη 
απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα κέζα ζηνλ αζβεζηφιαθθν κε ζηξψκα άκκνπ πνπ δηαηεξείηαη 
ζπλερψο πγξή. Ζ ρξήζε πνιηνχ αζβέζηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη φρη λσξίηεξα απφ 15 εκέξεο 
απφ ην ζβήζηκν.  

ε. Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζβήζηκν ηνπ αζβέζηε είλαη θαζαξφ, πφζηκν θαη 
απαιιαγκέλν απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή δηαιπκέλα άιαηα. 

1081.3.6 Γεληθέο Απαηηήζεηο  

α. Δθφζνλ ην θνλίακα πξνέξρεηαη έηνηκν απφ βηνκεραλία, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ (π.ρ. νδεγίεο γηα ηελ πνζφηεηα ηζηκέληνπ θαη λεξνχ πνπ 
πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην εξγνηάμην, ηνπ πξφζκηθηνπ πνπ ελδερνκέλσο πξέπεη λα πξνζηεζεί 
ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε θηι). 
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β. Σα πξφζκηθηα δελ πξέπεη λα κεηψλνπλ ηελ αληνρή ησλ θνληακάησλ θαη δελ πξέπεη λα 
έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αληνρή ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο αθφκε θαη αλ ηα πξφζκηθηα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Πξηλ 
ηε ρξήζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πξφζκηθησλ, ν Αλάδνρνο παξαζθεπάδεη δείγκαηα θνληακάησλ ζε 
πνζφηεηεο, πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε Τπεξεζία. Ζ παξαζθεπή ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεηαη 6 - 8 
εβδνκάδεο πξηλ ηε ρξήζε ηνπ θνληάκαηνο ζην έξγν. Οη κέζνδνη δνθηκψλ γηα ηα πξφζκηθηα 
θνληακάησλ πεξηγξάθνληαη ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 480, ελψ νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο 
πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 934. 

γ. Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη πεξί ηζηκεληνθνληακάησλ, ηα θνληάκαηα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ακέζσο κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο, γη' απηφ θαη ζα παξαζθεπάδνληαη 
πάληνηε ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο, ψζηε λα κελ μεξαίλνληαη πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Κνλίακα 
πνπ έρεη ζθιεξπλζεί ηφζν, ψζηε λα κελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ θαλνληθή ηνπ θαηάζηαζε, 
κφλν κε θαηεξγαζία θαη ρσξίο πξνζζήθε λεξνχ, απνξξίπηεηαη. Ο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ 
κεξηθψο ζθιεξπκέλσλ κηγκάησλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο επηζπκεηήο πιαζηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη 
απφ ηελ Τπεξεζία. Οη κέγηζηνη ρξφλνη κεηαμχ παξαζθεπήο θαη ρξήζεο αλάινγα κε ην είδνο 
ηνπ θνληάκαηνο γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο είλαη νη αθφινπζνη, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
απφ ηελ Τπεξεζία: 

- γηα αζβεζηνθνλίακα κε πνιηφ αζβέζηε 3,5 h 

- γηα αζβεζηνθνλίακα κε πδξάζβεζην 5 h 

- γηα θνληάκαηα κε ηζηκέλην 2,5 h. 

1081.3.7 Αλαινγίεο 

α. Οη Αλαινγίεο ησλ πιηθψλ ησλ θνληακάησλ πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά θαη γηα ην 
ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά δνρεία ηππηθψλ δηαζηάζεσλ θαη αλάινγα ηνπ πξννξηζκνχ 
ησλ. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ θαζνξίδνληαη νη αλαινγίεο ζηα ππφινηπα πκβαηηθά 
Σεχρε, ν Αλάδνρνο ζα ηεξεί ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

β. Οη ζπλήζεηο αλαινγίεο θνληακάησλ αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 1081.3.7 : Αλαινγίεο Κνληακάησλ 

# Δίδνο Κνληάκαηνο 

Σζηκέλην 
[kg/m

3
] 

Αζβέζηεο  

(θαη' όγθν) 

Άκκνο 

(θαη' όγθν) 

1 2 3 4 5 

1 Αζβεζηνθνλίακα 1:2 - 0,42 0,84 

2 Αζβεζηνθνλίακα 1:2,5 - 0,36 0,90 

3 Αζβεζηνθνλίακα 1:3 - 0,32 0,96 

4 Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 150 0,42 0,84 

5 Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2,5 300 0,36 0,90 

6 Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:3 450 0,32 0,96 

7 Σζηκεληνθνλίακα 350 350 0,10 1,12 

8 Σζηκεληνθνλίακα 400 450 0,10 1,06 

9 Σζηκεληνθνλίακα 600 600 0,10 1,00 

Πεγή: "Γνκηθή Σερλνινγία, Τιηθά & Δθαξκνγέο", .Κ. Κνχθεο 

γ. Γελ επηηξέπνληαη απνθιίζεηο ζηηο αλαινγίεο ησλ πιηθψλ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 
έρνπλ δηεμαρζεί επηπιένλ έιεγρνη θαη λα έρνπλ πξνζθνκηζηεί νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο.  

δ. Σν θνλίακα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δφκεζε ηνηρνπνηηψλ θαη ζηα επηρξίζκαηα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 350 kg - 400 kg αλά m

3
 θνληάκαηνο. Γηα ηηο εμσηεξηθέο αξκνινγήζεηο ρξεζη-

κνπνηνχληαη αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 450 kg ηζηκέληνπ αλά m
3
 

θνληάκαηνο. 

ε. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θηπαξηψλ γηα ηε κέηξεζε ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ. 

1081.3.8 Αλάκημε 

α. Σν θνλίακα ζα παξαζθεπάδεηαη κε κεραληθφ αλακηθηήξα αλάινγα κε ηελ απαηηνχκελε 
πνζφηεηα. Ζ αλάκημε ζα δηαξθεί επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε ην κίγκα πνπ πξνθχπηεη 
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θάζε θνξά, λα έρεη νκνηνγέλεηα ζε φιε ηνπ ηε κάδα. Πξαθηηθή έλδεημε ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ 
κίγκαηνο είλαη ε νκνηνκνξθία ηνπ ρξψκαηνο ηνπ. Ο ρξφλνο πξφζκημεο ησλ πιηθψλ ζηνλ 
αλακηθηήξα κεηά ηελ πξνζζήθε φισλ ησλ πιηθψλ (καδί κε ην λεξφ), δελ πξέπεη λα είλαη 
ιηγφηεξνο απφ 5 ιεπηά. Πξέπεη πάλησο λα απνθεχγεηαη ε ππεξβνιηθή αλάδεπζε. 

β. Ο αλακηθηήξαο πξέπεη λα είλαη δηαθξηβσκέλνο θαη λα ξπζκίδεη νκνηφκνξθα θαη κε 
αθξίβεηα ηελ παξερφκελε πνζφηεηα λεξνχ.  

γ. Ζ αλάκημε δελ ζα επαλαιακβάλεηαη παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σα ηζηκεληνθνληάκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο 2,5 h απφ ηελ αλάκημε. 
Σα μεξακέλα ηζηκεληνθνληάκαηα θξίλνληαη απνξξηπηέα θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θακία 
πεξίπησζε (νχηε κε πξνζζήθε λεξνχ θαη λέα αλάκημε). 

δ. 
πδξαζβέζηνπ θηι), πξνεγείηαη ε αλάκημή ηεο ζε μεξή θαηάζηαζε κε ην αδξαλέο πιηθφ θαη κεηά 
ζα γίλεηαη ε αλάκημε κε βαζκηαία πξνζζήθε λεξνχ. 

ε. Όηαλ πξφθεηηαη γηα αζβεζηνθνληάκαηα εληζρπκέλα κε ηζηκέλην, ην ηζηκέλην 
αλακηγλχεηαη ζε μεξή θαηάζηαζε κε ηελ άκκν,  θαη ην θνλίακα παξαζθεπάδεηαη κε πξνζζήθε 
ζην κίγκα πνιηνχ αζβέζηε ζε πδαξή κνξθή.  

ζη. Ζ πξνζζήθε ζην θνλίακα ζπλδεηηθνχ πιηθνχ ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ 
πξνδηαγεγξακκέλε, πξνθαιεί θζνξέο φπσο κείσζε αληνρήο, δεκηνπξγία ξσγκψλ θηι, ελψ ε 
πξνζζήθε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο πξνθαιεί ξεγκαηψζεηο απφ ππεξβνιηθή ζπζηνιή 
μήξαλζεο θηι.  

δ. Ζ πξνζζήθε ζην θνλίακα πνιχ κηθξφηεξεο αλαινγίαο λεξνχ πξνθαιεί απνζάζξσζε 
ή απνθφιιεζε ηνπ επηρξίζκαηνο, ην δε αληίζεην, εκθάληζε ηξηρνεηδψλ ξσγκψλ, ζεκαληηθή 
κείσζε ηεο αληνρήο θαη ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θηι. Γεληθή αξρή είλαη φηη ζηα θνληάκαηα πξέπεη 
λα πξνζηίζεηαη ιηγφηεξν, παξά πεξηζζφηεξν απφ ην απαηηνχκελν ζπλνιηθά λεξφ θαη απηφ 
γηαηί: 

- Όηαλ ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε, ην θνλίακα 
παξνπζηάδεη θζνξέο κε πηζαλφηεηα λα επηδεηλσζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

- Ζ ηπρφλ έιιεηςε ξεπζηφηεηάο ηνπ έρεη πεξηζψξην λα δηνξζσζεί κε ηελ πξνζζήθε 
λεξνχ κέρξη ηελ επηηξεπφκελε αλαινγία. 

- ηελ πεξίπησζε πνπ ην θνλίακα έρεη απμεκέλε ξεπζηφηεηα ε δηφξζσζε είλαη 
δπζθνιφηεξε, γηαηί πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην θνλίακα πνζφηεηα απ' φια ηα πιηθά ζηελ 
θαηάιιειε αλαινγία. 

ε. Με ηδηαίηεξε πξνζνρή ειέγρεηαη ε αλάκημε ησλ αδξαλψλ θαζψο θαη ε πήμε ηνπ 
θνληάκαηνο, έηζη ψζηε λα εληνπίδεηαη εγθαίξσο ε αλάγθε ρξήζεο επηηαρπληή. 

ζ. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θνληάκαηνο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

- αλ αξρίδεη λα ράλεη ηε ξεπζηφηεηα ηνπ (αξρίδεη λα πήδεη) 

- αλ έρνπλ πεξάζεη νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξαγξάθνπ "Γεληθέο απαηηήζεηο" 
ηνπ παξφληνο, αθφκα θαη αλ δελ έρεη πήμεη 

- αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ην επίρξηζκα πέζεη ζην δάπεδν 

- αλ ην θνλίακα πεξηέρεη νξαηά θνκκάηηα αζβέζηε 

- αλ ηα πιηθά ηνπ θνληάκαηνο (ηζηκέλην, αζβέζηεο, άκκνο) δελ πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο. 

1081.4 Έιεγρνη  

α. Κάζε θνξηίν έηνηκνπ βηνκεραληθνχ θνληάκαηνο πνπ πξνζθνκίδεηαη ζην Δξγνηάμην 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεηηθφ δειηίν απνζηνιήο ζην νπνίν αλαγξάθνληαη: ε 
θαηεγνξία θνληάκαηνο, νη αλαινγίεο αλάκημεο, ην είδνο ηνπ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ, ε πνηφηεηα θαη 
πνζφηεηα ησλ πξνζκίθησλ θαη νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ. Σα θνξηία ησλ θνληψλ (ηζηκέληα, 
αζβέζηεο) απνξξίπηνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη αληηθαζίζηαληαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ 
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

- φηαλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο  

- φηαλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ πιηθψλ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ή έρνπλ ξσγκέο 

- φηαλ θνξηία πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε ζάθνπο έρνπλ απνθηήζεη αλνκνηφκνξθε θαηα-
λνκή ππθλφηεηαο ή έρνπλ εκηζθιεξπλζεί (ιφγσ πγξαζίαο) 
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β. Ο πνιηφο αζβέζηε δελ πξέπ
άιιεο αδξαλείο νπζίεο). Δηδηθά φηαλ ν αζβέζηεο πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή επηρξηζκά-
ησλ, δελ επηηξέπεηαη λα πξνέξρεηαη απφ ην θαηψηεξν ζηξψκα ηνπ πνιηνχ ηνπ αζβεζηφ-
ιαθθνπ (σο θαηψηεξν ζηξψκα λνείηαη ην ζηξψκα κε πάρνο 10 cm απφ ηνλ ππζκέλα). 

γ. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο δεηγκαηνιεπηηθφ 
έιεγρν γηα θάζε πνζφηεηα 1 t άλπδξεο αζβέζηνπ, 5 t ηζηκέληνπ θαη 100 m

3
 άκκνπ, πνπ πξνν-

ξίδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή θνληακάησλ, κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. Ζ 
δεηγκαηνιεςία γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ηεηαξηνδηαηξέζεσο. Οη απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο 
δνθηκέο γίλνληαη ζε εξγαζηήξην αλαγλσξηζκέλν θαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα 
γίλνληαη θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ ΚΔΓΔ θαη ηα αληίζηνηρα πξφηππα (γηα ην ηζηκέλην ΔΛΟΣ ΔΝ 196, 
γηα ηνλ αζβέζηε ΔΛΟΣ ΔΝ 459, γηα ηα αδξαλή βι. παξάγξαθν "Άκκνο"). Ζ Τπεξεζία έρεη 
δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν κειέηε θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο θνληακάησλ, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ νη επηζπκεηέο αληνρέο θαη λα είλαη εθηθηφο ν 
δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο θαηά ηα ηζρχνληα πξφηππα. 

δ. Πνζφηεηα ηζηκέληνπ πνπ θαηά ηελ πξνζθφκηζε έρεη αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή 
ππθλφηεηαο (έρεη ζβσιηάζεη) απνξξίπηεηαη. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα απφ 
θάζε παξηίδα ηζηκέληνπ πνπ έξρεηαη ζην εξγνηάμην θαη λα δηεμάγεη δνθηκέο ζε αλαγλσξηζκέλν 
εξγαζηήξην. Αλ απφ ηηο ελδείμεηο ησλ δνθηκψλ πξνθχςεη φηη ην ηζηκέλην δελ εθπιεξψλεη ηνπο 
φξνπο ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ ή / θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ ππφινηπσλ 
πκβαηηθψλ Σεπρψλ, ε πνζφηεηα πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην δείγκα απνξξίπηεηαη θαη 
απνκαθξχλεηαη απφ ην εξγνηάμην. 

ε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε κε άζθεζε ειέγρνπ ή ε ηπρφλ δηάγλσζε ειαηησκάησλ απφ έιεγρν 
πνπ έρεη γίλεη ή θαη ε πξνζσξηλή απνδνρή πιηθψλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζε-
θαλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα απνθαιχςεη ηα θξπκκέλα 
κέξε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ έηνηκσλ εξγαζηψλ θαη λα θαζαηξέζεη ή λα αλαθαηα-
ζθεπάζεη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ δηαπηζησζεί, φηη έγηλε ρξήζε 
αδφθηκσλ πιηθψλ. Δπίζεο δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην δφθηκν 
ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ. 

1081.5 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

α. Ζ δαπάλε γηα ηηο εξγαζίεο θνληακάησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο 
εξγαζίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην θνλίακα (π.ρ. γηα ηελ θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο νη 
δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ε παξαζθεπή ησλ θνληακάησλ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο). 

β. Γηεπθξηλίδεηαη πάλησο φηη ζηηο δαπάλεο ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο πνπ πεξηέρεη ρξήζε 
θνληακάησλ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

- Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ (θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε) φισλ ησλ εηδψλ πιηθψλ θνληψλ θαη 
θνληακάησλ. 

- Ζ επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ θαη ε εξγαζία αλάκημεο γηα ηελ παξαγσγή θνληακάησλ 
ζην εξγνηάμην. 

- Κάζε άιιε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη εκπξφζεζκε 
απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο, έζησ θαη πξφζζεηε θαη κε ξεηά αλαθεξφκελε ζην παξφλ θαη ζηα 
ππφινηπα πκβαηηθά Σεχρε θαη ζρέδηα.  

1081.6 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή  
α. Οπδεκία απφ ηηο εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν αλαθνξηθά κε θνληάκαηα, 
δελ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα επηκεηξάηαη μερσξηζηά. 

β. Οη εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, δελ ζα πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο αιιά 
λννχληαη φηη νη δαπάλεο ηνπο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα ηα άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θνληάκαηα. 
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ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΤΛΗΚΧΝ 
 

1. ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΧΜΑ (A.T. 2.17, 2.18) 
 
ηελ κειέηε εθαξκφδνληαη επηθάλεηεο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο (βαηή ρσκάηηλε επηθάλεηα) ζε ηξεηο πεξηπ- 

ηψζεηο: 

 

ζην κήθνο ηνπ πνδειαηφδξνκνπ 

ζηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο λφηηα ηνπ γεπέδνπ ηεο 

νρψξαο ζε πιαηψκαηα ρψξνπ ζηάζεσλ 

 
Σν ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ζπλνιηθνχ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10εθ., απφ κίγκα 
αδξαλψλ κε θπζηθφ πδξαπιηθφ πνδνιαληθφ πξφζκηθην.   

 
Σν πξφζκηθην απηφ είλαη θπζηθφ πδξαπιηθφ ζπλδεηηθφ κε εμαηξεηηθέο πνδνιαληθέο ηδηφηεηεο πνπ αλακεηγλπφκελν 
κε θαηάιιεια αδξαλή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή κηγκάησλ «ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο», ηα νπνία 
εθαξκφδνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπθινθνξία πεδψλ θπξίσο θαη πνπ 
κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη ήπηα, πεξηζηαζηαθή / πεξηνδηθή θίλεζε ειαθξψλ νρεκάησλ. Οη θαιππηφκελεο 
επηθάλεηεο δηαηεξνχλ ηελ θπζηθή ηνπο εκθάληζε θαη ελζσκαηψλνληαη απφιπηα ζηνλ πεξίγπξφ ηνπο, αθνχ θαηά 
θαλφλα επηιέγνληαη ηνπηθά αδξαλή, ψζηε λα κελ δηαθέξεη ην ρξψκα ηνπο απφ ην ρξψκα ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο 
ηεο θάζε πεξηνρήο. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έγρξσκα αδξαλή θαη ζπλδπαζκνί αδξαλψλ 
δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο. Γηα βειηίσζε ηεο 
βηνθιηκαηηθήο απφδνζεο ζην κείγκα ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο γίλεηαη πξνζζήθε ςπρξψλ πιηθψλ ζηε 
ζχζηαζε ηνπ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα δηαβάζκηζεο  ηνπ βαζκνχ ζπκπίεζεο θαη ηεο πθήο ηνπ κείγκαηνο αλάινγα  
κε ηε ρξήζε (ρψξνο ζηάζεο, ρψξνο βαηφο απφ νρήκαηα θηι). 

 

Ζ αλάκημε γίλεηαη ζε θνηλή κπεηνληέξα, κέρξη λα απνθηήζεη ην κίγκα ηελ ζπληζηψκελε ζχζηαζε. Ζ δηάζηξσζε 

ηνπ κίγκαηνο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο πάρνπο 10εθ. γίλεηαη ζε ππφβαζε  κηαο ζηξψζεο 3Α παηεηφ πάρνπο 

15 εθ. θαη δπν ζηξψζεσλ γεσπθάζκαηνο 285gr/m
2
. Σν κίγκα δηαζηξψλεηαη/ κνηξάδεηαη πξνζεθηηθά κε νκαιή 

θαηαλνκή ηνπ κίγκαηνο ζε πάρνο κεγαιχηεξν θαηά 20% γηα ηελ παξαιαβή ηεο θαζίδεζεο θαηά ηελ 

ζπκπχθλσζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ππφβαζεο, επηπεδψλεηαη θαη ζπκπηέδεηαη. Ζ ζπκπχθλσζε γίλεηαη κε έλα 

πέξαζκα (πάηεκα) ρσξίο δφλεζε αθνινπζεί έλα δηπιφ πέξαζκα (πξνο ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο) κε ζπκπίεζε 

θαη δφλεζε θαη ηέινο γίλεηαη έλα πέξαζκα κφλν κε ζπκπίεζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπίεζεο, ε 

επηθάλεηα ηνπ "ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκαηνο" πξνζηαηεχεηαη κε ιεπηφ θχιιν πνιπαηζπιελίνπ γηα 24-48 ψξεο. 

 

ΖΜΔΗΧΖ: Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ επί ηφπνπ δείγκαηα θαη ζα επηιεγεί ε ηειηθή παιέηα ρξσκάησλ 

ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο. 
 

 

1.1  ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΧΜΑ ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ  

 

ηελ πεξίπησζε  πνδειαηφδξνκνπ θαηά κήθνο ηεο νδνχ Κεθαινγηάλλεδσλ (πιάηνπο ζηαζεξνπνηεκέλνπ 
ρψκαηνο 1.20κ)   ή ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο  λφηηα ηνπ γεπέδνπ ηεο νρψξαο, ηφηε ην ζηαζεξνπνηεκέλν  ρψκα 
έρεη πξνζζήθε πνδνιαληθψλ πξφζκηθησλ ζηε ζχζηαζε ηνπ ζε αλαινγία 120 kgr/m

3
.  Έηζη ε ρσκάηηλε 

επηθάλεηα απνθηά κηα πην ζθιεξή πθή, θαηάιιειε γηα ηελ ρξήζε πνδειάηνπ ή απηνθηλήηνπ. Καη ζηηο δπν απηέο 
πεξηπηψζεηο δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζζήθε ρξψκαηνο ζην κείγκα (π.ρ. πξνζζήθε έγρξσκεο άκκνπ). 

 

Σν κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε ηνπ πιηθνχ πνδνιαλ ηθνχ  πξν ζκ ίθηνπ  κε 

θπζηθή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00-8,00 mm θαη ζξαπζηή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00 mm. Οη αλαινγίεο 

αλάκημεο ησλ πιηθψλ είλαη: 

 

α) θπζηθή άκκνο πξνο ζξαπζηή άκκν 1:1 ζε κέξε φγθνπ β) ζπλδεηηθφ πιηθφ 120 kg/m3.  

γ) ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζε, ψζηε ην κίγκα λα απνθηήζεη ζχζηαζε πγξνχ 

ρψκαηνο. 
 
 



 

 144 

1.2     ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ   ΥΧΜΑ  ΠΛΑΣΧΜΑΣΧΝ   –  ΥΧΡΧΝ  ΣΑΖ   
ηελ πεξίπησζε πιαησκάησλ θαη ρψξσλ ζηάζεο , κε βαηά απφ νρήκαηα, ηφηε ην ζηαζεξνπνηεκέλν ρψκα έρεη 
πξνζζήθε πνδνιαληθψλ πξφζκηθησλ ζηε ζχζηαζε ηνπ ζε αλαινγία 80-120 kgr/m3, έηζη ψζηε ε ηειηθή 
επηθάλεηα λα είλαη πην καιαθή ζε πθή (κε θαηάιιεια δείγκαηα ζα εθαξκνζζεί ην πην θαηάιιειν ηειηθφ 
απνηέιεζκα). 

 

ηα πιαηψκαηα ζηφρνο απνηειεί ε ηειηθή πθή εθηφο απφ «καιαθή» θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε λα έρεη θαη έρεη 

θαη ραξαθηεξηζηηθφ  ρξσκαηηζκφ (δηαθξηηηθφ)  πνπ λα ιεηηνπξγεί σο ζεκαηνδφηεο θαη λα δίλεη ελδηαθέξνλ θαη 

πνηθηιία ζην ζπλνιηθή ζπγθξφηεζε ησλ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ. Γηα απηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ πιαησκάησλ 

επίζεο εθαξκφδεηαη ρξσκαηηζκφο ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρψκαηνο κε ηελ πξνζζήθε έγρξσκεο άκκνπ ζηε 

ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ. 

 

Σν κίγκα θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξνέξρεηαη απφ αλάκεημε πιηθνχ ηνπ πνδνιαληθνχ πξνζκίθηνπ  

θπζηθή άκκν κε θνθθνκεηξία 0,00/4,00-8,00 mm θαη ζξαπζηή άκκν κε 

θνθθνκεηξία 

0,00/4,00 mm. Οη αλαινγίεο αλάκημεο ησλ πιηθψλ είλαη: α) θπζηθή άκκνο πξνο ζξαπζηή άκκν 1:1 ζε κέξε φγθνπ 
β) ζπλδεηηθφ πιηθφ 80-100 kg/m3    

γ) ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζε, ψζηε ην κίγκα λα απνθηήζεη ζχζηαζε πγξνχ 

ρψκαηνο. 

 
ΖΜΔΗΧΖ: Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ αθνύ ζα γίλνπλ επί ηόπνπ δείγκαηα θαη ζα επηιεγεί ε ηειηθή 
παιέηα ρξσκάησλ ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ρώκαηνο, ζα δεκηνπξγεζνύλ δείγκαηα κε πξνζζήθε έγρξσκεο 
άκκνπ δηαθνξεηηθώλ απνρξώζεσλ. 
 

 

2. ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΟΥΧΡΑ (Α.Σ. 2.02, 3.04 – 3.07) 
 

Ζ λέα πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ ηεο νρψξαο αληηθαζηζηά ηελ παιηά πνπ θαηεδαθίδεηαη ζην δπηηθφ 
ηκήκα ηνπ γεπέδνπ. Πξφθεηηαη γηα κεηθηή θαηαζθεπή απφ κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη μχιηλεο θαηαθφξπθεο 
πεξζίδεο ζπλνιηθνχ χςνπο 4κ. πγθεθξηκέλα απνηειείηαη απφ: 

 
2.1 ΒΑΖ  
 

Ζ βάζε έδξαζεο ηεο θαηαζθεπήο απνηειείηαη απφ ζηνηρείν εκθαλνχο νπιηζκέλνπ ζθπξφδεκαηνο 
C16/20 θαη κε 25% ιεπθφ ηζηκέλην ζηε ζχζηαζε ηνπ. Έρεη δηαζηάζεηο  πιάηνο 30εθ. Υ χςνο 35 εθ. 
(εκθαλέο χςνο 10-15εθ.). Έρεη ηειηθή δηακνξθσκέλε ιεία επηθάλεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ιεπηφ 
ηξίςηκν κε πξφζθνξν κεραληθφ κέζν, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο. Δδξάδεηαη ζε 
πεδηινδνθφ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο C16/20 κε νπιηζκνχο φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα (βι. 
ιεπηνκέξεηεο ΛΕ16β, ΛΕ16δ) πιάηνπο 70εθ ρ χςνο 40 εθ ρ κήθνο εθαξκνγήο. Απφ ηε βάζε 
έδξαζεο ηνπ ζηνηρείνπ  εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο ππάξρνπλ 4 αλακνλέο Φ16 (30εθ.) ζηηο ζέζεηο 
φπνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ νη κεηαιιηθνί ζηχινη. 
 

 
 

2.2 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  
 

ΖΜΔΗΧΖ: Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο (νξζνζηάηεο, ραιύβδηλεο δηαηνκέο) είλαη 
γαιβαληζκέλα θαη έρνπλ εηδηθή επεμεξγαζία κε κηα ζηξώζε αζηάξη γηα γαιβαληζκέλα κέηαιια, 
δύν ζηξώζεηο αληηζθσξηαθηό θαη δπν ζηξώζεηο επνμεηδηθήο βαθήο ζε απόρξσζε ηεο ζθνπξηάο. 
 
Ζ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηεο πεξίθξαμεο απνηειείηαη απφ ηνπο ζηχινπο, ηα πξεζζαξηζηά 
θηγθιηδψκαηα θαη ηε κεηαιιηθή δηαηνκή ζηέςεο ηεο θαηαζθεπήο. 
 

   Υαιύβδηλνη ζηύινη – νξζνζηάηεο 
 
Πάλσ ζηε βάζε απφ ην εκθαλέο νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο φπνπ ππάξρνπλ νη αλακνλέο 
Φ16 ηνπνζεηνχληαη νη κεηαιιηθνί ζηχινη – νξζνζηάηεο ηεο θαηαζθεπήο αλά 2κ αμνληθά (θαη αλά 1.2κ 
ζηελ πεξίπησζε θαηλψκαηνο κε πεξζίδεο). (βι. ιεπηνκέξεηεο ΛΕ16α-ε) 
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Οη κεηαιιηθνί ζηχινη-νξζνζηάηεο είλαη θιεηζηήο νξζνγσληθήο ραιχβδηλεο δηαηνκήο 200 ρηι Υ 200 
ρηι, πάρνπο 10ρηι θαη χςνπο 4.00κ. Οη ζηχινη είλαη γαιβαληζκέλνη θαη βακκέλνη (ζε απφρξσζε 
ηεο ζθνπξηάο). Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο, ην θελφ ηεο δηαηνκήο πιεξψλεηαη κε 
ζθπξφδεκα C16/20. 
 

   πξεζζαξηζηά θηγθιηδώκαηα 

 
Ζ γεθχξσζε ησλ αλνηγκάησλ ησλ ζηχισλ κήθνπο 2κ, πιεξψλεηαη κε πεξηθξάμεηο απφ πεξαζηά 
θηγθιηδψκαηα. Δθαξκφδεηαη ε Πεξαζηή ράξα απφ δνκηθφ ράιπβα ΔΝ 10025, γαιβαληζκέλα  "ελ 
ζεξκψ" θαηά ISO 1461. Ζ πεξίθξαμε απνηειείηαη απφ εζράξα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ 
1300Υ1992 mm, κε ιάκεο ζηήξημεο 25/3 mm, νξηδφληηα πεξαζηή ξάβδν Φ5 mm (ζην θέληξν ηεο ιάκαο 
ζηήξημεο), βξνρίδα 50Υ100 mm θαη πιεπξηθέο ιάκεο ζχλδεζεο 25/5 mm. Ζ εζράξα ηνπνζεηείηαη επί 
ησλ κεηαιιηθψλ νξζνζηαηψλ (ζηχισλ) ηεο πεξίθξαμεο  θαη ζηεξεψλνληαη επί απηψλ κε κεηαιιηθέο 
γσλίεο γαιβαληζκέλεο θαη βακκέλεο (ζηελ απφρξσζε ηεο ζθνπξηάο). 
 

   κεηαιιηθή δηαηνκή επίζηεςεο πεξίθξαμεο 
 
Ζ φιε θαηαζθεπή θέξεη ζην άλσ ηκήκα ηεο ζηέςε απφ ραιχβδηλε δηαηνκή Πη (300ρηι Υ 100 ρηι Υ 100 
ρηι)  πάρνπο 20ρηι θαη κήθνπο 2κ. Σνπνζεηείηαη ζην άλσ ηκήκα ησλ κεηαιιηθψλ ζηχισλ αμνληθά αλά 
2κ, κε ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε. Δίλαη γαιβαληζκέλε θαη βακκέλε ζηελ απφρξσζε ηεο ζθνπξηάο 
 
 

2.3 ΦΑΣΝΧΜΑ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΜΔ  ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΔ ΞΤΛΗΝΔ ΠΔΡΗΓΔ  
 
Καηά δηαζηήκαηα θαηά κήθνο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ γεπέδνπ επαλαιακβάλνληαη αλνίγκαηα – θαηλψκαηα 
κε θαηαθφξπθεο μχιηλεο πεξζίδεο. Ζ θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ: 
 

   κεηαιιηθό πιαίζην ζηεξέσζεο 
 
Πξφθεηηαη γηα κεηαιιηθφ θαηαζθεπή –πιαίζην ζρήκαηνο Πη πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζθέιε 
ραιχβδηλεο δηαηνκήο Πη (200ρηι Υ 40ρηι Υ 40ρηι.) θαη πάρνπο 20ρηι. ηεξεψλεηαη κε 
ηζηκεληνθνλίακα πάλσ ζηε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαη κε ζπγθφιιεζε 6εθ. πιάηνπο αλά 
50 εθ. θαζ‟ χςνο ζηνπο κεηαιιηθνχο ζηχινπο ηεο πεξίθξαμεο. 
 

   Ξύιηλεο πεξζίδεο 
 
Πξφθεηηαη γηα μχιηλεο θαηαθφξπθεο πεξζίδεο δηαηνκήο  200ρηι X 50ρηι  θαη χςνπο 3.90κ 
απνηεινχκελεο απφ 2 
ζαλίδεο δηαηνκήο 200ρηι X 25ρηι  Υ =3.90κ νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε βίδεο ζε ηξία ζεκεία 
αλά 50εθ. 
θαζ‟ χςνο. Οη ζαλίδεο είλαη απφ πιαληζκέλε μπιεία θαηάιιεια εκπνηηζκέλεο γηα παξαζαιάζζην 
πεξηβάιινλ θαη πεξαζκέλεο κε βεξλίθη. Ζ μχιηλε πεξζίδα ζηεξίδεηαη κέζσ δπν ζηδεξψλ ξάβδσλ Φ 16 
νη νπνίεο 
δηαπεξλνχλ ην ζψκα ηεο ζε φιν ην χςνο ηεο (κέζσ δηακνξθσκέλσλ γιπθψλ), πνπ ζπλδένληαη ζηε 
βάζε ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ δηαηνκήο Πη κε ζπγθφιιεζε θαη ζηε κεηαιιηθή δηαηνκή επίζηεςεο ηεο 
θαηαζθεπήο δηαηνκήο Πη κε βίδσκα θαη επζπγξάκκηζε. 
 

   κεηαιιηθή δηαηνκή ζηέςεο ηεο θαηαζθεπήο 
 
Όπσο θαη ζην ππφινηπν ηκήκα ηεο πεξίθξαμεο, ην θάηλσκα κε ηηο πεξζηδεο θέξεη ζην άλσ ηκήκα ηνπ 
επίζηεςε απφ ραιχβδηλε δηαηνκή Πη (300ρηι Υ 100 ρηι Υ 20ρηι) κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ηεκάρην κήθνπο 1.2κ. Σνπνζεηείηαη ζην άλσ ηκήκα ησλ κεηαιιηθψλ ζηχισλ 
αμνληθά, κε ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε. Δίλαη γαιβαληζκέλε θαη βακκέλε ζηελ απφρξσζε ηεο 
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ζθνπξηάο. ε απηφ ην κεηαιιηθφ ζηνηρείν ηεο επίζηεςεο ζπλδένληαη νη ξάβδνη ησλ πεξζίδσλ κε 
βίδσκα θαη παξάιιειε επζπγξάκκηζε. 

                     
 

3 ηνηρεία  αζηηθνύ  εμνπιηζκνύ (Α.Σ. 3.9 – 3.14) 
 

3.1  Μπάξα - εκπόδην ζηάζκεπζεο ηξνρνθόξσλ  

 
Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ  θαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ επί ησλ πεδνδξνκεκέλσλ 
ηκεκάησλ πνπ δελ είλαη βαηά απφ νρήκαηα ηνπνζεηνχληαη κπάξεο δηαρείξηζεο  ηεο θπθινθνξίαο. Ζ ηνπνζέηεζε 
γίλεηαη ζε ζηνηρείν ειαθξά νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο C12/15 κε ζράξα Φ10/15 δηαζηάζεσλ 300ρηι Υ 300 ρηι 
Υ 300ρηι (ζε βάζνο 15-20εθ.) κε ηελ παξεκβνιή κεηαιιηθήο θιάληδα πάρνπο 15ρηι. Ο ηξφπνο ηνπνζέηεζεο δελ 
είλαη εκθαλήο θαζψο θαιχπηεηαη απφ ηνπο θπβφιηζνπο ησλ δηακνξθψζεσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ κπαξψλ γίλεηαη 
θαηά πξνζέγγηζε αλά 1.50κ ή θαη πην ππθλά ζε ζέζεηο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δίλαη απφ ράιπβα 
βακκέλεο κε αληηνμεηδσηηθή βαθή θαη αλνμείδσην δαθηχιην κε χςνο 100εθ. (εκθαλέο χςνο 85εθ.)  θαη δηάκεηξν 
Φ10εθ. 

 
ε επηιεγκέλεο ζέζεηο εθαξκφδνληαη απνζπψκελεο κπάξεο φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αθαηξνχληαη αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο αλάγθεο. Δθαξκφδεηαη ζε θαηάιιειε αηζάιηλε  βάζε πνπ δηαζέηεη κεραληζκφ 

θιεηδψκαηνο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα απφζπαζεο ηεο κπάξαο. Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζε ζηνηρείν ειαθξά 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο C12/15 κε ζράξα Φ10/15 δηαζηάζεσλ 300ρηι Υ 235 ρηι Υ 300ρηι  (βι. ιεπηνκέξεηα 

ΛΞ2β, ΛΕ13β, ΛΣ13β) 
 

3.2 Κάδνη απνξξηκκάησλ  
 
Οη θάδνη απνξξηκκάησλ ηνπνζεηνχληαη ζε θνκβηθά ζεκεία φπσο δηαβάζεηο πεδψλ, πιαηψκαηα – ρψξνη ζηάζεο 

,ζηαπξνδξφκηα θαη επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθνί.  Πξφθεηηαη γηα θάδν 

θπθιηθφο ρσξεηηθφηεηα 60 ιίηξα απφ θχιιν ιακαξίλαο πάρνπο 2 ρηι. δηάηξεην  γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ 

(ειεθηξνιπηηθά) πεξαζκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή θνχξλνπ. Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θάδνπ είλαη 89εθ. ελψ ε 

δηαζηάζεηο ηνπ θπιίλδξνπ είλαη h=540mm θαη δηάκεηξνο Φ349mm. 

 
3.3 Παγθάθηα – θαζηζηηθά  
ηα πιαηψκαηα θαη ζε επηκέξνπο ρψξνπο ζηάζεηο ηνπνζεηνχληαη θαζηζηηθά ζηνηρεία ρσξίο πιάηε. Πξφθεηηαη γηα 
πξνθαηαζθεπαζκέλα κνλνθφκκαηα θαζηζηηθά ζρήκαηνο Π απφ εληζρπκέλν ηζηκέλην πςειήο αληνρήο 
θαινππσκέλν ζε κεηαιιφηππν κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλα αδξαλή πιηθά (8-13 mm). Σν ηζηκέλην ηχπνπ Portland 
(Σχπνο 1 42,5 R) θαη επαξθήο πνζφηεηα πξνζζεηηθνχ ξεπζηνπνίεζεο πνπ πεξηέρεη θαξβνμπιηθά πνιχ-
πδξνμείδηα, απμάλνπλ ηελ κεραληθή αληνρή ηνπ πξντφληνο. Ζ ζεηξά παξαγσγήο γίλεηαη ζε έλα απηνκαηνπνηεκέλν 
εξγνζηάζην θαη κε κείγκα αδξαλψλ πιηθψλ γηα κπεηά επεμεξγαζκέλα βάζε κηαο θαηάιιειεο θνθνκεηξηθήο 
θακπχιεο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη  ηελ θαιχηεξε ξεπζηφηεηα ηνπ κείγκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κηθξφηεξε 
πνζφηεηα λεξνχ. Έρεη δηαζηάζεηο   200Υ50Υ45cm. θαη  ρξψκα θπζηθφ γθξί (ηζηκέληνπ). 

 
3.4  Καζηζηηθνί πάγθνη – ισξίδεο  

 
ηελ πιαηεία αλαηνιηθά ηεο Ννκαξρίαο εθαξκφδνληαη εηδηθά θαζηζηηθά ζηνηρεία ζηηο γξακκηθέο  δψλεο 
ζθπξνδέκαηνο ζηε δαπεδφζηξσζε. Έρνπλ ηδηαίηεξε   κνξθνινγία πνπ απνδίδεη  ηελ αίζζεζε ηεο 
απνδφκεζεο, ηεο θίλεζεο θαη ηεο αηψξεζεο.  Απνδίδνπλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ζηελ Πιαηεία κε ηε κνξθή θαη 
ηε ξπζκηθφηεηα ηεο επαλάιεςεο ηνπο θαζψο θαη απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο ζην λπρηεξηλφ ηνπίν κε ηνλ θξπθφ 
θσηηζκφ ηνπο. 
 
 
Ζ εθαξκνγή ησλ θαζηζηηθψλ ισξίδσλ γίλεηαη ζηα φξηα κεηαμχ ησλ πιηθψλ ησλ δσλψλ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ 
πξνζθείκελσλ επηθαλεηψλ απφ ηζηκεληνθπβφιηζνπο. Έρνπλ πιάηνο 0,60κ. θαη εθαξκφδνληαη ζε ηξία 
δηαθνξεηηθά κήθε (6.85κ , 5,15κ, 3,5κ).Οη θαζηζηηθέο ισξίδεο – πάγθνη απνηεινχληαη απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα 
ζηνηρεία απφ  νπιηζκέλν εηδηθφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 παξαγφκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, 
ζχκθσλα κε ην ζρέδην ΛΕ 17 α-γ  ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. Σνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο 
ζχκθσλα κε ην ζρέδην θάηνςεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε δαπεδφζηξσζε ησλ ππνινίπσλ επηθαλεηψλ. 
 
 
Σν ζθπξφδεκα ζα είλαη  θαηεγνξίαο C25/30, κε ςηιφ  ζχληξηκκα (γαξκπίιη) έσο 3 mm θαη 20 % ξεηίλε. Ο 
νπιηζκφο ζα είλαη B500C απφ ραιχβδηλεο δηαηνκέο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
κεηαιιφηππνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο κε θξηηήξην ηελ απφδνζε σο ηειηθφ απνηέιεζκα απφιπηα ιείσλ 
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επηθαλεηψλ επζπγξάκκσλ αθκψλ, κε εληαίεο επηθάλεηεο ρσξίο ίρλε απφ καηίζεηο θαη ππεξρείιηζε ζθπξνδέκαηνο 
ζηηο ελψζεηο, δηαηνκή ειαθξάο θακπχιεο κνξθήο ζηηο αθκέο θαη εγθνπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ γξακκηθνχ θξπθνχ. ηα θαζηζηηθά  κήθνπο 3.5κ ηνπνζεηείηαη έλα θσηηζηηθφ, θαη αληίζηνηρα ζηα 
θαζηζηηθά κήθνπο 5.15, 2 θσηηζηηθά θαη ζηα θαζηζηηθά, κήθνπο 6.85κ, 3 θσηηζηηθά. 
 
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πάγθνπ, ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε άλσ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ πάγθνπ λα έρεη 
δηακφξθσζε κε ειαθξηά θιίζεο πξνο ζηηο δχν επηκήθεο  πιεπξέο ηνπ, γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ. O 
πάγθνο ζηεξίδεηαη ζην έλα άθξν επί βάζεο έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα C12/15 θαη ζε έλα άιιν ζεκείν ζε 
ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν Φ 120 mm επί πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ζηνηρείνπ απφ εηδηθφ ζθπξφδεκα ην νπνίν 
εδξάδεηαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα C12/15. 
 
Γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ  ζηνηρείσλ επί ησλ βάζεσλ  έδξαζεο ηνπο, ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε 
πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο εγθνπέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Ζ ζηήξημε 
ησλ ζηνηρείσλ επί ησλ βάζεσλ έδξαζεο, ζα γίλεη κε επνμεηδηθφ ζηφθν θαη 
ηζηκεληνθνλίακα. 
 
 

3.5 ηαλη ζηάζκεπζεο πνδειάησλ  

 
Καηά δηαζηήκαηα ζε πιαηψκαηα ησλ πεδνδξνκήζεσλ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζεκεία ζηάζκεπζεο πνδειάησλ 
απνηεινχκελα απφ εηδηθφ ζηνηρείν αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα ιεγφκελα ζηαληο πνδειάησλ. Πξφθεηηαη γηα 
κεηαιιηθφ ζηνηρείν απφ ραιχβδηλνπο θπιίλδξνπο δηαζηάζεσλ 1600x395xh=530mm βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή 
βαθή θαη ρψκαηνο γθξη. Έρεη επηιερζεί ην κνλφ κε ηέζζεξηο ζέζεηο πνδειάησλ αλά ηεκάρην. 

 
3.6 Κξήλεο – βξύζεο εμσηεξηθνύ ρώξνπ  

 

ε θαηάιιειεο ζέζεηο ζηελ κειέηε ηνπνζεηνχληαη δπν θξήλεο – βξχζεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πφζηκν λεξφ. Ζ κία 

βξίζθεηαη ζε θεληξνβαξηθή ζέζε ζηελ Πιαηεία Αλαηνιηθά ηεο Ννκαξρίαο θα ε άιιε ζην ρψξν ζηάζεο λφηηα ηνπ 

γεπέδνπ ηεο νρψξαο. Απνηειείηαη απφ ζψκα 160x160mm απφ κπξνχηδν πάρνπο 4 mm  θαη εζράξα 

ζπγθέληξσζεο πδάησλ 420x354mm. 

Ζ βξχζε είλαη βακκέλε κε αληηνμεηδσηηθή βαθή. 
 
 

4. ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑ ΞΤΛΗΝΧΝ ΔΞΔΓΡΧΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ (Α.Σ. 3.08) 
 

ΖΜΔΗΧΖ: Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπή (νξζνζηάηεο, ραιύβδηλεο δηαηνκέο) είλαη γαιβαληζκέλα 
θαη έρνπλ εηδηθή επεμεξγαζία κε κηα ζηξώζε αζηάξη γηα γαιβαληζκέλα κέηαιια, δύν ζηξώζεηο 
αληηζθσξηαθηό θαη δπν ζηξώζεηο επνμεηδηθήο βαθήο ζε απνρξσζε ηεο ζθνπξηάο. 

 

Οη μχιηλεο εμέδξεο – πξνβιήηεο ζηνλ παξαζαιάζζην  πεξίπαην ηεο πεξηνρήο ηεο Ννκαξρίαο έρνπλ θηγθιίδσκα 

αζθαιείαο απνηεινχκελν απφ: 

 

   νξζνζηάηεο από δύν γαιβαληζκέλεο ζηδεξέο δηαηνκέο θεθιηκέλεο γσληαθήο κνξθή 

 
πγθεθξηκέλα ν νξζνζηάηεο απνηειείηαη απφ ηξία ζθέιε δηαηνκψλ φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα  πάρνπο 12ρηι 
πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθφιιεζε ζρεκαηίδνληαο θεθιηκέλε γσληαθή κνξθή. Οη δπν νξζνζηάηεο απέρνπλ 1.5 
εθ κεηαμχ ηνπο θαη ζπλδένληαη κε κεηαιιηθά ηαθάθηα ζχλδεζεο ζε 2 ζεκεία θαη κε κεηαιιηθή ιεπίδα ζπλερή 
ζην άλσ ηκήκα ηνπο δηαζηάζεσλ 10ρηι Υ 300ρηι. Ο δηπιφο νξζνζηάζηεο ηνπνζεηείηαη αλά 1.5κ.αμνληθά.Ζ 
ζηήξημε ησλ νξζνζηαηψλ επί ησλ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα γίλεηαη κέζσ δχν ζηδεξνγσληψλ δηαζηάζεσλ 
70ρηιΥ70ρηιΥ15 ρηι (πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθφιιεζε ζηνπο νξζνζηάζηεο) θαη βιήηξσλ. Ο νξζνζηαηεο δελ 
εθάπηεηαη ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο αιιά ζπλδέεηαη ζε απηφ ζε κηα απφζηαζε ηεο ηάμεο 
15ρηι πξνο δηεπθφιπλζε ηεο απνξξνήο θαη απνκάθξπλζεο ησλ νκβξίσλ. 

 

   ηδεξνί ξάβδνη θαη μύιηλεο ζαλίδεο γηα θάιπςε ελδηάκεζνπ θελνύ 

 

Σν ελδηάκεζν θελφ κεηαμχ ησλ νξζνζηαηψλ θαιχπηεηαη απφ 8 κεηαιιηθνχο ξάβδνπο Φ10 πνπ ζηεξεψλνληαη 
θαη επζπγξακκίδνληαη ζε νπέο ζηνπο νξζνζηάηεο κε βίδσκα θαη έρνπλ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 100ρηι 
αμνληθά., θαζψο θη απφ  μχιηλεο ζαλίδεο απφ αθξηθαληθή πιαληζκέλε μπιεία δηαηνκήο 200 ρηι Υ 20 ρηι θαη 
κήθνπο 1.45ρηι.. 

Οη ζαλίδεο είλαη θαηάιιεια εκπνηηζκέλεο κε κε ηνμηθέο νπζίεο – θαηάιιειεο γηα παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ 
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- δεκηνπξγψληαο θελφ (αξκφ) κεηαμχ ηνπο πιάηνπο 10 mm. ηεξεψλνληαη ζε κεηαιιηθέο ιάκεο ζηήξημεο ζηνπο 

νξζνζηάηεο κε θαηάιιειε εγθνπή ζηα άθξα ηνπο θαη βίδσκα. 
 

   Ξύιηλε θνππαζηή 
Ζ μχιηλε θνππαζηή ηνπ θηγθιηδψκαηνο δηαηνκήο 300ρηι Υ 50 ρηι είλαη απφ    αθξηθαληθή μπιεία  Ζ θνππαζηή 
απνηειείηαη απφ 2 ηεκάρηα μπιείαο δηαηνκήο 50ρηι Υ 150 ρηι. Μέζσ θαηάιιειεο εγθνπήο ηα μχιηλα ηεκάρηα 
εδξάδνληαη ζε ζπλερή κεηαιιηθή ιάκα 200Υ10ρηι θαη βίδσκα 
 
 
 

5. ΞΤΛΗΝΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΔΠΗ ΠΛΑΚΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (Α.Σ .  2 .05 ,  2 .06)   
 

ηελ πεξηνρή κειέηεο μχιηλεο επηθάλεηεο εθαξκφδνληαη: 

 

   σο μχιηλν δάπεδν ζηηο  εμέδξεο – πιαηθφξκεο ζην παξαιηαθφ κέησπν επί ηεο νδνχ 

Κεθαινγηάλλεδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ννκαξρίαο 

 ζε θαζηζηηθέο επηθάλεηεο ζην ρψξν ζηάζεο λφηηα ηνπ γεπέδνπ νρψξαο (πεξηνρή Γηθαζηεξίσλ) 

 

Ξύιηλν  δάπεδν  εμσηεξηθώλ  ρώξσλ:  Οη μχιηλεο  επηθάλεηεο  θαηαζθεπάδνληαη  απφ  ζαλίδεο  δηαηνκήο 
20Υ100ρηι  θαηάιιεια  εκπνηηζκέλεο κε κε ηνμηθέο νπζίεο  (πιαληζκέλε  μπιεία)  δεκηνπξγψληαο  θελφ (αξκφ) 
κεηαμχ ηνπο πιάηνπο 10 mm. ηεξεψλνληαη κε ζηξηθψληα αλνμείδσηα επί ζθειεηνχ ζηήξημεο απφ μχιηλεο 
δηαηνκέο δηαζηάζεσλ 50Υ80 mm (πιαληζκέλε εκπνηηζκέλε  μπιεία) αλα 60cm θαη εγθάξζηα πξνο ηηο 
πξνεγνχκελεο δηαηνκέο. 

Ζ θαηαζθεπή ζηεξίδεηαη επί πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 κε θιίζε 1% ψζηε λα απνκαθξχλνληαη 
ηα φκβξηα. Ζ μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαηάιιειε γηα ην πγξφ παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη έρεη 
κηθξή απνξξφθεζε / αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο. Δπηζπκεηή επίζεο είλαη ε κε νιηζζεξφηεηα ηνπ δαπέδνπ 
θπθινθνξίαο. 

 

θαζηζηηθέο μύιηλεο επηθάλεηεο : Ζ δηαθνξνπνίεζε  ηεο θαηαζθεπήο ζηελ πεξίπησζε θαζηζηηθψλ 

επηθαλεηψλ ζην ρψξν ζηάζεο λφηηα ηνπ γεπέδνπ ηεο νρψξαο έγθεηηαη ζηελ θπθιηθή νπή ηεο μχιηλεο 

επηθάλεηαο γηα ηελ εθαξκνγή θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη θχηεπζε δέλδξνπ θαη ζηε κνξθνινγία ηεο βάζεο 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

 
 

6. ΓΗΑΣΟΜΖ ΜΟΡΦΟΗΓΖΡΟΤ (Α.Σ.2.08 -  2.10)  
 

Ζ δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηνηρείν εγθηβσηηζκνχ  θαη δηαρσξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ 

(δηακφξθσζε πέξαηνο-ζπλαξκνγήο,  επηζηξψζεσλ  θπβνιίζσλ, θεπεπηηθνχ ρψκαηνο, δηαρσξηζηηθψλ  δσλψλ 

επηζηξψζεσλ) ελψ παξάιιεια επηζεκαίλεη ηελ αιιαγή πιηθνχ. 

 
πγθεθξηκέλα εθαξκφδεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 

Χο εγθηβσηηζκνί ζε δψλεο απφ γαξκπηιφδεκα 

Χο ζηνηρεία δηαρσξηζκνχ απφ καιαθά εδάθε – παξηέξηα 

Χο ζηνηρείν δηακφξθσζεο νπήο δέλδξνπ 

 

Ζ δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ είλαη κε γαιβαληζκέλε πάρνπο 15ρηι κε ηε κνξθή ειάζκαηνο ή ηε κνξθή γσληαθήο 

ηζνζθεινχο δηαηνκήο εγθηβσηηζκνχ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Οη κεηαιιηθέο δηαηνκέο ηνπνζεηνχληαη θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ησλ επηζηξψζεσλ θαη ζηεξεψλνληαη επί ηεο ππφβαζεο απφ ζθπξφδεκα. Έρεη γσληαθή 

ηζνζθειή δηαηνκή κε δηαζηάζεηο 100Υ100Υ15 ρηι θαη εδξάδεηαη ζε ζθπξφδεκα βάζεο έδξαζεο C12/15 άνπιν. 

Όηαλ δηαρσξίδεη γαξκπηιφδεκα θαη θεπεπηηθφ ρψκα – παξηέξη ε δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ έρεη 200Υ15ρηι θαη 

ζηεξεψλεηαη ζην γαξκπηιφδεκα. 

 

ηελ πεξίπησζε δηακφξθσζεο δηακφξθσζεο νπήο δέλδξνπ, κνξθήο κεηαιιηθνχ δαθηπιίνπ, ε δηαηνκή 
κνξθνζηδήξνπ έρεη δηαζηάζεηο 300ρηι Υ 15ρηι. θαη δηακνξθψλεη κηα θπθιηθή νπή αθηίλαο 1.2κ. ηεξίδεηαη ζε 
ζηνηρείν ειαθξά νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ αθνινπζεί ηελ πεξίκεηξν ηνπ κεηαιιηθνχ δαθηπιίνπ. 
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7. ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΔΜΦΑΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΛΔΗΑ  ΤΦΖ (Α.Σ. 2.13, 2.14) 
 

Οη επηθάλεηεο εκθαλνχο ζθπξνδέκαηνο πξφθεηηαη γηα γξακκηθέο δψλεο ξπζκηθνχ δηακνηξαζκνχ ζθιεξψλ 

επηθαλεηψλ θαη ηνληζκνχ βαζηθψλ ζπλζεηηθψλ αμφλσλ ηεο επέκβαζεο. 

 
Οη δψλεο απηέο απνηεινχληαη απφ ζθπξφδεκα C16/20 κε νπιηζκφ 2Σ131 πνπ εθαξκφδεηαη ζε ππφβαζε κηα 
ζηξψζεο λάηινλ θαη ζηξψζεο 3Α παηεηφ πάρνπο 15 εθ. Ζ ζχζηαζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηέρεη 25% ιεπθφ 
ηζηκέλην θαη έρεη ηειηθή δηακνξθσκέλε ιεία επηθάλεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ιεπηφ ηξίςηκν κε πξφζθνξν 
κεραληθφ κέζν (κε κεραληθφ ηξηβείν) γηα ηε δεκηνπξγία απφιπηα επίπεδεο θαη νκαιήο επηθαλείαο αλάινγα κε 
ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο. 
 
 

8. ΔΓΥΡΧΜΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΚΤΒΟΛΗΘΟΗ (Α .Σ .  2 . 16 )  
 

Σν  κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαπεδνζηξψζεσλ θαιχπηεηαη απφ έγρξσκνπο ηζηκεληνθπβφιηζνπο  βαηνχο απφ 

νρήκαηα, δηαζηάζεσλ  10x20x6 εθ. κε πξνζζήθε ηερλνινγίαο  ςπρξψλ πιηθψλ  (cool materials) ζηε 

ζχζηαζε ηνπο. 
 

Οη ηζηκεληνθπβφιηζνη βαζίδνληαη ζε ηερλνινγία ςπρξψλ πιηθψλ (cool materials) γηα ηε  βειηίσζε  ζεξκηθψλ  
θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ  εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη πθίζηαληαη  ζπκπχθλσζε ηεο ηειηθήο 
επηθάλεηαο κε θαηάιιειν δνλεηή θη επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ηερλεηήο παιαίσζεο. Σα ςπρξά πιηθά 
θαηαζθεπάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα δξνζηζκφ θαη 
γεληθφηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο λεζίδαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Οη ςπρξέο 
ηδηφηεηεο ησλ εγρξψκσλ θπβφιηζσλ απφ ζθπξφδεκα ζα αθνξνχλ ζηε κάδα ησλ πιηθψλ θαη φρη ζε επηθαλεηαθή 
ηνπο επεμεξγαζία κε θάπνην ςπρξφ πιηθφ επηθάιπςεο ή βαθήο, ζε ζπλνιηθφ πάρνο πνπ είλαη ζχκθσλν κε ηηο 
ζπλήζεηο πξαθηηθέο θαηαζθεπήο ηνπ θάζε πιηθνχ. Λφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα 
έρνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ρξσκαηηθψλ επηινγψλ, νη εξγαζηεξηαθέο 
κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςπρξψλ ηνπο ηδηνηήησλ ζα ιακβάλνληαη θαη ζα αθνξνχλ ζε φζν ην 
δπλαηφ επίπεδεο, νκνηνγελείο θαη νκνηφκνξθεο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιηθνχ. 

 

Σα πιηθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην 
Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1338. Οη εθζέζεηο ησλ ςπρξψλ επηδφζεσλ ησλ πιηθψλ ζα πξνέξρνληαη απφ 
αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ κέηξεζε ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο 
ζην ππέξπζξν, κε βάζε ηα αθφινπζα πξφηππα: ASTM E 903 / ASTM G159 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ζπληειεζηψλ αλαθιαζηηθφηεηαο θαη ASTM E408 / ASTM C1371 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 
εθπνκπήο ζην ππέξπζξν. 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπεδφζηξσζε είλαη βαηή από νρήκαηα ηφηε νη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη θαη 
αξκνινγνχληαη ζε ππφβαζε κε ακκνθνλίακα 100gr ηζηκέληνπ, πάλσ ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 κε 2 
πιέγκαηα T131 ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε κηα ζηξψζε λάηινλ. Σα ηκήκαηα ησλ επεκβάζεσλ πνπ είλαη βαηά 
απφ νρήκαηα είλαη ζπλεπίπεδα κε ηηο πξνζθείκελεο δηακνξθψζεηο πεδνδξνκίσλ εθηφο απφ ηκήκαηα ηεο νδνχ 
Κεθαινγηάλλεδσλ.  

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπεδφζηξσζε δελ είλαη βαηή απφ νρήκαηα ηφηε νη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη θαη 

αξκνινγνχληαη ζε ππφβαζε απφ  άκκν θαη ζε ζηξψζε 3 Α παηεηφ, πάρνπο 15 εθ., κε παξεκβνιή 

γεσπθάζκαηνο 285gr/m2. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δαπεδφζηξσζε εθάπηεηαη κε μύιηλε εμέδξα – πξόβνιν ζηελ παξαιία, 

ηνπνζεηνχληαη θαη αξκνινγνχληαη ζε ππφβαζε κε ακκνθνλίακα 100gr ηζηκέληνπ, πάλσ ζε νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα C16/20 κε 2 πιέγκαηα Σ131 θαη κε επηπιένλ ελίζρπζε 2 πιέγκαηα Σ196 (κήθνο 2κ). Ζ πιάθα 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θηάλεη κέρξη ηηο πιάθεο φδεπζεο αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλε φξαζε (βι. Λεπηνκέξεηα 

ΛΕ3, ΛΕ15). 
 

ΖΜΔΗΧΖ 1: ηε κειέηε εθαξκφδνληαη ηζηκεληνθπβφιηζνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο δπν 
ρξσκαηηζκψλ: 

 
Υξψκα Η :    σο βαζηθφ ρξψκα ηνπ ζπλφινπ ησλ επεκβάζεσλ 

Υξψκα ΗΗ :   δηαθνξνπνίεζε εηδηθψλ ηκεκάησλ ηεο κειέηεο ιφγσ ζπλζεηηθήο επίιπζεο 

ζηελ πιαηεία αλαηνιηθά ηεο Ννκαξρίαο θαη ζην δξφκν αλαηνιηθά ηνπ Γεπέδνπ ηεο 
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νρψξαο 

 
Δηδηθφηεξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ δείγκαηα θαη ζα επηιεγεί ε ηειηθή παιέηα ρξσκάησλ ησλ 

πιηθψλ. 
 

 

ΖΜΔΗΧΖ 2: Ζ θαηεχζπλζε πνπ ηνπνζεηνχληαη νη θπβφιηζνη αθνινπζεί ηηο βαζηθέο ραξάμεηο ηεο ζπλζεηηθήο 

επίιπζεο  ζην θάζε ηκήκα ηεο κειέηεο (βι. ρέδηα). Ζ ηνπνζέηεζε γίλεηαη παξάιιεια ή θάζεηα ζηηο βαζηθέο 

ραξάμεηο. 
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Β.  ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
 
 

1. ΓENIKA 
 

Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο θαη ηνλ 
ελδεδεηγκέλν ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηνπο 
ειέγρνπο θαη δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο θαη ην 
αληηθείκελν πιεξσκήο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 
Σπρφλ εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ..Τ επί πιένλ απηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Σηκνιφγην, δε δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν λα δεηήζεη ηελ 
εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ. 
Οη "ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ" πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα απηφ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
2. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
Δθηφο ησλ φξσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σ..Τ ηζρχνπλ θαη νη 
ζπκβαηηθνί φξνη ηνπ ΑΣΟΔ θαη ΑΣΖΔ, εθ'φζνλ δελ είλαη αληίζεηνη κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζεο θαη γηα φζεο πεξηπηψζεηο ηε ζπκπιεξψλνπλ. 
ηελ πεξίπησζε φπνπ πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηελ Σ..Τ νχηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ ΑΣΟΔ, ΑΣHΔ, απηέο ζα 
εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαδεθηνχο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαζψο θαη ηηο 
έγγξαθεο νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ. 

 
3. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 
Γεληθά φιεο νη ειεθηξηθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα 
κε ηνπο ηζρχνληεο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (θαη εθείλνπο 
ηεο ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο), ζπκπιεξσκέλνπο κε ηνπο 
Γεξκαληθνχο (VDΔ/DΗΝ θαη άιινπο Καλνληζκνχο δηεζλνχο θχξνπο). Γηα θάζε είδνο 
εγθαηάζηαζεο ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο". 

 
4. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο αθνχ ελεκεξσζεί γηα ηελ έθηαζε θαη 
ηε θχζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 
θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνγξακκαηίζεη καδί κε ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο 
ησλ νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δηαθφξσλ εξγαζηψλ (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 
θαηαζθεπήο). 
 
Γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ απξφζθνπηε πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπλεξγείσλ, ν 
Αλάδνρνο ζα επηζθεθζεί ην ρψξν ηνπ έξγνπ γηα λα εληνπίζεη ηπρφλ αλσκαιίεο πνπ 
ζα δπζθφιεπαλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νθείιεη λα 
ελεκεξψζεη ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

 
5. ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζιάβεη Γηπισκαηνχρν Μεραλνιφγν Ζιεθηξνιφγν 
Μεραληθφ κε απνδεηθλπφκελε πεληαεηή εξγνηαμηαθή πείξα ζε παξφκνηα έξγα, ν 
νπνίνο ζα είλαη κφληκα επί ηφπνπ ηνπ Έξγνπ θαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο. 

 
 

6. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ - ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΥΔΓΗΧΝ Ζ ΜΔΛΔΣΧΝ -   
 ΑΠΟΣΤΠΧΖ 
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O Aλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηξνπνπνηεί ή πξνζαξκφδεη ζρέδηα ή κειέηεο, εθ'φζνλ νη 
ηξνπνπνηήζεηο ή πξνζαξκνγέο επηβάιινληαη γηα ιφγνπο εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ 
κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ πνπ ζα πξνζθνκίζεη θαη εγθαηαζηήζεη ή γηα ιφγνπο 
εκπνδίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο απφ ηπρφλ 
κηθξναιιαγέο ζε νηθνδνκηθά ή αιιά ζηνηρεία (π.ρ. δνθνί, άιιεο ζσιελψζεηο, θιπ.) ή 
γεληθφηεξα θαηά ηελ γλψκε ηνπ Αλαδφρνπ ζα ζπληεινχζαλ ζηελ αξηηφηεξε εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ. 
Σα ηξνπνπνηεκέλα ζρέδηα, ζα ζπληάζζνληαη θαηά ηηο ππνδείμεηο (ζθαξηθήκαηα, 
νδεγίεο, θιπ.) ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. Ο Αλάδνρνο ζα ηα ππνβάιεη ππνρξεσηηθά ζε 4πινχλ ζηελ 
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε. 
Μηα ζεηξά απ' απηά ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν εγθεθξηκέλε θαη κφλν ηφηε ζα 
κπνξεί απηφο λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. Ζ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ δελ ζα θαζπζηεξεί πέξαλ ησλ δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηνπο. 
Μεηά ην πέξαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπο, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζρέδηα απνηχπσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
θαηαζθεπάζζεθαλ. Σα ζρέδηα απηά πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξέζηαηα, λα δίλνπλ ηελ 
πιήξε θαη αθξηβή εηθφλα ηεο ζέζεο θαη ηεο έθηαζεο θάζε εγθαηάζηαζεο θαη λα 
παξέρνπλ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πεξί απηήο (θαηφςεηο, ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα 
θιπ.) φπσο αθξηβψο θαηαζθεπάζζεθε. 
Οια ηα ζρέδηα ηξνπνπνηήζεσλ θαη απνηχπσζεο ζα παξαδνζνχλ ζρεδηαζκέλα κε 
ζηληθή κειάλε ζε θαλνληθέο δηαζηάζεηο, ζε θνηλφ δηαθαλέο ραξηί κε εληζρπκέλν 
πεξίγξακκα (ξέιη) ή ζε αδηάζηαιην δηαθαλέο ραξηί. 
 
Γηα φια ηα παξαπάλσ ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία επηπιένλ απνδεκίσζε. 

 
7. ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

Οιεο γεληθά νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ην εξγνηάμην ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία ε δηαθνπή πδξαπιηθψλ ή ειεθηξηθψλ παξνρψλ 
ηξνθνδνζίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ ή κέξνπο απηψλ πξνο 
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη γξαπηά ηνπιάρηζηνλ πξν 10 εκεξψλ ε 
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θαη ν Αλάδνρνο δε ζα πξνβαίλεη ζε δηαθνπή παξά κφλν κεηά 
απφ έγθξηζε. Δλ πάζεη πεξηπηψζεη ε δηαθνπή ζα γίλεηαη γηα φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν 
ρξφλν θαη ζε ρξφλν πνπ ζα πξνμελεί ηελ κηθξφηεξε δπλαηή αλσκαιία ζηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ. Ο Δξγνδφηεο δελ ζα βαξχλεηαη ζε θακία 
πεξίπησζε κε ππεξσξηαθέο ή άιιεο επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχπηνπλ γηα ηνλ 
Δξγνιάβν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο. 

 
8. ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΧΝ - ΠΑΡΟΥΔ 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη κε δαπάλε ηνπ γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε απφ 
ηηο αξκφδηεο αξρέο (Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο 
Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, θιπ.) θάζε αδείαο πνπ ζα απαηηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 
λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθηέιεζε ηνπο θαη ηελ 
παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ εηνίκσλ γηα ιεηηνπξγία. 
Κάζε δαπάλε ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ απηψλ φπσο ζχληαμε κειεηψλ, 
έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, ππνβνιή αηηήζεσλ θαη δειψζεσλ, παξαιαβή θαη παξάδνζε 
θαθέισλ θιπ.  βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Γελ απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ νη 
δαπάλεο πνπ θαηά ξεηή δηάηαμε λφκνπ ή άιιεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο απνηεινχλ 
ππνρξέσζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

 
9. ΔΡΓΑΗΔ ΥΑΡΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΧΝ 

 
Όιεο νη εξγαζίεο ραξάμεσλ θαη επηκεηξήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 
ζα γίλνληαη κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη γη' απηφ φια ηα 
ελδεδεηγκέλα φξγαλα θαη κέζα, θαζψο θαη ην αλαγθαίν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ππφ 
ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ ή απηψλ πνπ ελεξγνχλ κε 
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εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε ηνπ. 
 

10. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ 
 

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο, ηνπο πίλαθεο ραξαθηεξηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ην ηηκνιφγην. 
 

11. ΒΑΦΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
 

Ζ βαθή κεραλεκάησλ, είηε γίλεη ζην εξγνζηάζην, είηε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ζα 
αθνινπζεί ηηο παξαθάησ νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε ηκήκα ηεο Σ..Τ. 

 
11.1 Βαθή ζην Δξγνζηάζην 

 
Δίλαη δπλαηφλ ε βαθή λα γίλεη εμ νινθιήξνπ ζην εξγνζηάζην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ην ζχζηεκα βαθήο πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο πξνο ην 
ζχζηεκα βαθήο πνπ νξίδεηαη γηα ηελ βαθή ζην εξγνηάμην. 

 
11.2 Βαθή ζην Δξγνηάμην 

 
Οη πξνο βαθή κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη θαιά κέρξη πιήξνπο 
απνκάθξπλζεο ζθφλεο, αθαζαξζηψλ, ζθνπξηάο, ιηπψλ, γιίηζαο, θιπ. κε ηελ βνήζεηα 
ζπξκαηφβνπξηζαο θαη ρεκηθψλ δηαιπηηθψλ. ηε ζπλέρεηα, ε επηθάλεηα ζα 
πξνεηνηκάδεηαη κε ζηξψζεηο αληηζθσξηαθνχ θαη αζηαξψκαηνο πξηλ απφ ηελ ηειηθή 
βαθή. Όιεο νη επηθάλεηεο πξηλ απφ θάζε εξγαζία βαθήο ζα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο. 
ε πεξίπησζε πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε κεηαιιηθή επηθάλεηα ζα ππφθεηηαη ζε 
ζεξκνθξαζία εξγαζίαο άλσ ησλ 50°C, ν θαζαξηζκφο ηεο πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 
βαθήο ζα γίλεηαη ζε βάζνο κέρξη εκθάληζε ζηηιπλνχ κεηάιινπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
πξνδηαγξάθεηαη πάλσ απφ κηα επίζηξσζε βαθήο, ζα πξέπεη ε επηθάλεηα λα έρεη 
ζηεγλψζεη θαιά πξηλ αθνινπζήζεη άιιε ζηξψζε. Ζ επηδηφξζσζε ζεκείσλ βαθήο ζα 
γίλεηαη κεηά ην ειαθξφ ηξίςηκν κε γπαιφραξην ηεο επηθάλεηαο. 

 
12. ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη κε απφιπηε επζχλε ηνπ ζε θάζε θάζε θαη 
κέρξη ηέινο ηνπ έξγνπ ηηο έηνηκεο ή ηηο ππφ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεηο κε θάζε ηξφπν 
(ηζηκεληάξηζκα, θάιπκκα, βαθέο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, θιπ). απφ ηελ 
νπνηαδήπνηε θζνξά. 
Όια ηα πιηθά θαη ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζα ειεγρζνχλ θαηά ηελ άθημή ηνπο ζην εξγνηάμην θαη φζα έρνπλ 
ππνζηεί θζνξά ή δεκηά θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπίβιεςεο ζα απνκαθξπλζνχλ. Σα πιηθά 
πνπ ζα ραξαθηεξηζζνχλ θαηάιιεια ζα απνζεθεπζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
Καηαζθεπαζηή ησλ ή φηαλ δελ ππάξρνπλ ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 
 
Σα πιηθά θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζηαηεχνληαη φπσο θαηά πεξίπησζε αλαθέξεηαη 
ζε θάζε θεθάιαην ηεο ΣΤ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηεο 
Δπίβιεςεο. 

 
13. ΔΓΓΤΖΔΗ 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαξθείαο φπσο νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά ακέζσο φιεο ηηο βιάβεο πνπ ηπρφλ ζα 
παξνπζηαζζνχλ ρσξίο απνδεκίσζε θαη πνπ δελ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. Πξνεγθξίζεηο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ πξνζσξηλή 
παξαιαβή ηεο εγθαηάζηαζεο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
Οη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη ππνρξενχληαη κε εγγχεζε ηνπο λα πξνκεζεχνπλ ζηελ 
ππεξεζία ηα θάζε είδνπο αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα ζε νπνηαδήπνηε πνζφηεηα ζα 
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είλαη αλαγθαία γηα ηελ ζπληήξεζε θαη γεληθφηεξα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
14. ΓΧΡΔΑΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα παξέρεη δσξεάλ ζπληήξεζε φισλ ησλ ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ 
πνπ απνηεινχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα αληηθαζηζηά δσξεάλ θάζε ζπζθεπή, 
κεράλεκα θαη εμάξηεκα πνπ ζα παξνπζηάζεη βιάβε θαη πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή 
ρξήζε. 

 
15. ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

- Να   ζπληάμεη  αθξηβέο  πξφγξακκα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ γεληθά πνπ λα βαζίδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηηο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

- Γηα θάζε κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο Σ..Τ, 
απαηηείηαη ε ππνβνιή εγρεηξηδίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ζα 
ππνβάιινληαη ηξία αληίηππα γηα θαζέλα απ' απηά. Σν έλα αληίηππν ζα θαηαηεζεί 
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δνθηκψλ ζην έξγν θαη ηα άιια δχν πξηλ ην ηέινο ησλ 
ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ. 

- Να εθκάζεη ζην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε ηνλ 
ηξφπν ζπληήξεζεο, ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηηο 
απαξαίηεηεο εξγαζίεο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ απηψλ. 

 
Σα εγρεηξίδηα ζα είλαη δεκέλα ζε κνξθή βηβιίνπ θαη ζα πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο: 

- ην εμψθπιιν ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε "ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ", ην φλνκα θαη ε ηνπνζεζία ηνπ κεραλήκαηνο, ην φλνκα ηνπ 
εγθαηαζηάηε εξγνιάβνπ, θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

- Δπίζεο, ζα πεξηιακβάλνπλ ηα νλφκαηα, ηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα ηειέθσλα φισλ 
ησλ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ κεραλεκάησλ. 

- Σα εγρεηξίδηα ζα δηαζέηνπλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη θάζε ηκήκα ηνπο ζα 
αλαθέξεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ζειίδαο. 

Οη νδεγίεο ζα είλαη επαλάγλσζηεο θαη επθνινλφεηεο κε ηπρφλ έλζεηα δηαγξάκκαηα 
θαηάιιεια δηπισκέλα εληφο.  Δπίζεο, ζα πεξηέρεη δηαγξάκκαηα θπθισκάησλ θαη 
απηνκαηηζκψλ, θαζψο θαη δηαδηθαζία εθθίλεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη παχζεο. 

 
Θα πεξηέρεη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζπληήξεζεο, ιίπαλζεο, ηχπν ιηπαληηθνχ, 
ζεξκνθξαζίεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζηξνθέο, νδεγίεο αζθάιεηαο, ελδεηθηηθά 
δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο, δηαδηθαζίεο δνθηκψλ, πιεξνθνξίεο απνδφζεσλ θαη 
θαηάινγν εμαξηεκάησλ. 
- Ο θαηάινγνο εμαξηεκάησλ ζα πεξηέρεη φια ηα πξνηεηλφκελα εμαξηήκαηα θαη ηελ 
πεγή πξνκήζεηαο ησλ, θαζψο επίζεο θαη ην θαηαιιειφηεξν γξαθείν ζπληήξεζεο ηεο 
πεξηνρήο. 
Γεληθά, ην εγρεηξίδην ζα πεξηέρεη φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 
ηελ θαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηπρφλ πξφζζεηα παξερφκελα 
εμαξηήκαηα. 
Γηα φια ηα παξαπάλσ ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία επηπιένλ απνδεκίσζε. 

 
16. ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ 

 
Ο Δξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ ηκεκαηηθή ή νιηθή απνπεξάησζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ 
θαηαζηνχλ αθαλή ηα ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ 
έξγσλ, λα πξαγκαηνπνηήζεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (εθηφο απφ ηελ 
θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) θάζε θχζεο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ 
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πξνβιέπνληαη ζε θάζε ηκήκα ηεο Σ..Τ γηα θάζε είδνο εγθαηάζηαζεο ή ζα δεηεζνχλ 
απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ. 
 
Οη δνθηκέο γίλνληαη πάληα κε ηελ παξνπζία ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ θαη 
δηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Ζιεθηξνιφγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηνπ ή 
ηελ θξίζε ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ φξγαλα ειέγρνπ, πιηθά, κηθξνυιηθά θαζψο θαη 
ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο απνδφζεηο θαη θακπχιεο απφδνζεο θαη λα 
εθηειέζεη κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ηηο δνθηκέο. 
Σα φξγαλα ειέγρνπ πνπ ζα θέξεη ν Δξγνιάβνο πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, δηάζεζε ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ, ησλ 
πιηθψλ θαη κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη γηα θάζε απαηηνχκελε εξγαζία 
βαξχλεη ηνλ Δξγνιάβν ηνπ έξγνπ. Δηδηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ 
δαπάλε ε παξνρή θαη θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, φπσο θαη ε παξνρή θαη 
θαηαλάισζε λεξνχ πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, θαζψο επίζεο θαη ε πξνκήζεηα θαη 
θαηαλάισζε πεηξειαίνπ. 
Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ δελ δηαπηζησζεί αλσκαιία ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν 
δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηπρφλ 
παξαηεξήζεηο ηνπ Δπηβιέπνληα πνπ ζα απνηειέζεη ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή 
παξαιαβή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
17. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 
 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ' φςε ηνπ φηη ην αληηθείκελν πιεξσκήο πεξηιακβάλεη 
θάζε εξγαζία ή δαπάλε πνπ αλαθέξεηαη ή φρη ζηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζ' απηέο, απαξαίηεηε φκσο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
θαηαζθεπή ηνπ, εθηφο απφ απηέο πνπ ξεηά εμαηξνχληαη. 
Δπίζεο πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ πιηθψλ, 
ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ζην ηφπν ηνπ έξγνπ. 
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1. ΓΔΝΗΚΑ 
 

Σν ηκήκα απηφ ηεο Σερληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) αλαθέξεηαη ζηηο 
εξγαζίεο θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ θαη 
θίλεζεο, ζηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο 
θαη ην αληηθείκελν πιεξσκήο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ εγθαηάζηαζε απηή. 
 
 
 

 
2. ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
 
2.1 Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθώλ Γξακκώλ 

 
2.1.1 Γεληθά 

 
α. Οιεο  νη  γξακκέο (ρσλεπηέο ή νξαηέο κε ζσιήλεο ή ρσξίο ζσιήλεο) ζα 

ηνπνζεηεζνχλ παξάιιεια ή θάζεηα κε ηηο πιεπξέο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ νξνθψλ. 
Λνμέο δηαδξνκέο γξακκψλ γεληθά απαγνξεχνληαη. Οπνπ γηα ιφγνπο αλάγθεο ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ηκήκαηα γξακκψλ ζε απίζαλεο ζέζεηο ή ινμά απηφ ζα 
γίλεηαη κφλν κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή 
νη γξακκέο ζα ηνπνζεηνχληαη απαξαίηεηα κέζα ζε ραιπβδνζσιήλεο. 
β. Οια  ηα θαηαθφξπθα ηκήκαηα ησλ γξακκψλ πνπ δηαπεξλνχλ ηα δάπεδα, ζα 
πξνζηαηεχνληαη κέρξη έλα χςνο 1,60 κ. κε ραιπβδνζσιήλεο βαξέσο ηχπνπ. 
Δπίζεο κε ραιπβδνζσιήλεο ζα πξνζηαηεχνληαη θαη φια ηα νξηδφληηα ηκήκαηα 
ησλ γξακκψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ρακειφηεξν χςνο απφ ην ζπλεζηζκέλν. 
 

2.1.2 Δγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ 
 

2.1.2.1 Γεληθά 

 
α. Σν ζχζηεκα ησλ ζσιελψζεσλ ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζα θαηαζθεπαζηεί 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηέπεηηα ηνπνζέηεζε ή θαη αθαίξεζε ησλ 
θαισδηψζεσλ θαη ζπξκαηψζεσλ εχθνια θαη ρσξίο ηξαπκαηηζκνχο ηεο κφλσζεο 
ηνπο. 

β.  Ζ δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη φπσο δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη ζα ηεξεζνχλ 
νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ. Οπνπ νη θαλνληζκνί δελ πξνβιέπνπλ 
δηάκεηξν ζσιήλα, ζα επηιέγεηαη θαηάιιειε δηάκεηξνο γηα ηελ εχθνιε έιμε ησλ 
αγσγψλ ή θαισδίσλ. 

γ. Οη αθξηβείο ζέζεηο θαη ηα χςε απφ ην δάπεδν ησλ θνπηηψλ ζχλδεζεο ησλ 
δηαθφξσλ νξγάλσλ, ζπζθεπψλ θιπ.  ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε, ηελ 
νπνία ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

δ. Οη ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη κε ειαθξά θιίζε πξνο ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο, 
ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ ζηθφληα, πξνο απνθπγή ελδερφκελεο ζπγθέληξσζεο 
λεξνχ κέζα ζ'απηέο θαη ζα ζπλαληνχλ ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο θάζεηα. 

ε. Οη επηηξεπφκελεο θακππιψζεηο ρσξίο κεζνιάβεζε θνπηηνχ δηαθιάδσζεο ζα είλαη 
θαη'αλψηαην φξην ηξεηο. Οη ζσιελψζεηο δελ πξέπεη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 
δχν ελψζεηο θάζε ηξία κέηξα, νχηε ζα έρνπλ έλσζε φηαλ ε απφζηαζε ησλ 
εθαηέξσζελ θνπηηψλ δελ ππεξβαίλεη ην έλα κέηξν. Δλψζεηο κέζα ζην πάρνο ησλ 
ηνίρσλ ή ησλ δαπέδσλ απαγνξεχνληαη. 

δ. Οη θακπχιεο ησλ ζσιελψζεσλ φπνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ζηνηρεία έιμεο 
ζα έρνπλ αθηίλα θαη'ειάρηζην ίζε κε νθηψ θνξέο ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα. 
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ε. Οη ζπλδέζεηο ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ κε ηα θνπηηά ζα είλαη πεξαζηέο ελψ ησλ 
ππφινηπσλ ζσιήλσλ ζα είλαη θνριησηέο. 

ζ. Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ πξνζηφκηα γηα πξνζηαζία ησλ αγσγψλ θαη ησλ 
θαισδίσλ. Οη θελνί ζσιήλεο ζα πσκαηίδνληαη θαη κέζα ζ'απηνχο ζα 
ηνπνζεηνχληαη νδεγνί. 
 

2.1.2.2  Υσλεπηέο σιελώζεηο 

 
α. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ ρψξσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

- θιεξνί πιαζηηθνί ζσιήλεο (επζείο ή ζπηξάι) ειαθξνχ ηχπνπ ζε φινπο 
ηνπο μεξνχο ρψξνπο. 

- Δχθακπηνη ραιπβδνζσιήλεο (ζπηξάι) ή ραιπβδνζσιήλεο επζείο ζε φινπο 
ηνπο μεξνχο ρψξνπο γηα ηα ηκήκαηα ησλ γξακκψλ πνπ απαηηνχλ κία 
απμεκέλε κεραληθή αληνρή. 

- Πιαζηηθνί ζσιήλεο επζείο ή εχθακπηνη βαξέσο ηχπνπ ζε φινπο ηνπο πγξνχο 
ρψξνπο θαη ζηηο ρσλεπηέο ζσιελψζεηο ζε ζθπξφδεκα κε ηα θαηάιιεια 
θνπηηά. ηηο ρσλεπηέο ζσιελψζεηο ζε ζθπξφδεκα ε ρξεζηκνπνίεζε 
εχθακπησλ ραιπβδνζσιήλσλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 
επηβιέπνληα κεραληθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο 
θίλδπλνο λα ππνζηνχλ νη ζσιήλεο απηνί θαθψζεηο ή παξακνξθψζεηο απφ 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ κπεηφλ. 

- ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ρψξνη κε εηδηθέο απαηηήζεηο, νη ρσλεπηέο 
γξακκέο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηα ζρέδηα (γεληθά ή ιεπηνκεξεηψλ). Ζ θαηαζθεπή ρσλεπηψλ γξακκψλ κε 
θαιψδηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ απ' επζείαο κέζα ζην επίρξηζκα δελ ζα γίλεη 
δεθηή. 

β. Ζ απφζηαζε κεηαμχ δχν παξαιιήισλ ζσιήλσλ ζα είλαη θαηά ειάρηζην ίζε κε ηελ 
κέγηζηε ησλ δηακέηξσλ ησλ ζσιήλσλ. 
Ζ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ζσιήλεο ζεξκνχ λεξνχ (π.ρ.  ζέξκαλζεο) ζα είλαη 30 cm 
θαη απφ ζσιήλεο θξχνπ λεξνχ 15 cm. 
γ. Οη  ρσλεπηνί  ζσιήλεο  θαη  ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο, νξγάλσλ δηαθνπήο, 
ξεπκαηνδνηψλ θιπ., ζα ηνπνζεηνχληαη κεηά ηελ μήξαλζε ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο ηνπ 
επηρξίζκαηνο θαη ζε ηέηνην βάζνο ψζηε κεηά ηελ ηειηθή ζηξψζε, νη ζσιήλεο λα 
βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 12ριζ.  θάησ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ελψ ηα 
ρείιε ησλ θνπηηψλ λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε απηφ. 
δ. Σα απιάθηα γηα ηνλ εληνηρηζκφ ησλ ζσιήλσλ ζα αλνίγνληαη κε θάζε επηκέιεηα 
ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην νη θζνξέο ησλ θνληακάησλ θαη ησλ ηνίρσλ.  Ζ 
ιάμεπζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηνηρεία, ππνζηπιψκαηα, δνθνί θιπ.) ρσξίο 
ηελ άδεηα ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ απαγνξεχεηαη. 
ε. Ζ ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ θαη θνπηηψλ ζηνπο ηνίρνπο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε 
ηζηκεληνθνλία ηαρείαο πήμεο.  Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γχςνπ. 
δ. Οιεο νη εγθαηαζηάζεηο ζσιελψζεσλ εληφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα 
γίλνληαη θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάδεη ηελ ζηαηηθή αληνρή ηεο θαηαζθεπήο. Θα 
θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε νη ζσιελψζεηο λα νδεχνπλ ζην κέζν πεξίπνπ ησλ 
πιαθψλ θαη ε εμσηεξηθή ηνπο δηάκεηξνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1/3 ηνπ 
πάρνπο ηεο πιάθαο. ε πεξηπηψζεηο νδεχζεσλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ παξάιιεισλ 
ζσιελψζεσλ ζα ππάξρεη απφζηαζε κεηαμχ ησλ ίζε κε ην ηξηπιάζην ηεο δηακέηξνπ 
ησλ γηα ηελ εηζρψξεζε ελδηάκεζα ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  σιελψζεηο κεγέζνπο πάλσ 
απφ 23 ρηι. ζα νδεχνπλ παξάιιεια ή θάζεηα πξνο ηνλ θχξην νπιηζκφ ηεο πιάθαο.  
Γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη ηδηαίηεξα ππεξκεγέζεηο ζσιελψζεηο πξέπεη ε 
ηνπνζέηεζή ηνπο λα εγθξηζεί απφ ηελ Δπίβιεςε. 

 

2.1.2.3 Οξαηέο σιελώζεηο 

 
α. Οη νξαηέο ζσιελψζεηο ζα απνηεινχληαη γεληθά απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο βαξέσο 
ηχπνπ θαη φπνπ απαηηείηαη κεραληθή πξνζηαζία απφ γαιβαληζκέλνπο 
ραιπβδνζσιήλεο (πρ. θαηαθφξπθνη ζσιήλεο πξνο ξεπκαηνδφηεο, δηειεχζεηο 
πιαθψλ νξφθσλ θηι.) 
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ηηο ζπλδέζεηο κεραλεκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθακπηνη γαιβαληζκέλνη 
ραιπβδνζσιήλεο. 
β. Σα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ ραιχβδηλσλ ζσιελψζεσλ 
ζηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ (ζηεξίγκαηα ηνίρνπ, αλαξηήξεο νξνθήο, ειάζκαηα 
αλάξηεζεο θιπ.) ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλν ζίδεξν κε δηπιή ζηξψζε 
αληηζθσξηαθήο βαθήο.  Γηα ηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 
γ. Σα εμαξηήκαηα απηά ζα ζηεξεσζνχλ κε εγθάξζηα ζηειέρε απφζηαζεο. ε 
νπηνπιηλζνδνκή κε θνριίεο θαη πάθησζε ζην επίρξηζκα, ζε ηνηρνπνηία απφ 
ζθπξφδεκα κε θνριίεο κεηάιινπ θαη ζε μχιηλεο επηθάλεηεο κε θνριίεο μχινπ.  Υξήζε 
γχςνπ γηα ηελ ζηεξέσζε εμαξηεκάησλ απαγνξεχεηαη, ρξήζε ηζηκέληνπ είλαη 
απνδεθηή. 
δ. ηήξημε νξαηήο ζσιήλσζεο πξνβιέπεηαη θάζε 1,2κ ή ιηγφηεξν θαη θαηά ηξφπν 
ηέηνην ψζηε νη ζσιήλεο λα απέρνπλ απφ ηνπο ηνίρνπο θαη'ειάρηζην 20 mm. ε 
πεξίπησζε νκαδηθήο ζηήξημεο ζσιήλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαιινθαηαζθεπέο 
απφ κνξθνζίδεξν (γσλίεο θαη πη) πιεπξάο 50 mm θαη'ειάρηζην. Σν ζχζηεκα ησλ 
νξαηψλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη πδαηνζηεγαλφ. 
ε. Οη ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ παξάιιεια πξνο ηηο πιεπξέο ησλ ηνίρσλ θαη 
έηζη ψζηε ε κεηαμχ δπν ζπλδξνκηθψλ ζσιήλσλ απφζηαζε λα είλαη πεξίπνπ ίζε 
πξνο ηελ κέγηζηε ησλ δηακέηξσλ ησλ ζσιήλσλ ε δε απφζηαζε ζσιήλα ειεθηξηθήο 
εγθαηάζηαζεο απφ ζσιήλα ζεξκνχ λεξνχ (π.ρ. ζέξκαλζεο ζα είλαη θαη'ειάρηζην 30 
cm θαη απφ ζσιήλεο θξχνπ λεξνχ 15 cm. 

 
2.2 Δγθαηάζηαζε Αγσγώλ θαη Καισδίσλ 

 
2.2.1 Γεληθά 

 
α. Ο αγσγφο γείσζεο θαη ν νπδέηεξνο θάζε θπθιψκαηνο ζα είλαη ηεο ίδηαο κφλσζεο 
κε ηνπο ππφινηπνπο αγσγνχο ηνπ θπθιψκαηνο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζηνλ ίδην 
ζσιήλα κε ηνπο ππνινίπνπο αγσγνχο εθηφο αλ δείρλεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα. 
β. Ζ απφζηαζε ησλ αγσγψλ θάζε θπθιψκαηνο ζα είλαη ίδηα ζε φιν ην κήθνο ηνπ. 
Απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ηεο δηαηνκήο ηνπο ρσξίο παξεκβνιή ζηνηρείσλ 
αζθάιεηαο.  Διάρηζηε δηαηνκή αγσγψλ ζηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ ζα είλαη 1,5 mm² 
θαη ζηα θπθιψκαηα θίλεζεο 2,5 mm². 
γ. Οη αγσγνί ζα ελψλνληαη θαη δηαθιαδίδνληαη κέζα ζε θνπηηά κε δηαθιαδσηήξεο 
πνξζειάλεο ή ζχζθηγμεο. Καηά ηελ απνγχκλσζε ησλ άθξσλ ησλ αγσγψλ απφ ην 
κνλσηηθφ ηνπο πεξίβιεκα, ζα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 
εγθνπέο ζηνλ αγσγφ θαη λα κελ πξνθαιείηαη δεκηά ζηελ ππφινηπε κφλσζε. 
δ. Μεηάπησζε γξακκήο απφ ζπξκάησζε κε αγσγνχο ηχπνπ ΝΤΑ ζε θαισδίσζε κε 
θαιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ζα επηηειείηαη κέζα ζην θνπηί δηαθιάδσζεο κε δηαθιαδσηήξα 
πνξζειάλεο. 
ε. Καιψδηα ρσλεπηά ζε ηνίρνπο ή νξνθέο δελ ζα γίλνληαη δεθηά. 

 
2.2.2 Οξαηέο γξακκέο θαισδίσλ 

 
α. Οξαηέο  γξακκέο θαισδίσλ ρσξίο ζσιήλεο ζα ζηεξίδνληαη ζηα νηθνδνκηθά 
ζηνηρεία θάζε 300 mm κε δηκεξή πιαζηηθά ζηεξίγκαηα απφζηαζεο ή κε ζθηγθηήξεο 
απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα ζεξκήο εκβάπηηζεο. 
β. Γξακκέο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπλδξνκηθψλ νδεπφλησλ θαισδίσλ ζα ζηεξίδνληαη 
κε ζηεξίγκαηα βξηζθφκελα ζηελ ίδηα επζεία θαη ζηεξενχκελα ζε κεηαιιηθή 
θαηαζθεπή (ζηδεξφδξνκν). 
γ. Πεξηζζφηεξα θαιψδηα κπνξεί λα θέξνληαη θαη ζε θαλάιηα απφ γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα πάρνπο 0,8 ριζ. κε λεπξψζεηο πνπ ζα ζηεξίδνληαη θάζε 1,2κ ή ιηγφηεξν ή 
ζε εηδηθέο ζράξεο 
Σα θαιψδηα ηζρχνο δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε ζράξεο ζηήξημεο θαισδίσλ πνπ 
πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαιψδηα ηειεπηθνηλσληψλ, ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη γεληθά αζζελψλ ξεπκάησλ. 
Σα θαιψδηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πξνζεθηηθά ζηε ζέζε ηνπο ζηηο ζράξεο ή 
ζθάιεο ζηήξημεο θαισδίσλ ρσξίο λα ηεζνχλ ππφ έιμε. Θα ηνπνζεηνχληαη ίζηα 
θαζ'φιν ην κήθνο ηεο ζράξαο θαισδίσλ θαη ζα ζηεξεψλνληαη αλά δηαζηήκαηα 3-4 
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εγθάξζησλ βαζκίδσλ. 
ηα ζεκεία πνπ έλα θαιψδην εγθαηαιείπεη κία ζράξα ή φηαλ πεξλάεη απφ κία ζράξα 
ζε άιιε ζράξα θαισδίσλ ην θαιψδην ζα πεξηηπιίγεηαη κε ζπλδεηήξεο ηαηλίεο απφ 
θαιπκκέλν κε πιαζηηθφ, καιαθφ ραιχβδηλν ζχξκα ή ζθηγθηήξεο απφ ράιπβα 
ζεξκήο εκβάπηηζεο. 
 
δ. Παξάιιειεο ζράξεο φδεπζεο θαισδίσλ, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ ζα 
ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε ηα θαιψδηα ηζρπξψλ θαη ζζελψλ ξεπκάησλ λα απέρνπλ 
κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 30 cm. 

 
ε. Οη θαισδηψζεηο γεληθά ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαηά ηερληθά άξηην ηξφπν λα 
πξνζηαηεπζνχλ απφ θπζηθέο δεκηέο θαη λα δξνκνινγεζνχλ έηζη ψζηε λα κελ 
ππφθεηληαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί. Οη 
ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή φζνλ αθνξά ηελ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο πξέπεη λα 
ηεξεζνχλ. 

 
2.2.3 ήκαλζε θαισδίσλ 

 
α. Γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ αξηζκνχ θπθιψκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θαιψδην 
ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά απηνθφιιεηα θνιιάξα απφ πιαζηηθή χιε θίηξηλνπ 
ρξψκαηνο κε καχξα γξάκκαηα θαη αξηζκνχο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θπθιψκαηνο 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. 
β. Πξνθεηκέλνπ γηα επζείεο δηαδξνκέο νξαηψλ θαισδηψζεσλ, ε επηζήκαλζε ζα 
ηνπνζεηείηαη θάζε ηξία κέηξα ή ιηγφηεξν. ε θάζε άιιε αιιαγή δηεχζπλζεο 
θαισδίσζεο ζα ηνπνζεηείηαη λέα επηζήκαλζε. ε πεξίπησζε κε νξαηψλ δηαδξνκψλ 
ε επηζήκαλζε ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηα θαιψδηα κέζα ζηα θνπηηά έιμεο ή 
δηαθιάδσζεο. 

 
2.3 Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθώλ Πηλάθσλ 

 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ ζηε ζέζε ηνπο θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα 
εηζεξρφκελα θαη απεξρφκελα θαιψδηα ζα γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ θάησ απφ ηελ επίβιεςε Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ. 
Οη ζπλδέζεηο ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ γξακκψλ ησλ πηλάθσλ ζα γίλνπλ 
φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. 
Οη πίλαθεο ζα εγθαηαζηαζνχλ επίηνηρνη ή ρσλεπηνί φπσο δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη 
θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε ην πάλσ κέξνο ηνπο λα βξίζθεηαη ην πνιχ 1,90 m απφ ηελ 
ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. 

 
2.4 Γεηώζεηο 

 
Θα γίλνπλ φιεο νη απαηηνχκελεο γεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε θαη 
δείρλνληαη ζηα ζρέδηα. 
 
Ο ηξφπνο γείσζεο ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θιπ. ζα 
γίλεηαη θαηά ηξφπν αζθαιή θαη ζα εμαζθαιίδεηαη κφληκε θαη ζπλερή έλσζε κεηαμχ 
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο. 
 
Ο αγσγφο γείσζεο ζα θαίλεηαη ζε φιν ηνπ ην κήθνο απφ ην θίηξηλν ρξψκα ηεο 
κφλσζεο ηνπ. 
 
Όιεο νη ζπλδέζεηο ζηνπο αγσγνχο γείσζεο ζα γίλνληαη γηα κελ ηα απξφζηηα ζεκεία 
κε έλα εγθεθξηκέλν ηξφπν ζπγθφιιεζεο πνπ ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Δπίβιεςεο, 
γηα δε ηα επηζθέςηκα ζεκεία κε ζθηγθηήξεο πίεζεο ε ζπγθφιιεζε. 
 
Όια ηα ζεκεία ζχλδεζεο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ ζπλδένληαη κε 
ην ζχζηεκα γείσζεο ζα βνπξηζίδνληαη θαη απνξηλίδνληαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
θαιή επαθή. 
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2.5 Δμσηεξηθόο Φσηηζκόο 
 

2.5.1 Δγθαηάζηαζε Τπφγεησλ Γηθηχσλ Δμσηεξηθνχ Φσηηζκνχ 
 

α. Σα ππφγεηα δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνχ ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε θαιψδηα ηχπνπ 
ΝΤΤ, πνπ νδεχνπλ κέζα ζε ζσιήλεο PΔ 6 atm.  Οη ζσιήλεο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε 
ραληάθηα βάζνπο 0,70 m θαη πιάηνπο 0,40mm.  ε δηειεχζεηο δξφκσλ Parking θιπ., 
νη ζσιήλεο ζα εγθηβσηίδνληαη ζε ζθπξφδεκα. 
β. Φξεάηηα επίζθεςεο/έιμεο θαισδίσλ πξνβιέπνληαη δίπια ζηε βάζε θάζε 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο. 
γ. Καηά ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ απφ ηνπο ζσιήλεο ζα απνθεχγεηαη ε επαθή ηεο 
κφλσζεο κε ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. 
δ. ηηο δηαζηαπξψζεηο κε ινηπά δίθηπα, ηα θαιψδηα ειεθηξνθσηηζκνχ ζα 
ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ηα θαιψδηα αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ηηο ζσιελψζεηο λεξνχ 
θαη επάλσ απφ ηα θαιψδηα κέζεο ηάζεο.  Καηά ηελ παξάιιειε φδεπζε θαισδίσλ 
ειεθηξνθσηηζκνχ κε θαιψδηα ζζελψλ ξεπκάησλ, ζσιήλεο λεξνχ, θιπ., ζα ηεξείηαη 
νξηδφληηα απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 30 cm. 
ε. Οη δηαθιαδψζεηο ησλ ππφγεησλ θαισδίσλ ζα εθηεινχληαη κέζα ζηα ζθξνθηβψηηα 
δηαθιάδσζεο ησλ ηζηψλ.  Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δηαθιάδσζεο ή ζχλδεζεο 
κέζα ζην έδαθνο. 
 

2.5.2 Γείσζε 
 

α. Σα αθξνθηβψηηα ησλ ηζηψλ ζα γεηψλνληαη κε γπκλφ αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο 
6mm² επάλσ ζε γπκλφ ζπιιεθηήξην αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο 25mm², πνπ νδεχεη 
ζπλδξνκηθά κε ηα θαιψδηα θαη έμσ απφ ηηο ζσιελψζεηο ησλ θαισδίσλ. 
β. Οη ζπλδέζεηο ησλ ράιθηλσλ αγσγψλ γείσζεο κεηαμχ ηνπο ζα είλαη ηχπνπ  
αζθαιείαο, δειαδή ζα επηηπγράλνληαη κε ζχζθηγμε ρσξίο ιχζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 
εληαίνπ αγσγνχ γείσζεο.  Σν ζεκείν ζχζθηγμεο ζα βαπηίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε 
ινπηξφ θαζζηηεξνθφιιεζεο. 
γ. ην ηέινο θάζε γξακκήο ή θάζε ζθέινπο γξακκήο θαη ζηνπο ππαίζξηνπο 
ζηεγαλνχο πίλαθεο (αλ ππάξρνπλ) ζα εγθαηαζηαζεί έλα ειεθηξφδην γείσζεο. 
δ. Οη γπκλνί αγσγνί γείσζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιθφ γείσζεο κε 
αγσγηκφηεηα ίζε κε ην 98% ηνπ θαζαξνχ ραιθνχ θαη ζα είλαη πνιχθισλνη θαη 
ειάρηζηεο δηαηνκήο 16mm². 
ε. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη κεραληθή πξνζηαζία ηνπ αγσγνχ γείσζεο, ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί πιαζηηθφο ζσιήλαο PVC, πίεζεο 6 atm. 
δ. Δάλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θξηζεί επηβεβιεκέλε ε ρξήζε ζηδεξνζσιήλσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ αγσγνχ γείσζεο, ηφηε ν ζσιήλαο ζα θαηαζηεί ειεθηξηθά ζπλερήο θαη 
ν αγσγφο γείσζεο ζα ζπλδεζεί ζηα δχν άθξα ηνπ ζσιήλα, ψζηε λα εμνπδεηεξσζεί 
ην θαηλφκελν ηεο απηεπαγσγήο. 

 
2.5.3 Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξνδίσλ 

 
α. Ζ έκπεμε ησλ ειεθηξνδίσλ ζην έδαθνο πξνβιέπεηαη ρσξίο εθζθαθή, δειαδή κε 
ρξήζε ρεηξνθίλεηεο ή κεραλνθίλεηεο ζθχξαο. 
β. Ζ θνξπθή ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη επηζθέςηκε κε θξεάηην θηηζηφ ή απφ 
ζθπξφδεκα κε ρπηνζηδεξέλην θάιπκκα. 
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3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ 

 
3.1 Γεληθά 
 

α. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηνπο πην θάησ 
ειέγρνπο θαη δνθηκέο κε παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο, 

 
β. Οη  έιεγρνη  θαη  νη δνθηκέο ζα γίλνπλ κε φξγαλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα 
επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 
 
γ. Αλ θαηά ηηο δνθηκέο δηαπηζησζνχλ βιάβεο, αλεπάξθεηα, κεηνλεθηήκαηα, 
ειαηηψκαηα θαη γεληθά θαθή πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, δηαηάμεσλ ή 
ζπζηεκάησλ ή αθφκα θαη νιφθιεξσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα θάλεη ακέζσο ηηο απαηηνχκελεο επηζθεπέο, ζπκπιεξψζεηο, 
αληηθαηαζηάζεηο, δηνξζψζεηο θαη ξπζκίζεηο θαη λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο κέρξη ηα 
απνηειέζκαηα λα θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά. 
 
δ. Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ πξνθιεζνχλ δεκηέο, βιάβεο, θζνξέο ή 
δπζηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα πιηθά ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα επαλνξζψζεη ηηο δεκηέο απηέο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 
 
ε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη αλ θαη φηαλ απαηηεζεί ηηο δνθηκέο θαη 
ηνπο ειέγρνπο κε ηελ παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ηζρχνπλ. 
 
δ. Δθηφο απφ ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, ν Αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε δνθηκή ή έιεγρν πνπ 
θξίλεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε αλαγθαία γηα ηελ παξαιαβή ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 
3.2 Αξρηθόο Έιεγρνο 
 
3.2.1 Γεληθά 

 
Κάζε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ειέγρεηαη κεηά ηελ απνπεξάησζή ηεο θαη 
πξηλ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ην ρξήζηε, ψζηε λα εμαθξηβσζεί, ζην κέηξν ηνπ 
δπλαηνχ, φηη έρνπλ ηεξεζεί νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο έθδνζεο.  

 
Οξηζκέλνη έιεγρνη κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο. 

 
Δπίζεο, κεηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα 
ειέγρνληαη θαηά δηαζηήκαηα, γηα λα εληνπηζζνχλ ηπρφλ θζνξέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί 
απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη λα εμαθξηβσζεί, φζν είλαη πξαθηηθά εθηθηφ, φηη νη 
εγθαηαζηάζεηο εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ αζθαιείαο. 

 
Σα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ έιεγρν πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο φια ηα 
ζρέδηα θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη . 

 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη νπηηθή εμέηαζε θαη εθηέιεζε δνθηκψλ. 

 
Πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα, ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ δνθηκψλ λα 
απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο γηα πξφζσπα θαη λα απνηξαπεί ε πξφθιεζε βιαβψλ ζε 
νπνηαδήπνηε αγαζά θαη ζηηο εγθαηεζηεκέλεο ζπζθεπέο ή άιια πιηθά.  

 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ειεγρφκελε εγθαηάζηαζε απνηειεί επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε 
πξνυπάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο, πξέπεη λα εμαθξηβσζεί φηη απηή ε επέθηαζε ή 
ηξνπνπνίεζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξνχζα έθδνζε θαη ζπγρξφλσο φηη δελ 
πξνθαιεί θακηά κείσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο πξνυπάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο. 
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3.2.2 Οπηηθφο έιεγρνο 
 

Ο νπηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα πξνεγείηαη ησλ δνθηκψλ θαη πξέπεη, θαλνληθά, λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε νιφθιεξε ηελ εγθαηάζηαζε εθηφο ηάζεο. 
θνπφο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ νπηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε εμαθξίβσζε φηη ην κφληκα 
ζπλδεδεκέλν πιηθφ: 
Α) είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ αληίζηνηρσλ  Πξνηχπσλ ηνπ 
πιηθνχ 
εκείσζε: Απηφ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί απφ ηελ επηζήκαλζε ηνπ πιηθνχ ή απφ 
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 
Β) έρεη επηιεγεί θαη εγθαηαζηαζεί ζσζηά, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχοθαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
Γ)  δελ παξνπζηάδεη νξαηέο βιάβεο πνπ επηδξνχλ δπζκελψο ζηελ αζθάιεηα. 

 
Ο νπηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αθνινχζσλ, ζην 
κέηξν πνπ έρνπλ εθαξκνγή: 
Α)  κέζνδνο πξνζηαζίαο έλαληη ειεθηξνπιεμίαο. ηελ εμαθξίβσζε απηή 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε κέηξεζε απνζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ, π.ρ., ηελ πξνζηαζία κε 
θξάγκαηα ή πεξηβιήκαηα, κε εκπφδηα ή εγθαηάζηαζε ζε κε πξνζηηή ζέζε  
Β) χπαξμε ππξνθξαγκάησλ ή άιισλ δηαηάμεσλ γηα ηελ παξεκπφδηζε 
εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο ή γηα ηελ πξνζηαζία απφ ζεξκηθέο επηδξάζεηο  
Γ) επηινγή ησλ αγσγψλ αλαθνξηθά κε ην κέγηζην επηηξεπφκελν ξεχκα, ηελ 
ειάρηζηε επηηξεπφκελε δηαηνκή θαη ηελ πηψζε ηάζεο . 
Γ) επηινγή θαη ξχζκηζε ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο θαη επηηήξεζεο. 
Δ) χπαξμε θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ απνκφλσζεο θαη δηαθνπήο, νξζά 
ηνπνζεηεκέλσλ. 
η) επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη κέζσλ πξνζηαζίαο γηα ηηο 
πξνβιεπφκελεο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο 
Ε) δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ νπδέηεξνπ αγσγνχ θαη ησλ αγσγψλ 
πξνζηαζίαο . 
Ζ) χπαξμε ζρεδίσλ, πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ θαη αλάινγσλ πιεξνθνξηψλ  
Θ) δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ θπθισκάησλ, αζθαιεηψλ, δηαθνπηψλ, 
αθξνδεθηψλ θιπ 
Η) επάξθεηα ησλ ζπλδέζεσλ ησλ αγσγψλ 
Κ) δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα ηελ επρέξεηα εθηέιεζεο ρεηξηζκψλ θαη 
ζπληήξεζεο. 

 
3.3 Γνθηκέο 
 
3.3.1 Γεληθά 

 

Πξέπεη λα εθηειεζζνχλ, ζην κέηξν πνπ έρνπλ εθαξκνγή, νη αθφινπζεο δνθηκέο θαη, 
θαηά πξνηίκεζε, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

Α) Γνθηκή εμαθξίβσζεο ηεο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο θαη ησλ 
αγσγψλ θχξηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο  

Β) Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 

Γ) Γνθηκή ειέγρνπ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ θπθισκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο 
εθαξκνγήο SELV ή PELV θαη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο πξνζηαζίαο κε ειεθηξηθφ 
δηαρσξηζκφ  

Γ) Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο δαπέδνπ θαη ηνίρσλ . 

Δ) εμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο κε απηφκαηε δηαθνπή ηεο 
ηξνθνδφηεζεο. 

η) Έιεγρνο ηεο πνιηθφηεηαο . 

Ε) Γνθηκή δηειεθηξηθήο αληνρήο . 

Ζ) Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα δνθηκή δίλεη κε ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα, πξέπεη, 
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κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο αηηίαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηφξζσζεο, λα 
επαλαιεθζνχλ ηφζν απηή ε δνθηκή φζν θαη φιεο νη πξνεγνχκελεο, ησλ νπνίσλ ηα 
απνηειέζκαηα είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ επεξεαζζεί απφ ηελ αλσκαιία πνπ 
εληνπίζζεθε ή απφ ηε δηφξζσζε πνπ έγηλε. 

Οη κέζνδνη δνθηκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην είλαη κέζνδνη 
αλαθνξάο. Γελ απνθιείεηαη ε εθαξκνγή άιισλ κεζφδσλ, εθφζνλ απηέο δίλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

 
3.3.2 Γνθηκή εμαθξίβσζεο ηεο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο θαη ησλ αγσγψλ 

θχξηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο 

 

Ζ ζπλέρεηα ησλ αγσγψλ πξέπεη λα εμαθξηβσζεί κε ηελ εθηέιεζε δνθηκήο κε κηα πεγή 
πνπ ζπληζηάηαη λα έρεη ελ θελψ ηάζε κεηαμχ 4V θαη 24V ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ 
ξεχκαηνο θαη κε ξεχκα ηνπιάρηζηνλ 0,2 Α. 

 
3.3.3 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 

 

Ζ αληίζηαζε κφλσζεο πξέπεη λα κεηξεζεί κεηαμχ θάζε ελεξγνχ αγσγνχ  θαη ηεο γεο. 

εκεηψζεηο: 

 1. ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ-C, ν αγσγφο ΡΔΝ ζεσξείηαη φηη απνηειεί 
κέξνο ηεο γεο. 

 2. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κέηξεζεο νη αγσγνί θάζεσλ θαη ν νπδέηεξνο κπνξνχλ 
λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

Ζ αληίζηαζε κφλσζεο, κεηξνχκελε κε ηελ ηάζε δνθηκήο πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα -Α, 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή αλ θάζε θχθισκα, κε απνζπλδεδεκέλεο ηηο ζπζθεπέο, έρεη 
αληίζηαζε κφλσζεο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ ηηκή ηνπ Πίλαθα -Α. 

 
ΠΗΝΑΚΑ -Α 

Διάρηζηε ηηκή αληίζηαζεο κφλσζεο 
 

 
Ολνκαζηηθή ηάζε θπθιψκαηνο  
(V) 
 

 
Σάζε δνθηκήο ζπλερνχο 
ξεχκαηνο 
 (V) 

 
Διάρηζηε αληίζηαζε 
κφλσζεο 
 (ΜΧ) 

 
SELV θαη PELV 
 

 
250 

 
 0,25  

 
Μέρξη 500 V, κε εμαίξεζε ηηο 
πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο 
 

 
500 

 
0.5  
 

 
Πάλσ απφ 500 V 
 

 
1000 

 
1.0  

 

Οη δνθηκέο πξέπεη λα γίλνπλ κε ζπλερέο ξεχκα. Ζ ζπζθεπή δνθηκήο πξέπεη λα είλαη 
ηθαλή λα παξέρεη ηελ ηάζε δνθηκήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 61-Α, φηαλ θνξηίδεηαη κε 
ξεχκα 1mA. 

Όηαλ ην θχθισκα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο νη αγσγνί θάζεσλ θαη ν 
νπδέηεξνο πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηε κέηξεζε. 

 
3.3.4 Γνθηκή ειέγρνπ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ θπθισκάησλ 

 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ θπθισκάησλ πξέπεη λα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 
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612.4.1 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο πξνζηαζίαο κε SELV, 
612.4.2 ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο πξνζηαζίαο κε PELV θαη 612.4.3 ζηελ 
πεξίπησζε εθαξκνγήο πξνζηαζίαο κε ειεθηξηθφ δηαρσξηζκφ. 

 

Πξνζηαζία κε SELV 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ ελεξγψλ κεξψλ ηνπ θπθιψκαηνο ζην νπνίν εθαξκφδεηαη SELV 
απφ ηα ελεξγά κέξε άιισλ θπθισκάησλ θαη απφ ηε γε, ζχκθσλα κε ην Σκήκα 411 
ηνπ ΔΛΟΣ HD-384, πξέπεη λα εμαθξηβσζεί κε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο. Οη 
ηηκέο ηεο αληίζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ Πίλαθα -Α. 

 

Πξνζηαζία κε ΡELV 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ ελεξγψλ κεξψλ ηνπ θπθιψκαηνο ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ΡELV 
απφ ηα ελεξγά κέξε άιισλ θπθισκάησλ, ζχκθσλα κε ην Σκήκα 411 ηνπ ΔΛΟΣ HD-
384, πξέπεη λα εμαθξηβσζεί κε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο. Οη ηηκέο ηεο 
αληίζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ Πίλαθα -Α. 

 

Πξνζηαζία κε ειεθηξηθφ δηαρσξηζκφ 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ ελεξγψλ κεξψλ ηνπ θπθιψκαηνο ζην νπνίν εθαξκφδεηαη 
πξνζηαζία κε ειεθηξηθφ δηαρσξηζκφ απφ ηα ελεξγά κέξε άιισλ θπθισκάησλ θαη απφ 
ηε γε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 413.5 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384, πξέπεη λα εμαθξηβσζεί κε 
κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο. Οη ηηκέο ηεο αληίζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο 
κε ηνλ Πίλαθα 61-Α. 

 
3.3.5 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο δαπέδνπ θαη ηνίρσλ  

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαία ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 
413.3 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 πξέπεη λα εθηειεζζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κεηξήζεηο ζηνλ 
ίδην ρψξν, απφ ηηο νπνίεο ε κία ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1m απφ έλα πξνζηηφ μέλν 
αγψγηκν ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ρψξν. Οη άιιεο δχν κεηξήζεηο πξέπεη λα 
γίλνπλ ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο. Οη παξαπάλσ ζεηξέο κεηξήζεσλ πξέπεη λα 
επαλαιακβάλνληαη γηα θάζε ζεκαληηθή επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ. 

 

εκείσζε: ην Παξάξηεκα Π.61-Α ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 δίλεηαη σο παξάδεηγκα 
κία κέζνδνο κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ. 

 
 

3.3.6 Δμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο κε απηφκαηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο 

3.3.6.1 Γεληθά 

 

Ζ εμαθξίβσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο έλαληη 
ειεθηξνπιεμίαο απφ έκκεζε επαθή κε απηφκαηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδφηεζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

 

α) Γηα ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ 

Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλφλεο ηεο παξαγξάθνπ 413.1.3.4 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 
πξέπεη λα εμαθξηβσζεί κε: 

1) κέηξεζε ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο (βι. 612.6.3 ηνπ ΔΛΟΣ 
HD-384).  

Δλαιιαθηηθά, ε ζπκκφξθσζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ 
αγσγψλ πξνζηαζίαο (βι. 612.6.4 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384) 

εκείσζε: Απηέο νη κεηξήζεηο δελ είλαη απαξαίηεηεο φηαλ είλαη δηαζέζηκνη νη 
ππνινγηζκνί ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο ή ηεο αληίζηαζεο ησλ 
αγσγψλ πξνζηαζίαο θαη φηαλ ε δηακφξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο επηηξέπεη ηελ 
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επαιήζεπζε ηνπ κήθνπο θαη ηεο δηαηνκήο ησλ αγσγψλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αξθεί ε εμαθξίβσζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο 
(βι. 612.2 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384) 

2) εμαθξίβσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηάηαμεο πξνζηαζίαο (κε νπηηθή εμέηαζε ηεο 
ξχζκηζεο ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο ή ηνπ νλνκαζηηθνχ 
ξεχκαηνο γηα ηηο αζθάιεηεο ή κε δνθηκή ιεηηνπξγίαο γηα ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο 
δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο). 

εκείσζε: Παξαδείγκαηα κεζφδσλ δνθηκήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ 
πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Π.61-Β ηνπ ΔΛΟΣ HD-
384. 

Δμ άιινπ πξέπεη λα κεηξεζεί ε νιηθή αληίζηαζε γείσζεο RB, αλ απηφ απαηηείηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 413.1.3.8 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 

 

β) Γηα ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΣ 

Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλφλεο ηεο παξαγξάθνπ 413.1.4.3 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 
πξέπεη λα εμαθξηβσζεί κε: 

1) κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ησλ εθηεζεηκέλσλ αγψγηκσλ κεξψλ (βι. 612.6.2 
ηνπ ΔΛΟΣ HD-384) 

2) εμαθξίβσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηάηαμεο πξνζηαζίαο. Απηή ε εμαθξίβσζε 
πξέπεη λα γίλεη: 

- γηα ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο κε νπηηθφ έιεγρν θαη κε δνθηκή. 

εκείσζε: Παξαδείγκαηα κεζφδσλ δνθηκήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ 
πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Π.61-Β. 

- γηα ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη ππεξεληάζεσλ κε νπηηθή εμέηαζε (κε εμέηαζε 
ηνπ ξεχκαηνο ξχζκηζεο γηα ηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο, ή ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο γηα 
ηηο αζθάιεηεο) 

3) εμαθξίβσζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ αγσγψλ πξνζηαζίαο (βι. 612.2 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384) 

 

γ) Γηα ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΗΣ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα γεηψλεηαη κέζσ κηαο ζχλζεηεο αληίζηαζεο πξέπεη 
λα ππνινγηζζεί ή λα κεηξεζεί ην ξεχκα ηνπ πξψηνπ ζθάικαηνο 

εκεηψζεηο: 

1. Απηή ε κέηξεζε δελ είλαη απαξαίηεηε αλ φια ηα εθηεζεηκέλα αγψγηκα κέξε ηεο 
εγθαηάζηαζεο     είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηε γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδφηεζεο.  

2. Ζ κέηξεζε εθηειείηαη κφλν αλ δελ είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο επεηδή δελ είλαη 
γλσζηέο φιεο νη παξάκεηξνη. Πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα, ψζηε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
κεηξήζεσλ λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ πεξίπησζε 
δηπινχ ζθάικαηνο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ εκθάληζε ηνπ δεχηεξνπ ζθάικαηνο νη ζπλζήθεο είλαη 
αλάινγεο κε εθείλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΣ (βι. 413.1.5.6 ηνπ 
ΔΛΟΣ HD-384) ν έιεγρνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξαπάλσ 
εδάθην.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ εκθάληζε ηνπ δεχηεξνπ ζθάικαηνο νη ζπλζήθεο είλαη 
αλάινγεο κε εθείλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ (βι. 413.1.5.7 ηνπ 
ΔΛΟΣ HD-384), ν έιεγρνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξαπάλσ 
εδάθην  

 

εκείσζε: Καηά ηε κέηξεζε ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο, 
είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζχλδεζε ακειεηέαο ζχλζεηεο αληίζηαζεο 
κεηαμχ ηνπ νπδέηεξνπ θφκβνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ αγσγνχ πξνζηαζίαο ζηελ 
αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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3.3.6.2 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη νξηζκέλε ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο (βι. ΔΛΟΣ 
HD-384 παξάγξαθν 413.1.3.8 γηα ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ, 413.1.4.3 
γηα ην ζχζηεκα ΣΣ θαη 413.1.5.3 γηα ην ζχζηεκα ΗΣ) πξέπεη λα κεηξεζεί ε αληίζηαζε 
γείσζεο ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο , κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο 
κεζφδνπ. 

εκεηψζεηο: 

 1. ην Παξάξηεκα Π.61-Γ ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 πεξηγξάθεηαη σο παξάδεηγκα, κηα 
κέζνδνο κέηξεζεο κε ρξήζε δχν βνεζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη 
ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη. 

 2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, ζην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΣ, ε ζέζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο (π.ρ. κέζα ζε πφιε) είλαη ηέηνηα πνπ δελ είλαη πξαθηηθά δπλαηή ε 
ηνπνζέηεζε ησλ δχν βνεζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ, ε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ή ηεο 
ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο δίλεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ 
πξαγκαηηθή ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο. 

 

3.3.6.3 Μέηξεζε ηεο ζύλζεηεο αληίζηαζεο βξόρνπ ζθάικαηνο 

 

Ζ κέηξεζε ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο πξέπεη λα γίλεη κε 
ζπρλφηεηα ίδηα κε ηελ νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα ηνπ θπθιψκαηνο. 

εκείσζε: Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο 
δίλνληαη σο παξάδεηγκα ζην Παξάξηεκα Π.61-Γ ηνπ ΔΛΟΣ HD-384. 

 

H κεηξνχκελε ηηκή ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλε κε ηελ νξηδφκελε ζηελ παξάγξαθν 413.1.3.4 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384. γηα ην 
ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΣΝ θαη ζηελ παξάγξαθν 413.1.5.7 ηνπ ΔΛΟΣ HD-
384.γηα ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ΗΣ. 

εκείσζε: ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηηκή ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ βξφρνπ 
ζθάικαηνο κπνξεί λα επεξεαζζεί απφ ηζρπξά ξεχκαηα ζθάικαηνο, κπνξνχλ λα 
ιεθζνχλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κε ηέηνηα 
ξεχκαηα ζην εξγνζηάζην ή ζην εξγαζηήξην. Απηφ έρεη εθαξκνγή θπξίσο ζηελ 
πεξίπησζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, ησλ κεηαιιηθψλ 
ζσιήλσλ θαη ησλ θαισδίσλ κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα. 

3.3.6.4 Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ αγσγώλ πξνζηαζίαο 

 

Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο R κεηαμχ νπνηνπδήπνηε 
εθηεζεηκέλνπ αγψγηκνπ κέξνπο θαη ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζεκείνπ ηεο θχξηαο 
ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο. 

εκείσζε: ηνπο αγσγνχο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηαιιηθνί 
ζσιήλεο θαη άιια κεηαιιηθά πεξηβιήκαηα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 
543.2. ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 

πληζηάηαη λα εθηειείηαη ε κέηξεζε απηή κε κία πεγή πνπ έρεη ηάζε ελ θελψ κεηαμχ 
4V θαη 24V ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη κε ξεχκα ηνπιάρηζηνλ 0,2Α. 

 

Ζ κεηξνχκελε αληίζηαζε R πξέπεη λα πιεξνί ηελ αθφινπζε ζπλζήθε 

 
Uc 

R  
It 

Όπνπ:  
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Uc  είλαη ε αλακελφκελε ηάζε επαθήο πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 61-Β ζε ζπλάξηεζε κε 
ην ρξφλν δηαθνπήο πνπ νξίδεηαη ζηνπο Πίλαθεο 41-Α θαη 41-Β ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 

It    είλαη ην ξεχκα πνπ πξνθαιεί ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο πξνζηαζίαο 
ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηνπο Πίλαθεο 41-Α θαη 41-Β ηνπ ΔΛΟΣ HD-384. 

 
ΠΗΝΑΚΑ 61-Β 

Αλακελφκελε ηάζε επαθήο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν δηαθνπήο 
 

 
Υξφλνο δηαθνπήο 
s 
 

 
Αλακελφκελε ηάζε επαθήο 
V 

 
0,1 

 
350 

0,2 210 
0,4 105 
0,8 68 
5 50 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη ρξφλνο δηαθνπήο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 5s ππφ ηηο 
ζπλζήθεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 413.1.3.6 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384, ε κέζνδνο 
απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζζεί. 

 

Όηαλ δελ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 612.6.3 θαη 612.6.4.1 ηνπ ΔΛΟΣ 
HD-384θαη εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ηζνδπλακηθή ζχλδεζε ζχκθσλα κε ηελ 
παξαγξάθν 413.1.6 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384, θαζψο επίζεο θαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, 
ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 413.1.6.2 ηνπ ΔΛΟΣ HD-384 

 
3.3.7 Έιεγρνο ηεο πνιηθφηεηαο 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθνί θαλφλεο απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε κνλνπνιηθψλ 
δηαηάμεσλ δηαθνπήο ή απνκφλσζεο ζηνλ νπδέηεξν αγσγφ, πξέπεη λα εθηειείηαη 
έιεγρνο πνιηθφηεηαο ψζηε λα εμαθξηβσζεί φηη ηέηνηεο δηαηάμεηο έρνπλ ζπλδεζεί κφλν 
ζηνπο αγσγνχο θάζεσλ. 
 

3.3.8 Γνθηκή δηειεθηξηθήο αληνρήο 
 

ηηο πεξηπηψζεηο πιηθψλ ζπλαξκνινγνχκελσλ επί ηφπνπ, ηα νπνία δελ έρνπλ 
ππνζηεί  δνθηκή ηχπνπ, πξέπεη λα  εθηειείηαη κηα δνθηκή δηειεθηξηθήο αληνρήο, 
ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΝ 60439. 

 
3.3.9 Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο 

 

Οη δηαηάμεηο δηαθνπήο θαη απνκφλσζεο, νη θηλεηήξηνη κεραληζκνί, ηα ρεηξηζηήξηα, νη 
κεραληζκνί αιιεινκαλδαιψζεσλ θαη ηα παξφκνηα, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 
δνθηκέο ιεηηνπξγίαο γηα λα εμαθξηβσζεί φηη έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ξπζκηζζεί ζσζηά, 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα έθδνζε θαη κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 
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4. ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ. ΤΚΔΤΧΝ θιπ 
 
 
4.1 Γεληθά 

 

Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο εηδηθνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (π.ρ. ΔΤ) γηα λα 
πξνιεθζνχλ παξεξκελείεο πάλσ ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ ησλ, 
ζπζθεπψλ θιπ., νξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο, πξηλ απηφ ηελ παξαγγειία ηνπο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε : 

α. Καηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη άιια είδε, 
πνπ ζθνπεχεη λα παξαγγείιεη, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα 
εηθνλνγξαθεκέλα έληππα, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο, απνδφζεσλ θαη ινηπά ζηνηρεία 
ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζε ηξφπν πνπ λα απνδεηθλχεηαη "θαη' αξρήλ" φηη ηα είδε απηά είλαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία. 

β. Σα γεληθά ζρέδηα πνπ λα δείρλνπλ ηε δηάηαμε ηνπο κέζα ζηνπο πξνβιεπφκελνπο 
ρψξνπο κε θαηάιιειε θιίκαθα, θαη λα γξάθνπλ ηηο γεληθέο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη 
ηα βάξε ηνπο, πξνο επηβεβαίσζε ηεο δπλαηφηεηαο εγθαηαζηάζεσο ηνπο ζηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη δείγκα γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, ήζειε δεηεζεί. 
 
4.2 Φσηηζηηθά ζώκαηα  

 

Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε παξαγγειία θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ιακπηήξσλ θαη γηα 
επηβεβαίσζε ησλ ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε ζρέζε κ' απηά ηεο Σερληθήο 
Μειέηεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη απαξαηηήησο ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία ζε επίζεκα ραξηηά ηνπ Οίθνπ Καηαζθεπήο ησλ θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ, ιακπηήξσλ θαη νξγάλσλ, ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα ζε πξσηφηππν 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη 
ιακπηήξσλ : 

α. Λεπηνκεξή ηερληθά θπιιάδηα (PROSPECTUS) 

β. Κακπχιεο ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζεο 

γ. Γηάγξακκα πνιηθήο θαηαλνκήο ζε δχν επίπεδα, έλα παξάιιειν θαη έλα θάζεην 
πξνο ηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

δ. Κακπχιεο ISOLUX 

ε. ηνηρεία ππνινγηζκνχ ηεο "νηθνλνκηθήο δσήο" (Te) ησλ ιακπηήξσλ ζπλνδεπφκελα 
απφ ην ζρεηηθφ ππνινγηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.2.5, ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 
ΣΤ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ειάρηζηνο ρξφλνο "νηθνλνκηθήο δσήο" ησλ ιακπηήξσλ 
Να.Τ.Π. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ίζνο πξνο 15.000 ψξεο. 

ζη. Σερληθφ θπιιάδην (PROSPECTUS) ηνπ ιακπηήξα κε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ 
θάζκαηνο εθπνκπήο θαη κε ηελ νλνκαζηηθή θσηεηλή ξνή ηνπ ιακπηήξα κεηά απφ 100 
ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

Δθφζνλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξνκέλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη 
ιακπηήξσλ απέρνπλ απηψλ ηεο Σερληθήο Μειέηεο ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
ζπληάμεη λέα κειέηε κε λένπο θσηνηερληθνχο ππνινγηζκνχο, κε δηαηήξεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο παξνχζεο κειέηεο (βιέπε ηεχρνο ππνινγηζκψλ) . 

δ. Σερληθφ Φπιιάδην (PROSPECTUS) κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ζηξαγγαιηζηηθψλ πελίσλ,. 

ε. Σερληθφ Φπιιάδην (PROSPECTUS) ησλ ειεθηξνληθψλ ελαπζηήξσλ 
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5. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΤΛΗΚΧΝ 
 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΝΣΡΗΒΑΝΗΟΤ (Α.Σ. 3.15, 5.01-5.29) 
 
 

 
5.1 Ζ/Μ ΓΗΚΣΤΑ ΗΝΣΡΗΒΑΝΗΟΤ (Α.Σ. 3.15) 
 
   Ζ θαηαζθεπή ηνπ πζηήκαηνο ηληξηβαληνχ ζα βαζίδεηαη ζηελ εμειηγκέλε ηερλνινγία 
ελαξκνληζκέλε πιήξσο κε ηα δηεζλή θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα ηεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο 
ησλ ηληξηβαληψλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλεο θνξπθαίαο πνηφηεηαο πιηθά. 
Ο εμνπιηζκφο ησλ ηληξηβαληψλ ζα βαζίδεηαη ζηελ: 

 Δμεηδηθεπκέλε θνξπθαία πνηφηεηα πιηθψλ. 

 χγρξνλε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ηληξηβαληψλ. 

 Δμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 ΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΝΣΡΗΒΑΝΗΟΤ. 

 Αλάγθεο κεησκέλεο  ζπληήξεζε ηνπ ηληξηβαληνχ. 

 Πεξηνξηζκφο ησλ άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη κε ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ ιφγσλ ηεο χπαξμεο απαξαίηεησλ απηνκαηηζκψλ. 

 Διαρηζηνπνίεζε αλαιψζηκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 

 Δληππσζηαθφ πδάηηλν ζρήκα θαη λέαο ηερλνινγίαο θσηηζκφο LED. 

 Δμαζθάιηζε κειινληηθήο αλεχξεζεο αληαιιαθηηθψλ. 

 Ο εμνπιηζκφο ηνπ ηληξηβαληνχ απφ ηνλ αλάδνρν ζα είλαη εληαίαο εξγνζηαζηαθήο 
θαηαζθεπήο. 

 
   Γηα ηελ απνθπγή θαηλφκελσλ ειεθηξνιχζεσλ, ειεθηξνδηαβξψζεσλ, νμεηδψζεσλ ζα 
ππάξρεη νκνηνγέλεηα πιηθψλ. 
   Σν ζχζηεκα ηληξηβαληνχ, ηα ππνβξχρηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα, ηα αθξνθχζηα, νη 
ζσιελψζεηο, νη βάζεηο ζηήξημεο, ηα θίιηξα ησλ αληιηψλ, ηα ρηηψληα ςχμεο ησλ 
ειεθηξνθηλεηήξσλ, ηα αηζζεηήξηα ειέγρνπ ζηάζκεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ αλνμείδσην 
ράιπβα AISI 304-316, κέηαιιν ην νπνίν ζα πξνζθέξεη πςειή ζθιεξφηεηα θαη άξηζην 
θηλίξηζκα. 
   Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα θαη ηα ειεθηξνληθά ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα έρνπλ 
δπλαηφηεηα εχθνινπ ρεηξηζκνχ. 
   Γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηληξηβαληνχ ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί: 

 Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ηνπ ηληξηβαληνχ. 

 Ζ πξφβιεςε γηα εχθνιε ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ. 

 Ζ αζθαιήο θαη ζσζηή ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 
ειεθηξηθψλ κνλάδσλ. 

 Ζ άξηζηε παξνπζία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ηληξηβαληνχ. 

 Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ηνπ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟΤ ΥΑΛΤΒΑ ζα γίλνπλ κε απηνγελή ζπγθφιιεζε 
(TIC). 

 Όια ηα πξντφληα λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001. 

 Όια ηα πξντφληα λα είλαη Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο Δ.Δ. 
 

   Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηληξηβαληνύ ή νη αληίζηνηρνη 
πξνκεζεπηέο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ISO 9001:2008 ζηνλ ηνκέα: 
 Καηαζθεπή πζηεκάησλ ηληξηβαληώλ. 
 Καηαζθεπή Τπνβξύρησλ πξνβνιέσλ. 
 Καηαζθεπή Ζιεθηξηθώλ Πηλάθσλ. 
 Σερληθή Τπνζηήξημε. 
   Θα θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία αληίγξαθν ηνπ ελ ηζρχ Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ ηληξηβαληνχ. 
 
α) ΤΓΑΣΗΝΟ  ΥΖΜΑ 
   χζηεκα ππνδαπέδηνπ ηληξηβαληνχ κε 6 πίδαθεο. 
   Ζ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ ηληξηβαληνχ ζα εμαζθαιίδεη ζηαζεξά, ελαιιαζζφκελα πδάηηλα 
ζρήκαηα θαη θσηηζκφ LED ιεπθνχ ρξψκαηνο. 
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   Θα απνηειείηαη απφ έμη (6) COMPACT SYSTEMS κε ελζσκαησκέλν αθξνθχζην θαη αληιία 
ζε αζχκκεηξε δηάηαμε κε θαηαθφξπθε δέζκε θαη κε χςνο ζηήιεο 1.50m-2.00m. 
   Σν πδάηηλν ζρήκα ηνπ ηληξηβαληνχ ζα είλαη ζπλδπαζκφο αθξνθπζίσλ θαη θσηηζκνχ LED κε 
απηφκαηεο ελαιιαγέο ησλ πδάηηλσλ ζρεκάησλ θαη ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο 
ησλ πδάηηλσλ ζρεκάησλ κέζσ Ζιεθηξνληθνχ πξνγξακκαηηζηή κε επηβιεηηθή παξνπζία αθφκε 
θαη απφ κεγάιε απφζηαζε αλαβαζκίδνληαο ην πεξηβάιινλ. 
   Σν COMPACT SYSTEM ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ΄ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα 
AISI 304 θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα Ζ/Μ κέξε δεκηνπξγίαο ηνπ πίδαθα ζηεξηδφκελν ζε κηα 
εηδηθή θαηαζθεπή απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ην νπνίν ζα εδξάδεηαη ζηελ αξρηθή 
θαηαζθεπή ηεο ιεθάλεο ψζηε λα είλαη αζθαιήο θαη εχθνιε ε απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ 
πζηήκαηνο. Θα απνηειείηαη απφ ηνλ ξπζκηζηή πίδαθα θαη ην Αθξνθχζην θαηαζθεπαζκέλν εμ΄ 
νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 εληαίαο κνξθήο θαηαζθεπήο (ρσξίο 
ζπγθνιιήζεηο) κε εηδηθφ δηαρπηή λεξνχ θαη ελζσκαησκέλν SWIV ROTOR γηα ηελ 
επζπγξάκκηζε ηνπ αθξνθπζίνπ δεκηνπξγψληαο θξπζηάιιηλε πδάηηλε ζηήιε λεξνχ ρσξίο 
ςεθαζκφ, κε αλεξρφκελν χςνο Ζ=1.50m-2.00m, ην νπνίν εκθαλίδεη άξηζηε πδάηηλε 
παξνπζία. Tα αθξνθχζηα θαη ηα κεραλήκαηα δελ ζα είλαη νξαηά απφ ηελ επηθάλεηα. 
   Σν αθξνθχζην δελ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ. 
   Σα ζπζηήκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη απφ βαλδαιηζκνχο ή θαηαζηξνθέο. 
   Θα έρνπλ εχθνιε ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ. 
   Σα ππνδαπέδηα ζηληξηβάληα ζα απνηεινχληαη απφ έμη (6) αλεμάξηεηεο ππνβξχρηεο αληιίεο 
θαηαζθεπαζκέλεο εμ΄ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαηάιιειεο γηα 
ηληξηβάληα γηα πνιχσξε ιεηηνπξγία, ρακειήο ηάζεο 110V θαη ηζρχο 0,30KW. Ζ αληιία ζα 
πξνζηαηεχεηαη κε δηάηξεην θίιηξν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 γηα ηελ απνθπγή 
κηθξναληηθεηκέλσλ ζηνλ ζηξφβηιν. Οη ππνβξχρηεο Αληιίεο ζα ειέγρνληαη κέζσ Ζιεθηξνληθήο 
κνλάδαο πξνγξάκκαηνο. Όια ηα κεραλήκαηα ηνπ ζηληξηβαληνχ ζα είλαη απφ πιηθά κε ηελ 
κηθξφηεξε θζνξά απφ ην λεξφ θαη ηνλ ήιην. 
   Σν κεραλνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ηληξηβαληνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηκαγλεηηθφ 
αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 πξνέιεπζεο Δπξσπατθψλ Δξγνζηαζίσλ. 
Tν θάζε COMPACT SYSTEM ζα πεξηιακβάλεη: 

 Μηα (1) εηδηθή θαηαζθεπή απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ην νπνίν ζα εδξάδεηαη ζηελ 
αξρηθή θαηαζθεπή ηεο ιεθάλεο ψζηε λα είλαη αζθαιήο θαη εχθνιε ε απνζπλαξκνιφγεζε 
ηνπ πζηήκαηνο. 

 Έλα (1) Αθξνθχζην κε δηαηνκή εμφδνπ 16mm θαη παξνρή 1΄΄ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, εζσηεξηθά ηνπ αθξνθπζίνπ ζα ππάξρεη εηδηθφο 
δηαρπηήο λεξνχ. 

 Έλα (1) SWIV ROTOR γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ Αθξνθπζίνπ ±15%, ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 

 Μία (1) ππνβξχρηα αληιία θαηαζθεπαζκέλε εμ΄ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 
304, ε νπνία γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζα ιεηηνπξγεί κε ρακειή ηάζε ιεηηνπξγίαο 110V θαη 
ηζρχο 0,30KW. 

 Έλα (1) θπιηλδξηθφ θίιηξν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 

 Έλα (1) ξπζκηζηή χςνπο πηδάθσλ. 

 Σα ζπζηήκαηα ζα έρνπλ ιείεο επηθάλεηεο γηα λα κελ επηθάζνληαη εχθνια άιαηα θαη 
ζθνππίδηα θαη γεληθά ε ζπληήξεζε ηνπο θαη ν θαζαξηζκφο λα είλαη εχθνινο. 

 
 
β) ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ  ΠΡΟΒΟΛΔΗ 
 

 Οη πξνβνιείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη εμ΄ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 
αληηκαγλεηηθφ θαη είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα ππνβξχρην θσηηζκφ ηληξηβαληψλ. 

 Θα είλαη ηειείσο ζηεγαλνί θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε γιπθφ, πθάικπξν θαη ρισξησκέλν λεξφ. 

  Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο IP 68. 

  Θα απνηεινχληαη απφ 3 HIGH POWER LED COMPACT (cree) ηζρχο 8-10Watt. 

 Θα ιεηηνπξγνχλ κε ρακειή ηάζε 12-24VDC. 

 Θα έρνπλ κεγάιν φξην δσήο (50.000 ψξεο) ρσξίο κείσζε παξαγσγήο θσηηζκνχ. 

 Σα LED ζα βξίζθνληαη εληαία επάλσ ζε έλα LED MODUL ηα νπνία ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα κε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά STANDARD. 
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 Θα έρνπλ εηδηθφ ζηππηνζιίπηε ΗΡ 68 θαη ιάζηηρα γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θαισδίνπ 
παξνρήο. 

 Θα έρνπλ εηδηθά θαιψδηα γηα ην λεξφ Δπξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 Σν θέιπθνο θαη ην ζηεθάλη ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 κε γπαιηζηεξή θαη ιεία επηθάλεηα, απνηεινχκελα απφ δπν 
(2) κέξε. 

 Οη βίδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη αλνμείδσηεο κε ζπείξσκα Μ4 AISI 304. 

 Σα ειαζηηθά ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη απφ εηδηθή ειαζηηθή ζχλζεζε SILICON πςειήο 
ζεξκνθξαζίαο θαη αληνρήο ζηηο ελαιιαγέο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην λεξφ. 

 Θα έρεη θξχζηαιιν δηαθαλέο, αζθαιείαο, κεγάιεο ζεξκνκεραληθήο αληνρήο, εηδηθήο 
επεμεξγαζίαο, ηχπνπ SECURIT, πάρνο 5mm, ην νπνίν αληέρεη ζηηο κεηαβνιέο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, ηνπ λεξνχ θαη ζηηο κεραληθέο θξνχζεηο. 

 Θα είλαη βηνκεραλνπνηεκέλεο θαηαζθεπήο. 

 Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε βηνκεραληθή εμέιαζε (πξέζα) ρσξίο ζπγθνιιήζεηο. 
 
Οη προβοιείς ζα είλαη πηζηοποηεκέλοη βάζε Εσρωπαϊθώλ Οδεγηώλ κε ζήκαλζε CE θ΄ IP 68, 
πηζηοποηεηηθά ηα οποία ζα προζθοκηζζούλ από ηολ προκεζεσηή. 
 
γ) ΦΧΣΗΜΟ  LED 
   Γηα ηνλ θσηηζκφ ηνπ ηληξηβαληνχ θαη πεξηκεηξηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζπλνιηθά ηξηάληα πέληε 
(35) ππνβξχρηνη πξνβνιείο ΗP68 D=115mm ηχπνπ FLAT θαηαζθεπαζκέλνη εμ΄ νινθιήξνπ 
απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ηχπνπ HIGH POWER LED COMPACT ιεπθνχ θσηηζκνχ 
COOL WHITE, ηζρχο θάζε πξνβνιέα 8-10Watt κε ρακειή ηάζε ιεηηνπξγίαο 12-24VDC κε 
κεγάιν φξην δσήο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο-νηθνλνκίαο κε βάζεηο ζηήξημεο 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
   Σα LED ζα βξίζθνληαη εληαία επάλσ ζε έλα LED MODUL ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
κε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά STANDARD (CREE Ακεξηθήο). 
   ηε κηα πιεπξά ζα ππάξρνπλ ηα LED, microcontrollers, ειεθηξνληθέο κνλάδεο θαη κνλάδεο 
απηνπξνζηαζίαο θαη ζηελ άιιε πιεπξά ζα ππάξρεη κεηαιιηθή επηθάλεηα κεγάιεο 
ζεξκναπαγσγήο γηα ηελ απφξξηςε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε κεγάιν φξην δσήο. 
   Σν LED MODUL ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε απηνπξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε θαη έιεγρν 
ξεχκαηνο θαζψο θαη δηαρείξηζε ςχμεο. 
   Οη προβοιείς LED ζα είλαη πηζηοποηεκέλοη βάζε Εσρωπαϊθώλ οδεγηώλ κε ζήκαλζε CE θαη 
IP 68, πηζηοποηεηηθά ηα οποία ζα προζθοκηζζούλ από ηολ προκεζεσηή. 
   Οη προβοιείς LED ζα δηαζέηοσλ βαζκίδα ποσ ζα δηαζθαιίδεη ίδηα ηζτύ θωηηζκού από ηο 
πρώηο έως θαη ηολ ηειεσηαίο προβοιέα. 
 
δ) ΦΑΚΟΗ LED 
   Γηα ηελ απφδνζε ησλ LED θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο θσηεηλήο απφδνζεο ζα ππάξρεη 
πξφζζεηνο θαθφο κεγάιεο απφδνζεο δεκηνπξγίαο δέζκεο 20-22

ν
. Θα θαηαηεζνχλ ζηνηρεία 

θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ LED  κε ηα DATA SHEET ησλ LED θαη ηα DATA SHEET 
ησλ LENSES. 
 
ε) ΜΟΝΑΓΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ησλ LED 
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα ηξνθνδνζίαο SWITCHING POWER SUPPLY LED. 
 Πξνζηαζία απφ ηηο αλσκαιίεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 
 Κπκαηλφκελε νλνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ. 
 Πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα, ππέξηαζε, ππεξθφξησζε. 
 ηαζεξνπνηεκέλε ηάζε εμφδνπ. 
Θα θαηαηεζνχλ ηα DATA SHEET θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
ζη) ΑΝΣΛΖΣΗΚΑ  ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ  ΜΟΝΟΒΑΘΜΗΑ 
 
Ζ αλαθπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κε ππνβξχρηεο αληιίεο θνξπθαίαο ηερλνινγίαο, 
αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο κε πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη πηζηνπνίεζε CE. 
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Θα ηνπνζεηεζνχλ ππνβξχρηεο αληιίεο θαηαζθεπαζκέλεο εμ΄ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην 
ράιπβα AISI 304, θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε ηληξηβάληα θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ 
αλνμείδσηα θίιηξα γηα ηελ απνθπγή κηθξναληηθεηκέλσλ ζηελ θηεξσηή ηεο αληιίαο. 
 Θα έρεη ελζσκαησκέλε ζεξκηθή απηνπξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαη ρακειφ ξεχκα 

εθθίλεζεο. 
 Αζθαινχο θαη εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο. 
 Αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. 
 Μεραληθφ ζηππηνζιίπηε. 
 Δηδηθά θαιψδηα NEOPREN HO-7RNF. 
 Μεγάιν βαζκφ απφδνζεο. 
 Δλζσκαησκέλε πεξηθεξεηαθή ςχμε ειεθηξνθηλεηήξα. 
 Καηάιιειε γηα απεξηφξηζην αξηζκφ εθθηλήζεσλ αλά ιεπηφ κέζσ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ. 
 Θεξκνθξαζία αληινχκελνπ λεξνχ 0-35

o
C. 

 Πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζρπξφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
 Θεξκνθξαζία αληινχκελνπ λεξνχ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα +90

o
C. 

 Κιάζε κφλσζεο F. 
 Υακειή ηάζε ιεηηνπξγίαο 110V. 
 Ηζρχο 0,30KW- Q max 10m

3
/h αλαι. καλνκεηξηθνχ. 

 Γπλαηφηεηα πνιχσξεο ιεηηνπξγίαο. 
 Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο IP 68. 
 Βάζεηο ζηήξημεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 
 Ζ πεξηέιημε ηεο αληιίαο είλαη εγθισβηζκέλε εξκεηηθά κέζα ζε έλα ζηεγαλφ θέιπθνο. 
 
δ) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ  ΜΟΝΑΓΑ  ΔΛΔΓΥΟΤ  ΣΑΘΜΖ  ΝΔΡΟΤ 
 
   Θα είλαη ειεθηξνληθήο θαηαζθεπήο θαη ζα απνηειείηαη απφ κηα εμεηδηθεπκέλε ειεθηξνληθή 
κνλάδα  ειέγρνπ ζηάζκεο λεξνχ ησλ ηληξηβαληψλ, πξνζηαζία ησλ κεραλεκάησλ απφ μεξά 
ιεηηνπξγία, δπν (2) επηπέδσλ ζηάζκεο λεξνχ, κε ζχζηεκα απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο, κε 
ελζσκαησκέλεο ρξνλνθαζπζηεξήζεηο πξνζαξκνγήο  ζηελ ιεθάλε ηνπ ζηληξηβαληνχ. Θα έρεη 
πξνγξακκαηηζκέλνπο αλεμάξηεηνπο ειέγρνπο ζηάζκεο θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε επηθάλεηα λεξνχ 
κε θπκαηηζκφ ρσξίο πξνβιήκαηα, ε νπνία ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ πίλαθα. 
 
 
 
ε) ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΟ  ΑΗΘΖΣΖΡΗΟ  ΔΛΔΓΥΟΤ  ΣΑΘΜΖ 

STAINLESS  STEEL  AISI  304 
 
   Θα είλαη έλα (1) εηδηθφ αηζζεηήξην πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν κέζα ζε 
εκηζθαίξην ζφιν (θνπηί) κε θιηκαθνχκελε  βάζε γηα ηελ ξχζκηζε αθξηβείαο ζηελ ζηάζκε ηνπ 
λεξνχ θαη εμνκάιπλζε ηνπ θπκαηηζκνχ. 
   Όιν ην ζχζηεκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ Stainless Steel AISI 304 ην δε αηζζεηήξην 
ζα είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ ρσξίο κεηαιιηθέο αθίδεο. 
   Ζ ζπζθεπή ζα ειέγρεη ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ φηαλ παξνπζηαζηεί έιιεηςε απφ εμάηκηζε ή 
απψιεηα λεξνχ θαη ζα δηαθφπηεη απηνκάησο ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνβνιέσλ θαη ησλ αληιηψλ 
γηα λα κελ θαηαζηξαθνχλ. 

 
 
ζ) ΑΤΣΟΜΑΣΖ  ΤΜΠΛΖΡΧΖ  ΝΔΡΟΤ 
    Γηα ηελ Απηφκαηε ζπκπιήξσζε λεξνχ ηεο ιεθάλεο ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθή νξεηράιθηλε 
ειεθηξνβάλα 1΄΄, ρακειήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο 24V, ζα απηνηξνθνδνηείηαη απφ κεηαζρεκαηηζηή 
αζθαιείαο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε εληνιή απφ ηνλ Ζιεθηξνληθφ Δπηηεξεηή ηάζκεο γηα ηελ 
ζπκπιήξσζε ηνπ λεξνχ φηαλ ζα ππάξρεη έιιεηςε ή απψιεηα. 

 
 
η) ΑΤΣΟΜΑΣΟ  ΓΗΑΚΟΠΣΖ  ΑΝΣΗΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  Fi 30 mA 

 Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο βάζεη Γηεζλψλ Καλνληζκψλ αζθαιείαο. 

 Θα είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν καο εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο 

θαη ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 
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 Με ηελ ππεξεπαηζζεζία πνπ έρεη ζηελ αλίρλεπζε ηεο ηάζεο δελ ζα αθήλεη πεξηζψξηα ζηελ 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ή θηλδχλσλ, δηφηη ζα δηαθφπηεη ην θχθισκα ηξνθνδνζίαο ηάζεσο 

αζηξαπηαία. 

 Θα εμαζθαιίδεη πξνζηαζία ζε νιφθιεξε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζι. πίλαθα. 

 Θα δηαθφπηεη αθαξηαία ηελ ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε βιάβεο ζε ρξφλν αληίδξαζεο 40ms. 

 Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεηάδεηαη απφιπηα θαιή γείσζε ηεο παξνρήο. 

 Θα πξνζθέξεη πξνζηαζία ελαιιαζζφκελσλ εκηηνλνεηδψλ θαη παικηθψλ ξεπκάησλ. 
 

 
ηα) ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧΝ IP 68 
   Σα ππνβξχρηα θνπηηά δηαθιαδψζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ΄ νινθιήξνπ απφ 
αληηκαγλεηηθφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ππνβξχρηεο 
ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θαισδίσλ πνπ ζα αθνξνχλ ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο, ηνπο 
ππνβξχρηνπο πξνβνιείο, ηα αηζζεηήξηα θηι. κε 4-6 ζηππηνζιίπηεο ζηεγαλνχ ηχπνπ IP 68 θαη 
ειαζηηθά ζηεγαλφηεηαο SILICON ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε ζηεγαλφηεηα. 
 
ηβ) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ  ΔΠΗΣΖΡΖΣΖ  ΔΛΔΓΥΟΤ  ΑΝΔΜΟΤ ΑΝΔΜΟΜΔΣΡΟ 

 
   Θα είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε κνλάδα πξνζηαζίαο ηνπ ζηληξηβαληνχ απφ ην δπλαηφ άλεκν, 
κεγάιεο επαηζζεζίαο ειέγρνπ ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ κε 2 αλεμάξηεηα επίπεδα ειέγρνπ 
θαζψο θαη ε κνλάδα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο επηινγψλ. 
   Θα δηαθφπηεη απηφκαηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηληξηβαληνχ εάλ εκθαληζηεί δπλαηφο άλεκνο 
θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηληξηβαληνχ θαη καο παξαζχξεη ηα λεξά έμσ απφ ηελ ιεθάλε. 
   Θα απνηειείηαη απφ έλα εηδηθφ πεξηζηξνθηθφ αηζζεηήξην κεγάιεο επαηζζεζίαο θαη κηα 
ειεθηξνληθή κνλάδα πνπ έρεη ξπζκηδφκελε θιίκαθα γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη δελ ζα 
επεξεάδεηαη απφ απφηνκεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο απμνκεηψζεηο ηεο έληαζεο ηνπ αέξα. 
   Ζ ζέζε ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδνο ζα είλαη εληφο ηνπ πίλαθα. Σν αηζζεηήξην ζα ηνπνζεηεζεί 
ζε έλα ζσιήλα απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 χςνπο 3m πεξίπνπ δίπια ζηνλ ειεθηξηθφ 
πίλαθα. 
   Ζ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη αλά πάζα ζηηγκή 
ην αλεκφκεηξν. 
 
 
ηγ) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΖ ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΧΝ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΥΖΜΑΣΧΝ 
   Ο ειεθηξνληθφο πξνγξακκαηηζηήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απηφκαηε αιιαγή πδάηηλσλ 
ζρεκάησλ ζηνπο πίδαθεο. 
   Θα έρεη ξπζκηζηή γηα ηνλ ρξφλν αιιαγήο SLOW θαη FAST κε πεξηνδηθή ελαιιαγή πδάηηλσλ 
ζρεκάησλ κε δηαθφπηε παγψκαηνο ηνπ επηζπκεηνχ ζπλδπαζκνχ. 
 
 
ηδ) ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ  ΠΗΝΑΚΑ 

 
   Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηληξηβαληνχ ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθφο πίλαθαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη 
φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ησλ αληιηψλ θαη ησλ 
πξνβνιέσλ. 
   Σν ζηληξηβάλη ζα ιεηηνπξγεί κε Απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 
   Ο Ζι. πίλαθαο ζα είλαη κεηαιιηθφο, ζηεγαλφο, εμσηεξηθνχ ρψξνπ ΗΡ 66 θαη ζα πιεξεί φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο θαη πξνζηαζίαο ησλ κεραλεκάησλ. 
   Θα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνλάδεο ρεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ αληιηψλ θαη ησλ πξνβνιέσλ.  
Ο πίλαθαο θαη ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ζα θαιχπηνληαη κε CE Δπξψπεο. 
 
ΚΤΡΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 Μεηαιιηθφ θηβψηην ηχπνπ PILLAR κε εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία βακκέλν κε 
ειεθηξνζηαηηθή, επνμηθή βαθή πνιιψλ επηζηξψζεσλ κε απφρξσζε RAL 7032 ησλ 
ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαλνληζκνχ ηεο Δ.Δ., θαηάιιειν γηα εμσηεξηθφ ρψξν ΗΡ 66. 

 Άλνηγκα πφξηαο 120 κνίξεο. 

 Κιεηδαξηέο αζθαιείαο κε εζσηεξηθνχο κεληεζέδεο ζηελ πφξηα κε νμεηδσκέλνπο. 

 Αθξνδέθηεο γείσζεο ζα πξνζηαηεχεη ηελ πφξηα. 
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 Σα ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ ζα πεξηιακβάλεη ν πίλαθαο είλαη θαηαζθεπαζκέλα βάζεη 
Πηζηνπνηήζεσλ CE Δπξσπατθψλ Δξγνζηαζίσλ. 

 
Θα  πεξηιακβάλεη: 
 Γεληθφ δηαθφπηε 4x40A. 
 Γεληθέο αζθάιεηεο 3x32A. 
 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο (παξνρήο ξεχκαηνο). 
 Απηφκαην δηαθφπηε αληηειεθηξνπιεμίαο Fi 30mA 4x40A. 
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα επηηήξεζεο ζηάζκεο. 
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ειεθηξνβάλαο 24V. 
 Ζιεθηξνληθή κνλάδα επηηήξεζεο αλέκνπ. 
 Γχν (2) Υξνλνδηαθφπηεο αληιηψλ θαη θσηηζκνχ κε εθεδξεία 100h. 
 Ρειέ ηζρχνο αληιηψλ θαη θσηηζκνχ. 
 Ζιεθηξνληθφο πξνγξακκαηηζηήο. 
 Απηφκαηεο αζθάιεηεο αληιηψλ.  
 Απηφκαηεο αζθάιεηεο θσηηζκνχ. 
 Σξνθνδνηηθά Switching power supply. 
 Μεηαζρεκαηηζηήο ρακειήο ηάζεο αληιηψλ. 
 Γηάθνξα κηθξνπιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ει. Πίλαθα. 
 

ΚΗΒΧΣΗΟ ΖΛ. ΠΗΝΑΚΑ 
 
Πξνδηαγξαθέο θηβσηίσλ κε δείθηε πξνζηαζίαο έσο ΗΡ 66 θαηά EN 60529-NEMA 4 

 

Κηβώηην: Αλζεθηηθή θαηαζθεπή απφ 1.25 ρηι. έσο 1.50 ρηι. πάρνπο έιαζκα ράιπβα 
δηακνξθσκέλν θαη ζπγθνιιεκέλν απφ έλα έιαζκα πιηθνχ κε πξνζηαηεπηηθφ απιάθη γχξσ απφ 
ηνλ νπιηζκφ ηεο πφξηαο. Πίζσ θάιπκκα κε έηνηκεο ηξχπεο γηα επηηνίρηα ζηήξημε. Γάπεδν 
θηβσηίνπ κε θιάληδα, θαιπκκέλε κε έιαζκα ράιπβα. 

Πόξηα: 1.5 ρηι. έσο 2 ρηι. έιαζκα ράιπβα, κνλσκέλε κε αθξψδεο πιηθφ, δηάηξεηεο θάζεηεο 
βάζεηο ζηήξημεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο, κε βηδσηνχο κεληεζέδεο. Ζ γσλία αλνίγκαηνο είλαη 130 
κνίξεο ζχκθσλα κε ην VDI (κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηηο 180 κνίξεο),  αθαιφο θιεηδαξηάο κε 
θιεηδί «γεξκαληθνχ» ηχπνπ ζχκθσλα κε  DΗΝ 43668. 

Πιάθα ζηήξημεο: 2-3 ρηι. έιαζκα ράιπβα κε αλνίγκαηα γηα ηνπνζέηεζε ζην επηζπκεηφ 
βάζνο, γαιβαληζκέλν. 

Πηζηνπνηήζεηο: UL, CSA, VDE, TUV, Germanischer Lloyd, Lloyds Register of Shipping, Det 
Norske Veritas, USSR Register of Shipping. 

Δπεμεξγαζία επηθάλεηαο: 
α) πιαηζίνπ:  
1) απνιίπαλζε θαη λαλνθεξακηθή επηθάιπςε γηα αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία  
2) εκβάπηηζε ειεθηξνθφξεζεο ζε RAL 7044 γηα κέγηζηε πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, πάρνπο 
πεξίπνπ 20κm 
β) επίπεδσλ επηθαλεηώλ: 
1) απνιίπαλζε θαη λαλνθεξακηθή επηθάιπςε γηα αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία  
2) εκβάπηηζε ειεθηξνθφξεζεο ζε RAL 7044 γηα κέγηζηε πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, πάρνπο 
πεξίπνπ 20κm. 
3) επηπξφζζεηε βαθή πνχδξαο ζε RAL 7035 πάρνπο πεξίπνπ 70κm έσο 110κm. 
 
 
 

5.2. Φξεάηηα (Α.Σ. 5.01, 5.02, 5.03, 5.04) 

 

5.2.1. Πξνθαηαζθεπαζκέλα  Φξεάηηα 
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Σα θξεάηηα πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα ην ηξάβεγκα ησλ θαισδίσλ, ζηε βάζε ζηεξίμεσο θάζε 

ηζηνχ, ζηηο δηαβάζεηο ησλ δξφκσλ θ.ι.π. είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα. 

Γέρνληαη ζσιήλεο φισλ ησλ δηακέηξσλ. 

Καηαζθεπάδνληαη απφ ζηεγαλφ ζθπξφδεκα νπιηζκέλν Β450(C35), αλζεθηηθφ ζε ρεκηθέο 

πξνζβνιέο θαη ιχκκαηα θαη είλαη έηνηκα γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκεληνθνλία. 

ηνλ ππζκέλα φισλ ησλ θξεαηίσλ ζα δεκηνπξγεζεί άλνηγκα 20 x 20 cm, πιεξσκέλν κε 

ραιίθη γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξψλ. ηηο πιεπξέο ησλ θξεαηίσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

αλνίγκαηα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσιήλσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζ'απηφ 

ηα παξαπάλσ θξεάηηα πξνβιέπνληαη ζηεγαλά θαιύκκαηα από γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα κε θιεηδί αλαιόγσλ δηαζηάζεσλ θαηάιιεια λα θέξνπλ ην πιηθό ηεο ηειηθήο 

επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ. 

 

5.2.2. Φξεάηηα απφ κπεηφλ 
 

Ζ δφκεζε ησλ θξεαηίσλ γίλεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα Β160, 300 ργξ. ηζηκέληνπ, 

πάρνπο 15cm  ζηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο θαη ηνλ ππζκέλα. 

ηνλ ππζκέλα φισλ ησλ θξεαηίσλ ζα δεκηνπξγεζεί άλνηγκα 20x20 cm, πιεξσκέλν κε ραιίθη 

γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξψλ. ηηο πιεπξέο ησλ θξεαηίσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ αλνίγκαηα 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσιήλσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζ'απηφ.  

ηα παξαπάλσ θξεάηηα πξνβιέπνληαη ζηεγαλά θαιχκκαηα απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε 

θιεηδί αλαιφγσλ δηαζηάζεσλ θαηάιιεια λα θέξνπλ ην πιηθφ ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ 

δαπέδνπ. 

 
 
 

5.3 σιελώζεηο (Α.Σ. 5.05, 5.06, 5.07, 5.08) 

 

5.3.1. Υαιχβδηλνη ζσιήλεο. 

 
Υαιχβδηλνη ζσιήλεο κε ή ρσξίο εζσηεξηθή κφλσζε θαηά DIN θαη VDE-0605 (A) ζχκθσλνη κε 

ην άξζξ.145 παξ.4 ησλ θαλνληζκψλ, ειηθνηνκεκέλνη, θαηάιιεινη γηα ζχλδεζε κε θνριησηέο 

κνχθεο απφ ην ίδην πιηθφ ηππνπνηεκέλσλ δηακέηξσλ Φ-13.5,-16,-21,-29 θαη 36mm επζείο ή 

εχθακπηνη. 

 

Δίλαη εηδηθνί ζσιήλεο γηα ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ραιχβδηλνη κε ξαθή πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 1mm, εζσηεξηθή κνλσηηθή επέλδπζε ζχκθσλα κε ηνλ αξ.146 παξ.Φ1 598/55. Οη 

ραιπβδνζσιήλεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη κεραληθή αληνρή θαζψο 

επίζεο ζε πγξνχο ρψξνπο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πξέπεη λα βηδψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

θνπηηά δηαθιάδσζσο θιπ., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ζηνπο αγσγνχο πνπ 

πεξηέρνπλ. Δίλαη θαηάιιεινη γηα αγσγνχο θαη θαιψδηα. 
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5.3.2. Υαιχβδηλνη ζσιήλεο γαιβαληζκέλνη. 

 
Υαιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη ρσξίο εζσηεξηθή κφλσζε κέζνπ βάξνπο (θφθθηλε εηηθέηηα) 

ISO-Light ή DIN-2439B, ειηθνηνκεκέλνη κε εμαξηήκαηα ζχλδεζεο απφ καιαθηνπνηεκέλν 

ρπηνζίδεξν, γαιβαληζκέλα, ζθέηα (ρσξίο εληζρπκέλα ρείιε), ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ απφ 

Φ-11/2" κέρξη Φ-6". 

 

 5.3.3. Γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο: 

 
Δίλαη γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο κε ιεπηά ηνηρψκαηα (θίηξηλε εηηθέηηα). Οη ζπλδέζεηο θαη 

θακππιψζεηο ηνπο γίλνληαη φπσο ησλ πδξαπιηθψλ ζσιήλσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε 

πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα απμεκέλσλ απαηηήζεσλ κεραληθήο αληνρήο (π.ρ. νξαηέο νδεχζεηο ζε 

δάπεδα). Γελ έρνπλ εζσηεξηθή κνλσηηθή επέλδπζε θαη απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ 

κέζα ζ'απηνχο. 

 

5.3.4. Δχθακπηνη κεηαιιηθνί ζσιήλεο (θιεμίκπι). 

 
Δχθακπηνη κεηαιιηθνί ζσιήλεο (θιεμίκπι) απφ θχιιν γαιβαληζκέλεο ραιπβδνιακαξίλαο 

θαηά DIN-49020 κε ή ρσξίο πιαζηηθφ καλδχα, θαηάιιεινη γηα ζχλδεζε πξφο άιινπο ζσιήλεο 

ή ζπζθεπέο κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο (ξαθφξ) απφ επηληθεισκέλν νξείραιθν κε αληίζηνηρν 

ζπείξσκα ηππνπνηεκέλσλ νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ Φ-13.5, -16, -21, -29, -36 θαη 42mm. 

Οη εχθακπηνη ζσιήλεο (θιεμίκπι) είηε κεηαιιηθνί είηε πιαζηηθνί νδεχνπλ ζπλερείο θαη 

απαγνξεχεηαη λα έρνπλ κνχθεο ή άιινπ είδνπο ελψζεηο. Μπνξεί φκσο λα δηαθφπηνληαη απφ 

θνπηηά δηαθιαδψζεσο. 

 

5.3.5. Δχθακπηνη ραιπβδνζσιήλεο "ζπηξάι": 
 

Απνηεινχληαη απφ δχν ειηθνεηδείο πεξηηπιίμεηο ζηδεξνειαζκάηηλνπ θινηνχ πνπ ζα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηνπο επζείο ραιχβδηλνπο ζε πγξνχο ρψξνπο. Δίλαη θαηάιιεινη γηα αγσγνχο 

θαη θαιψδηα. 

 

5.3.6. Δλψζεηο ζσιήλσλ. 
 

ηε πεξίπησζε πνπ ε ηξνθνδνηηθή γξακκή είλαη νξαηφ θαιψδην  ηφηε ν εχθακπηνο ζσιήλαο 

ζα ζπλδεζεί ζε θνπηί ρπηνζηδεξφ πνπ ζα ζηεξεσζεί ζηνλ ηνίρν ή ζηελ νξνθή, ζην ηέξκα ηνπ 

νξαηνχ θαισδίνπ αιιά ρσξίο λα δηαθνπεί ην ηξνθνδνηηθφ θαιψδην. Ζ ζχλδεζε κεηαιιηθψλ 

εχθακπησλ ζσιήλσλ (θιεμίκπι) κε ραιπβδνζσιήλα ζα γίλεηαη θνριησηή κέζσ κνχθαο θαη 

επηληθεισκέλνπ νξεηράιθηλνπ ξαθφξ. Ζ ζχλδεζε πιαζηηθψλ εχθακπησλ ζσιήλσλ (θιεμίκπι) 

πξφο πιαζηηθνχο ζσιήλεο θπξίσο (αιιά θαη γαιβαληζκέλνπο φπνπ απαηηεζεί) ζα γίλεη κε 

δηπιή κνχθα πιαζηηθή ζπγθνιιήζεσο απφ ζθιεξφ PVC. 

 

χλδεζε πιαζηηθψλ ζσιήλσλ πξφο ραιχβδηλνπο ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ γίλεηαη 

κφλν κέζσ ρπηνζηδεξνχ θνπηηνχ δηαθιαδψζεσο ραιπβδνζσιήλα. Υαιπβδνζσιήλεο 
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ειεθηξηθνί ζπλδένληαη κε γαιβαληζκέλνπο ραιπβδνζσιήλεο κέζσ κνχθαο είηε ειεθηξηθνχ 

ραιπβδνζσιήλα είηε γαιβαληζκέλνπ κνιπβδνζσιήλα ή ζπζηνιήο γαιβαληζκέλεο ηχπνπ 

Ακεξηθήο ή κέζσ ρπηνζηδεξνχ θνπηηνχ δηαθιάδσζεο. πζηνιέο γαιβαληζκέλεο ηχπνπ 

Ακεξηθήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο γηα ηε ζχλδεζε ησλ γαιβαληζκέλσλ ραιπβδνζσιήλσλ 

θαη πξφο ρπηνζηδεξά θνπηηά δηαθιάδσζεο ή γεληθά φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

δηακέηξσλ. Πιαζηηθνί ζσιήλεο πίεζεο ζα ζπλδένληαη κε γαιβαληζκέλνπο ζσιήλεο κέζσ 

δηπιήο κνχθαο ζπγθφιιεζεο απφ ζθιεξφ PVC κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα γαιβαληζκέλσλ 

δηαζηνιψλ θαη κηθξνχ θνκκαηηνχ γαιβαληζκέλνπ ζσιήλα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

δηακέηξσλ. 

 

5.3.7. σιήλεο απφ πνιπεζπιαίλην (ΡΔ) γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο. 

 
Οη ζσιήλεο πνιπεζπιαηλίνπ ζα έρνπλ αληνρήο ζε πίεζε 6bar θαη ζα έρνπλ νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν Φ-40 θαη κεγαιχηεξε. 

 Πξνζθέξνληαη ζε ξφιινπο ησλ 250m γηα δηακέηξνπο κέρξη 32m, ησλ 100m γηα δηακέηξνπο 

απφ 40 κέρξη 110m θαη ζε επζέα κήθε κέρξη 12m γηα δηακέηξνπο απφ 125mm θαη άλσ. 

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ζπζθεπή γηα ηελ απηνγελή ζπγθφιιεζε ησλ άθξσλ επηθαλεηαθψλ θαη 

ππνβξπρίσλ αγσγψλ κεγάισλ δηαηνκψλ, θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε 

ζπγθξφηεζε δηθηχσλ. 

ηελ εγθαηάζηαζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζσιήλεο κε ζθξαγίδα ειέγρνπ. 

Όιεο νη ζσιήλεο ζα είλαη θαηά DIN 8074 ζεηξά 4, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δμσηεξηθή  Πάρνο 

δηάκεηξνο  ηνηρψκαηνο  Βάξνο 

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 
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5.4  Πίλαθεο – Τιηθά πηλάθσλ (Α.Σ. 5.09, 5.10) 
 

5.4.1. Pillars 
 

Οη Πίλαθεο Δμσηεξηθνχ Φσηηζκνχ βξίζθνληαη κέζα ζε κεηαιιηθφ θηβψηην (πίιιαξ) πάλσ ζε 

θαηάιιειε βάζε απφ ζθπξφδεκα κε ηηο απαηηνχκελεο ζσιελψζεηο γηα εηζαγσγή θαη εμαγσγή 

ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθψλ ηξνθνδνηήζεσλ. 

 
Σν θάζε Pillar ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηεο Απφθαζεο Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

ΔΖ1/0/481/2.7.86 (ΦΔΚ 573Β/9.9.86), πνπ έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Κάζε Pillar ζα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε απφ ηα νπνία ζην έλα ζα εγθαηαζηαζεί ν κεηξεηήο ηεο 

ΓΔΖ θαη ζην άιιν ή ζηεγαλή δηαλνκή πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ γξακκψλ. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη νη εληνιέο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θσηηζκνχ ζα 

δίλνληαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ ζηαζεξνπνηηή ξπζκηζηή ηάζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζε επφκελε 

παξάγξαθν. Οη εληνιέο ζα ελεξγνπνηνχλ αληίζηνηρνπο ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο πνπ ζα 

ειέγρνπλ θάζε επί κέξνπο θχθισκα θσηηζκνχ. 

 

Σν Pillar ζα είλαη πίλαθαο βαξέσο βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ζηεγαλφο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ54 

γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  

 

Σν Pillar ζα θαηαζθεπάδεηαη κε πιαίζην απν ζηδεξνγσλίεο θαη κε καχξε ιακαξίλα (ληεθαπέ) 

πάρνπο 2mm. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ζα γαιβαλίδεηαη ελ ζεξκψ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

Σν ζεξκφ γαιβάληζκα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο NF (Γαιιίαο) θαη 

ASTM (ΖΠΑ) γηα Hot Dip Galvanizing θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

α) Πξνεηνηκαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο: Καζαξηζκφο απφ βξσκηέο, ιηπαληηθά θαη 

απνμείδσζε απφ ζθνπξηέο θιπ. 

β) Πξνζηαζία ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο (prefluxing): Καζαξηζκφο θαη πξνζηαζία ηεο 

επηθάλεηαο απφ νμεηδψζεηο, πξνεηνηκαζία γηα γαιβάληζκα κε εηδηθέο ξεηίλεο. 

γ) Θεξκφ γαιβάληζκα κε εκβάπηηζε ζε ιεησκέλν ςεπδάξγπξν 

δ) Σειηθή επεμεξγαζία (finishing): ςχμε, απνκάθξπλζε ππεξβνιηθνχ γαιβαλίζκαηνο, 

επηζεψξεζε θιπ. 

Ζ ειάρηζηε επηθάιπςε ζε ςεπδάξγπξν φισλ ησλ επηθαλεηψλ ζα είλαη 65κm ή 450gr/m². 

Όιεο νη επηθάλεηεο ζα είλαη ιείεο, ρσξίο πξνεμνρέο, αγαιβάληζηα ζεκεία θιπ. 

 

Μεηά ην ζεξκφ γαιβάληζκα ην Pillar ζα βάθεηαη σο αθνινχζσο : 

α) βαθή κε αζηάξη (primer), εηδηθφ γηα πξφζθπζε ηεο ηειηθήο βαθήο ζε γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα. 

β) ηειηθή βαθή κε δχν ζηξψζεηο επνμεηδηθνχ ρξψκαηνο γθξη δχν ζπζηαηηθψλ, κε ειάρηζην 



 

 180 

πάρνο 400κm. 

 

Οη εμσηεξηθέο σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ Pillar ζα είλαη ελδεηθηηθά: πιάηνο 1.45 κ., χςνο 1.30 κ. 

θαη βάζνο 0.40 κ., ζα απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηα νπνία ζα θιείλνπλ κε ρσξηζηέο ζχξεο θαη 

εζσηεξηθψο ζα δηαηξείηαη κε ιακαξίλα πάρνπο 2 mm ζε δχν ρψξνπο. 

Ο έλαο πξνο ηα αξηζηεξά, ζα έρεη πιάηνο 0.60 κ. θαη ζα πξννξίδεηαη γηα ηνλ κεηξεηή ηεο ΓΔΖ 

θαη ν άιινο πιάηνπο 0.85 κ. γηα ηελ ειεθηξηθή δηαλνκή. 

 

Οη πφξηεο ηνπ Pillar ζα θέξνπλ πεξηθεξεηαθά ζηεγαλνπνηεηηθά ιάζηηρα θαη ζα εθάπηνληαη 

πνιχ θαιά θαη ζθηρηά ζε φια ηα ζεκεία κε ην θχξην ζψκα ηνπ πίιιαξ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

είζνδνο βξνρήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ο πίλαθαο ζα θέξεη δίξηρηε ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή 

πξνεμνρή 4εθ. γηα απνξξνή ησλ βξφρηλσλ πδάησλ. 

 

ηελ κπξνζηηλή φςε ηεο δεμηάο πφξηαο ηνπ πίιιαξ (ρψξνο δηαλνκήο) ζα αλαγξαθεί κε ρπηά 

ηππνπνηεκέλα γξάκκαηα επηγξαθή δηαζηάζεσλ 40Υ30εθ πνπ ζα αλαθέξεη "Γήκνο Ρεζχκλνπ-

Ζιεθηξνθσηηζκφο Με ξππαίλεηαη - Νφκνο 2147" 

Σν ζχλνιν ηεο επηγξαθήο ζα ηνπνζεηεζεί ψζηε ην θέληξν θάζε ζεηξάο γξακκάησλ λα 

ζπκπίπηεη κε ην λνεηφ θάζεην άμνλα ζην θέληξν ηεο ζχξαο. Ζ αλαγξαθή ησλ γξακκάησλ ζα 

γίλεη κε δηπιή ζηξψζε ιεπθνχ ειαηνρξψκαηνο. 

 

Σν θάζε Pillar ζα εδξάδεηαη ζε βάζε απν ζθπξφδεκα Β120 ππεξπςσκέλε θαηά 400mm 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ πιεκκχξα. ηε βάζε 

ηνπ Pillar ζα θαηαιήγνπλ νη ππφγεηεο ζσιελψζεηο ησλ θαισδίσλ. ην ζεκείν επαθήο ηνπ κε 

ηε βάζε, ζα θέξεη πεξηθεξεηαθή ζηδεξνγσλία πάρνπο 3,5mm θαη πιάηνπο 40mm. ηηο 4 

γσλίεο ζα ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε ζηε ζηδεξνγσλία ηξηγσληθή ιάκα ζηελ νπνία ζα αλνηρζνχλ 

ηξχπεο γηα λα βηδσζνχλ ηα κπνπιφληα πνπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε βάζε απφ 

ζθπξφδεκα. Σν πίιιαξ πξέπεη λα κπνξεί λα αθαηξεζεί κε απνθνριίσζε. 

 

Σν Pillar ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θαη ζα παξέρεη άλεζε 

ρψξνπ γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Θα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ θαιή θαη ζχκκεηξε εκθάληζή ηνπ. 

 

ηνλ ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ΓΔΖ θαη ζηε ξάρε ηνπ Pillar, ζα είλαη ζηεξεσκέλε κε 

θνριίεο θαη πεξηθφριηα, επάλσ ζε νδεγνχο απφ γσλίεο ζρήκαηνο Π (πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ 

απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα δηαζηάζεσλ 30x20x2mm), ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα πάρνπο 2mm γηα ηελ επ' απηήο ζηεξέσζε ησλ νξγάλσλ ηεο ΓΔΖ. 

Ζ ιακαξίλα ζην ρψξν ηεο ΓΔΖ ζα έρεη χςνο 0.60κ θαη πιάηνο 0,40κ θαη νη νδεγνί ηεο ζα 

βξίζθνληαη ζην άθξν ηεο δεμηάο θαη αξηζηεξάο πιεπξάο. 

ην ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο δηαλνκέο ζα ππάξρεη, ζηεξεσκέλε κε ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηξφπν φπσο πην πάλσ, γαιβαληζκέλε ιακαξίλα χςνπο 1,10 κ, πιάηνπο 0,60 κ. θαη πάρνπο 2 
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mm γηα ηε ζηεξέσζε ησλ δηαλνκψλ. 

 

Σα θιεηδηά θαη ν ηξφπνο καλδαιψζεσο θαη θάζε άιιε θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα ζα 

θαίλνληαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην ηεο κειέηεο. Σα θιεηδηά θαη νη θιεηδαξηέο ζα είλαη 

αλνμείδσηα βαξέσο ηχπνπ θαη ζα ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά, ην έλα γηα ηνλ ρψξν ηεο ΓΔΖ 

θαη ην άιιν γηα ηνλ ρψξν ηεο δηαλνκήο. Σν δεχγνο απηφ ησλ θιεηδηψλ ζα είλαη ην ίδην γηα φια 

ηα Pillar ηεο εξγνιαβίαο, 

 

ην δεμηφ κέξνο ηνπ Pillar ζα εγθαηαζηαζεί ε ζηεγαλή δηαλνκή πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα 

φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ. 

Ζ δηαλνκή ζα απνηειείηαη απφ μερσξηζηφ ζηεγαλφ θηβψηην θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα 

αινπκηλίνπ, πνιπεζηέξα εληζρπκέλν κε παινβάκβαθα ή πνιπθαξβνληθφ πιαζηηθφ. Σν θηβψηην 

ζα είλαη άθαπζην, ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη πγξαζίαο 

ζάιαζζαο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα φια ηα εμαξηήκαηα ησλ 

δηαλνκψλ θαη ζα ππνινγηζζεί θαηά VDE 0660. Σν θηβψηην ζα θέξεη νπέο κε ηνπο θαηάιιεινπο 

ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο απφ ηε ΓΔΖ, ηνπ θαισδίνπ 

ηειερεηξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν. 

Σν θηβψηην ζα πεξηέρεη : 

 - Γεληθφ δηαθφπηε άθημεο απφ ΓΔΖ, θαηά DIN 49290 

 - Γεληθέο αζθάιεηεο άθημεο απφ ΓΔΖ,  θαηά DIN 49522 

 - Πξίδα ζνχθν 16Α,  θαηά DIN 49462 

 - Λπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο. 

 - Γεληθφ δηαθφπηε πξνο ηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο, θαηά DIN 49290 

 - Γεληθέο αζθάιεηεο ηφ ζχζηεκα δηαρείξηζε, θαηά DIN 49522 

 - Γεληθφ δηαθφπηε άθημεο απφ ηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο, θαηά DIN 49290 

 

ην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ. 

 

Ζ δηάηαμε ηνπ ηππηθνχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο θσηηζκνχ ζα είλαη ε εμήο : 

 - Σξηπνιηθφο δηαθφπηεο ,θαηά DIN 49290 

 - Απηφκαηνο καγλεηνζεξκηθφο δηαθφπηεο, θαηά VDE 0611 

 - Ζιεθηξνλφκνο ηζρχνο θαη ηειερεηξηζκνχ θαηά VDΔ 0660  (ηειερεηξηδφκελνπο απφ ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο) 

 

Τπνρξεσηηθά ζα ππάξρεη θαιή θαη ζχκκεηξε εκθάληζε ηεο δηαλνκήο θαη ζα ηεξεζνχλ νη 

παξαθάησ γεληθέο αξρέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο: 

(α) Ζ είζνδνο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε απφ ηελ ΓΔΖ ζα είλαη απφ ην θάησ κέξνο εθφζνλ ε 

ηξνθνδφηεζε είλαη ππφγεηα. Αλ φρη, ζα είλαη απφ ην πάλσ κέξνο κε ηνπο θαηάιιεινπο 

ζηππηνζιήπηεο. 

(β) Ζ εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ζα είλαη άξηζηα θαηαζθεπαζκέλε απφ ηερληθή θαη αηζζεηηθή 
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άπνςε. Έηζη ηα θαιψδηα πνπ ζα είλαη κνλφθισλα ζα αθνινπζνχλ επζείεο θαη ζχληνκεο 

δηαδξνκέο, ζα είλαη θαιά ζθηγκέλα ζηηο θιέκεο ησλ νξγάλσλ θαη ζα θέξνπλ φπνπ απαηηείηαη 

ζηα άθξα ηνπο αθξνδέθηεο. 

(γ) Σα θαιψδηα ηνπ δηθηχνπ ζα ζπλδένληαη κε εθείλα ηεο δηαλνκήο κε θιέκεο βαξέσο ηχπνπ 

ξάγαο, θαη ζα έρνπλ ηελ θαηάιιειε δηαηνκή ψζηε λα θνξηίδνληαη ρσξίο θίλδπλν βιάβεο κε ηε 

κέγηζηε έληαζε πνπ δηαξξέεη ηα αληίζηνηρα φξγαλα. 

 

5.4.2. Τιηθά ηζρύνο Pillars  
 

Γηαθόπηεο πιήθηξνπ (ξαγνδηαθόπηεο) 
 

Θα είλαη δηαζηάζεσλ θαη κνξθήο φπσο νη κηθξναπηφκαηνη θαηά VDE-0632 απφ εηδηθφ 

πιαζηηθφ πιηθφ (duroplastic) FS-131 θαηά DIN-7708) θιάζεο κφλσζεο Β θαηά VDE-110 

ηάζεο 250V ηνπιάρηζηνλ θαη θαηάιιεινη γηα απ'επζείαο ελζθήλσζε (θνχκπσκα, snap-on) ζε 

κεηαιιηθή ππνδνρή (ξάγα) 35mm θαηά DΗΝ-46277/3 ή ζα κπνξνχλ λα ζηεξεσζνχλ θαη κε 

βίδεο ζε αληίζηνηρε ππνδνρή. Οη κνλνπνιηθνί ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 250V θαη νη 

ηξηπνινθνί 380V. 

 

Ο ξαγνδηαθφπηεο είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε πίλαθα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

κεξηθφο δηαθφπηεο θπθισκάησλ νλνκαζηηθήο έληαζεο 16Α θαη 25Α. Δρεη ην ίδην ζρήκα θαη ηηο 

ίδηεο δηαζηάζεηο φπσο νη κηθξναπηφκαηνη ηεο ζεηξάο W. 

Ζ ζηεξέσζή ηνπ γίλεηαη κε έλα κάλδαιν πάλσ ζε ξάγα ζηήξημεο. 

Σν θέιπθφο ηνπ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή πιαζηηθή χιε αλζεθηηθή γηα κεγάια ξεχκαηα θαη γηα 

ηελ δηάθξηζή ηνπ απφ ηνπο κηθξναπηφκαηνπο ζηελ κεησπηθή πιεπξά ζα θέξεη ην ζχκβνιν ηνπ 

απνδεχθηε. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 25-100 A,~230 θαη 400 V, 50/60 Hz 

 Αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 10 kA αλάινγα κε VDE 0632 A 19 

 Καηά VDE 0632, CEE-Έθδνζε 14, ΗΔC 669-1 (κέρξη 63 Α) 

 Καηά VDE 0660 Μέξνο 107,CEE-Έθδνζε 14, IEC 408 (80 θαη 100 Α) 

 Ύςνο 53 mm 

 

Μηθξναπηόκαηνη 

 
Ο απηφκαηνο αζθαιεηνδηαθφπηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αζθάιηζε ειεθηξηθήο γξακκήο. 

Γηαθφπηεη απηφκαηα έλα θπθισκα ζε πεξίπησζε ππεξέληαζεο ή βξαρπθπθιψκαηνο. 

Πεξηιακβάλεη δηκεηαιιηθφ ζηνηρείν γηα πξνζηαζία απφ ππεξέληαζε θαη καγλεηηθφ πελίν 

ηαρείαο απφδεπμεο γηα πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα. 
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Ο αζθαιεηνδηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο πξνο ην VDE-0641 θαη ζα έρεη ηζρχ 

απφδεπμεο 3000Α/380V. 

Γηαθφπηεη ην θχθισκα φηαλ ην ξεχκα βξαρπθπθιψζεσο θζάζεη απφ 3,5-5 θνξέο ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπ έληαζε θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ην ιηγφηεξν 20.000-απνδεχμεηο ζε πιήξεο 

θνξηίν. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο, ζα έρεη πιάηνο κέρξη: 

- κνλνπνιηθφο 17,5mm. 

- δηπνιηθφο 35mm θαη 

- ηξηπνιηθφο 32,5mm. 

Γηα ηελ ζηεξέσζή ηνπ ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζχζηεκα γξήγνξεο καλδάισζεο ζε ξάγα. 

Γηα ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζή ηνπ ζα έρεη ζηελ είζνδν αθξνδέθηε γηα αγσγφ σο 10mm2 θαη ζηελ 

έμνδφ ηνπ αθξνδέθηε γηα αγσγνχο σο 2x6mm2. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 Απηφκαηνη γηα πίλαθεο δηαλνκήο (κε πξνζηαηεπφκελε έλαληη επαθήο θιέκα) 

 Un:  230/400 V,50-60 HZ 

 Γηα εγθαηάζηαζε ζε δίθηπα κέρξη~245/440 V,-60V αλά πφιν 

 Ηθαλφηεηα απφδεπμεο:3000 Α 

 Πξνδηαγξαθέο: EN 60 898, DIN VDE 0641 Μέξνο 11, IEC 898 

 Ύςνο:53mm 

Υξήζεηο 

Υαξαθηεξηζηηθή Β: Γηα πξνζηαζία αγσγψλ 

 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο θνξηίνπ. 

 
Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα έρνπλ πελίν ζε νλνκαζηηθή ηάζε 220V/50Hz. Δθείλνη πνπ 

ηξνθνδνηνχλ θηλεηήξεο βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα ζα πξέπεη λα εθιεγνχλ έηζη ψζηε ην 

νλνκαζηηθφ ηνπο ξεχκα ζε θνξηηζε AC3 θαη γηα δηάξθεηα δσήο 1.000.000-ρεηξηζκνχο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζν πξνο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηνλ θιάδν φπνπ ηνπνζεηνχληαη. 

Αληίζηνηρα ηζρχνπλ γηα εθείλνπο πνπ ηξνθνδνηνχλ πεξίπνπ σκηθά θνξηία (ζπλθ>0,95) ε 

νλνκαζηηθή ηνπο έληαζε φκσο ζα αλαθεξζεί ζε θαηεγνξίαο θφξηηζεο AC1. (Καηεγνξίαο 

θφξηηζεο AC1, AL2, AC2, AC3, AC4 ζχκθσλα κε VDE-0660 & IEC-158). Σα παξαπάλσ 

αλαθεξφκελα είλαη απιψο ελδεηθηηθά γηα ηελ ζσζηή εθινγή ησλ ειεθηξνλφκσλ ηζρχνο. ε 

πνηά θαηεγνξία ιεηηνπξγίαο (θφξηηζεο) ζα θαηαηαγεί ην θνξηίν, ζα θαζνξηζηεί απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο επίβιεςεο, νπφηε ηφηε ζα εθιεγεί ην 

ζσζηφ κέγεζνο ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηζρχνο γηα έλα εθαηνκκχξην ρεηξηζκνχο. 

Οινη νη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 2ΝΟ θαη 2NC ηνπιάρηζηνλ βνεζεηηθέο 

επαθέο. Ζ ηάζε έιμεο ηνπ ειεθηξνλφκνπ ηζρχνο λα είλαη 0,75-1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πελίνπ, ελψ ε ηάζε απνδηέγεξζεο 0,4-0,6 αληηζηνίρσο. 

Ζ αξίζκεζε ησλ αθξνδεθηψλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλνληζκνχο DIN-46199. 
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Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE-

0660/IEC-158. 

Ζ κεραληθή ηνπο δηάξθεηα δσήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα εθαηνκκχξηα ρεηξηζκνί. 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 40νC. 

Υαξαθηεξηζηηθά  

 Με καγλεηηθφ ζχζηεκα ζπλερνχο ξεχκαηνο εμαζθαιίδεηαη ηδηαίηεξα 

 αζφξπβε ιεηηνπξγία 

 20 Α, 230 V, 50/60 Hz 

 24, 40 ή 63 Α, 400 V,50/60 Hz 

 Καηά IEC 947, DIN VDE 0660 

 Με έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο 

 

Υξνλνδηαθόπηεο. 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ~250 V 

 Ολνκαζηηθφ ξεχκα 16 A 

 Σάζε ρεηξηζκνχ ~230 V 

 Καηά ΔΝ 60730 

 Καηά DIN VDE 0633 Μέξνο 2021, IEC 256 

 Γηαηεξνχληαη ζηε κλήκε δηαξθψο ηα ζεκεία δεχμεο 

 Δηδηθφο ππθλσηήο εμαζθαιίδεη ηελ εθεδξηθή ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηάζεσο 

θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ ζεκείσλ δεχμεο 

 Απηφκαηε κεηαγσγή ζεξηλήο-ρεηκεξηλήο ψξαο. 

 Διεχζεξε δηακφξθσζε ησλ εκεξήζησλ κπιφθ γηα εδβδνκαδηαίν πξφγξακκα. 

 Γπλαηφηεηεο: 

Δηήζην, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην πξφγξακκα 

Απηφκαηνο ζπγρξνληζκφο ηεο ψξαο κέζσ εθπεκπφκελνπ ζήκαηνο 

Υξνληθά θπθιηθά επαλαιακβαλφκελε δεχμε, δεχμε κε παικνχο 

 Eπαθή κεηαγσγηθή 10 θαη 16 Α, 4 θαη 2,5 Α ζπλθ=0,6 

 Φνξηίν ιακπηήξσλ ππξάθησζεο 400 W 

 Πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο-10...+5
ν
C 

 Διάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα δεχμεο 1 ιεπηφ 

 Αθξίβεηα +2,5 θαη +1,0 δεπηεξφιεπηα/ εκέξα θαη ηχπν 

Μπνπηόλ 
6 Α, 230 V, 50/60 Hz 

Kαηά DIN VDE 0632 
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Υσλεπηή πξίδα πίλαθα 
16 Α, 230 V 50/60 Hz 

Kαηά DIN VDE 0620 

Βηνκεραληθνί ξεπκαηνδόηεο – ξεπκαηνιήπηεο. 

 Πεξίβιεκα θαη κεραληζκφο απφ πςειήο πνηφηεηαο πιαζηηθφ Amaplast. 

 Τςειή πίεζε επαθήο  

 Μηθξή δχλακε γηα ηε ζέζε εληφο-εθηφο ηνπ ξεπκαηνιήπηε 

 Υακειή αληίζηαζε κεηάβαζεο, ΔΝ 60309 

 

Κνριησηέο ζπληεθηηθέο αζθάιεηεο. 

 
Ζ βηδσηή ζπληεθηηθή αζθάιεηα ηνπνζεηείηαη ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ζηελ αξρή ησλ 

θπθισκάησλ θαη ζε ζεηξά κε απηά γηα λα πξνζηαηεχεη ηνπο αγσγνχο ή ηηο ζπζθεπέο πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη απφ βξαρπθπθιψκαηα θαη ππεξεληάζεηο. Μία πιήξεο αζθάιεηα απνηειείηαη 

απφ ηελ βάζε, ηελ κήηξα, ην δαθηχιην, ην πψκα θαη ην θπζίγγην. 

 

Ζ βάζε ζα είλαη ρσλεπηνχ ηχπνπ ζηεξενχκελε ζηελ βάζε ηνπ πίλαθα κε βίδεο (ή ζα θέξεη 

ζχζηεκα ηαρείαο καλδάισζεο ζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηεο αζθάιεηαο ζε ξάγα). Σν 

κεηαιιηθφ ζπείξσκα πνπ βηδψλεη ην πψκα πεξηβάιιεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ δαθηχιην απφ 

πξνζειάλε. Μέζα ζηελ βάζε ηνπνζεηείηαη κήηξα γηα ην θπζίγγην ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε 

πξνζαξκνγή θπζηγγίνπ κεγαιχηεξεο έληαζεο. Σν πψκα ζα έρεη θάιπκκα απφ πνξζειάλε θαη 

ζα είλαη ζχκθσλν κε ην DIN-49514. Σα ζπληεθηηθά θπζίγγηα ζα είλαη ηάζεο 500V ζχκθσλα κε 

ην DIN-49360 θαη DIN-49515 θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE-0635 γηα αζθάιεηεο αγσγψλ κε 

θιεηζηφ ζπληεθηηθφ 500V. 

 

Θα είλαη ηάζεο 500Vac δηαζηάζεσλ θαηά DIN-49515 θαη ζα πιεξνχλ γεληθά ηνπο 

θαλνληζκνχο VDE-0635. Θα έρνπλ έληαζε βξαρπθχθισζεο ηνπιάρηζηνλ 70ΚΑ ζηα 500Vac. 

Αζθάιεηεο ηαρείαο ηήμεο ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ζχκθσλα κε VDE-0635 θαη 

βξαδείαο ηήμεο ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε θιάζεο gL θαηά VDE-0635. 

Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 63Α. 

 

Οη ζπληεθηηθέο αζθάιεηεο κέρξη νλνκαζηηθή έληαζε 6Α ζα είλαη "κηληφλ" νλνκαζηηθήο ηάζεο 

380V, θαη κέρξη νλνκαζηηθή έληαζε 63Α ζα είλαη θνηλέο ζπληεθηηθέο αζθάιεηεο νλνκαζηηθήο 

ηάζεο 500V. Ζ βάζε είλαη απφ πνξζειάλε θαηάιιειε γηα ηάζε 500V ζχκθσλα πξνο ηα DIN-

49510 σο 49511 θαη 49325 κε ζπείξσκα: 

Δ 16 (ηχπνπ κηληφλ) σο ηα 25Α 

Δ 27 σο ηα 25Α 

Δ 33 σο ηα 63Α 

R 1 1/4" σο ηα 100Α 
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Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο. 

 
Οη ιπρλίεο ζα είλαη ηχπνπ ιακπηήξσλ αίγιεο (φπνπ ηνχην είλαη δπλαηφ) βάζεο Δ-10 κε 

θξπζηάιιηλν θάιπκκα,δηαθαλέο, θαηάιιεινπ ρξσκαηηζκνχ, κε επηρξσκησκέλν πιαίζην-

δαθηχιην. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ εθζαξκέλσλ ιακπηήξσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή ρσξίο 

απνζπλαξκνιφγεζε ηεο κεησπηθήο πιάθαο ηνπ πίλαθα. 

Δηδηθψο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ πηλάθσλ ηχπνπ εξκάξηνπ κπνξεί λα είλαη κνξθήο θαη 

δηαζηάζεσλ φπσο νη κηθξναπηφκαηνη θαηά VDE-0632, πιάηνπο 18mm θαη θαηάιιειεο γηα 

ελζθήλσζε (θνχκπσκα, snap-on) ζε ξάγα 35mm. 

Οιεο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα αζθαιίδνληαη. 

Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ηχπνπ ξάγαο ζα είλαη ρσλεπηέο θαη ζα έρνπλ ην ίδην ζρήκα θαη 

δηαζηάζεηο κε ηνπο ξαγνδηαθφπηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο 250V, θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε 

ειεθηξηθνχο πίλαθεο ηχπνπ εξκαξίνπ κε δηαθαλέο θάιπκκα. 

 

Οη αζθάιεηεο ησλ ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ ζα είλαη βηδσηέο ηχπνπ "κηληφλ". 

 

Γηαθόπηεο δηαξξνήο 
Θα είλαη θαηαζθεπαζµέλνη ζχµθσλα µε VDΔ 0660 θαη ζα xξεζηµνπνηνχληαη γηα πξνζηαζία 

απν ξεχµα δηαξξνήο ζχµθσλα µε VDΔ 0100. Σν νλνµαζηηθφ ξεχµα δηαξξνήο ζα είλαη 30µΑ. 

Ολνµαζηηθφ ξεχµα ιεηηνπξγίαο 40Α, 60Α, 100Α. 

 

Αζθαιεηνδηαθόπηεο θνξηίνπ 
• Θα είλαη ηξηπνιηθνί θαη ζα δέρνληαη  µαραηξσηά θπζίγγηα µεγεζψλ 00...3 θαηά DIN 43620. 

• Θα έρνπλ ρεηξηζηήξην µε έλδεημε ΟΝ-OFF. 

• Ζ δηαθνπή (ζην θιείζηµν θαη άλνηγµα) ζα γίλεηαη µε ηελ βνήζεηα ειαηεξίσλ. 

• Θα είλαη πιήξνπο αζθαιείαο µε απνµφλσζε θαη ησλ δχν άθξσλ ηνπ θπζηγγίνπ φηαλ 

βξίζθεηαη ζηελ ζέζε OFF. 

• Θα είλαη θαηαζθεπαζµέλνη θαηά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

 

 

Μεηαζρεµαηηζηέο ηξνθνδνζίαο βνεζεηηθώλ θπθισµάησλ ειέγρνπ 
Οη µεηαζρεµαηηζηέο ππνβηβαζµνχ ηάζεο ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηε ηάζε απηνµαηηζµνχ ζε 

φινπο ηνπο πίλαθεο φπνπ έρνπµε ειεθηξνλφµνπο ηζρχνο ή θαη βνεζεηηθνχο φηαλ απηνί δελ 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεµα ηάζεο απηνµαηηζµνχ. 

Οη µεηαζρεµαηηζηέο πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζα είλαη δχν μερσξηζηψλ ηπιηγµάησλ θιεηζηνχ 

ηχπνπ, νη δε ππξήλεο ηνπο ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλνη απφ άξηζηεο πνηφηεηαο ειάζµαηα 

µεηαζρεµαηηζηψλ ψζηε νη απψιεηεο ιεηηνπξγίαο λα µελ ππεξβαίλνπλ ην 8% ηεο νλνµαζηηθήο 

ηζρχνο. 

Σα δε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα παξαθάησ : 

Καλνληζµνί VDE 0550 T3 

Σάζε πξσηεχνληνο 380 V 50 Hz 
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Σάζε δεπηεξεχνληνο 220 V ή δηαθνξεηηθή φπσο θαίλεηαη ζηα 

ζρέδηα 

Ολνµαζηηθή ηζρχο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ απαηηνχµελε 

ηζρχ ησλ πελίσλ έιμεο ησλ ειεθηξνλφµσλ 

απμεµέλε θαηά 50% 

Θεξµνθξαζία ιεηηνπξγίαο 80°C 

ηάζµε ζνξχβνπ 30 db 

Σάζε δνθηµήο 2,5 KV 

Κάζε µεηαζρεµαηηζηήο ζα είλαη εθνδηαζµέλνο µε έλα δηπνιηθφ δηαθφπηε ζην πξσηεχνλ θαη 

δχν αζθάιεηεο ζην δεπηεξεχνλ. 

 

Μεηαζρεµαηηζηέο ππνβηβαζµνύ ηάζεο 
Οη µεηαζρεµαηηζηέο ππνβηβαζµνχ ηάζεο ηνπ ξεχµαηνο θσηηζµνχ πξνο ιεηηνπξγία 

ξεπµαηνδνηψλ 24 ή 42V, ζα έρνπλ ρσξηζµέλα ηα ηπιίγµαηα απηψλ πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ 

µε δηαρσξηζηηθφ θχιιν ραιθνχ, γεησµέλν. 

Οη ππξήλεο απηψλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζµέλνη απν άξηζηεο πνηφηεηαο ειάζµαηα 

µεηαζρεµαηηζηψλ, ψζηε νη απψιεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα µελ ππεξβαίλνπλ ην 8% ηεο 

νλνµαζηηθήο ηνπο ηζρχνο. 

Οη µεηαζρεµαηηζηέο ζα είλαη θιεηζµέλνη ζε µεηαιιηθφ θέιπθνο, γεησµέλν, θαιχπηνληαο θαη 

ηνπο αθξνδέθηεο ζχλδεζήο ηνπο θαη θέξνληαο θαηάιιεια αλνίγµαηα γηα ηνλ αεξηζµφ ηνπο. Θα 

είλαη θαηάιιεινη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. 

Κάζε µεηαζρεµαηηζηήο ζα είλαη εθνδηαζµέλνο µε έλα δηαθφπηε ηχπνπ εθθέληξσλ, 

δηαθφπηνληαο ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ πξσηεχνληνο, µε µηα ελδεηθηηθή ιπρλία θαη δχν αζθάιεηεο 

ζην δεπηεξεχνλ, φια δηαηεηαγµέλα µέζα ζην θέιπθνο ηνπ µεηαζρεµαηηζηή, ην νπνίν ζα 

ζηεξενχηαη απ' επζείαο επη ηνπ ηνίρνπ. 

∆πλαηφλ νη µεηαζρεµαηηζηέο λα ηνπνζεηεζνχλ µέζα ζηνπο πίλαθεο εθ ησλ νπνίσλ 

ηξνθνδνηνχληαη ζρεµαηίδνληαο δηαθεθξηµέλν πεδίν. Θα είλαη γεληθά µνλνθαζηθνί, νλνµαζηηθήο 

ηζρχνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηα ζρέδηα. 

 
Ρπζκηζηήο – ηαζεξνπνηεηήο Σάζεο 
 
Σθοπός 
Ζ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ: 

 ηελ ξχζκηζε (κείσζε) ηεο θσηηζηηθήο ηζρχο ησλ ιακπηήξσλ. 

 ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο λπρηεξηλήο ππέξηαζεο πνπ παξαηεξείηαη ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο 
ρψξαο. 

 ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ. 
 

Εθαρκογή 
Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηθαλά λα ηξνθνδνηήζνπλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ιακπηήξα. Ζ 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα ηνλ ηχπν ηνπ ιακπηήξα. Σν πνζνζηφ 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πξέπεη λα δειψλεηαη αλάινγα κε ην ηχπν ηνπ ιακπηήξα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη. 
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Λεηηοσργία 

 Σν ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο 
θσηηζκνχ θαη ξπζκίδεη θεληξηθά ηελ θσηηζηηθή ηζρχ. 

 Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη βαζηζκέλε ζε έλαλ ειεθηξνκεραληθφ ζηαζεξνπνηεηή 
ηάζεο ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ ηάζε εμφδνπ ηνπ ζχκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν 
πξφγξακκα. Ζ ηάζε ξπζκίδεηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά  αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
εγθαηάζηαζεο. Ζ ξχζκηζε ηεο ηάζεο αθνξά ηελ πξαγκαηηθή RMS ηηκή ηεο γη‟ απηφ θαη 
δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο πηζαλέο παξακνξθψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκή 
ηξνθνδνζίαο. Ζ ζρεδίαζε ηνπ είλαη έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ξχζκηζεο νη 
ιακπηήξεο παξακέλνπλ αλακκέλνη. 

 Ο ξπζκηζηήο θσηηζκνχ μεθηλάεη απηφκαηα εθηειψληαο ηνλ θχθιν εθθίλεζεο ησλ 
ιακπηήξσλ ζε ξπζκηδφκελν ρξφλν απφ ηνλ ρξήζηε ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν 
ηνπ ιακπηήξα. Καηφπηλ ν ξπζκηζηήο δίλεη βαζκηαία ηελ επηζπκεηή ηάζε ιεηηνπξγίαο. 
ηε ζπλέρεηα ζε ξπζκηδφκελν ρξφλν ν ξπζκηζηήο θσηηζκνχ ειαηηψλεη ηελ ηάζε 
ηξνθνδνζίαο ησλ ιακπηήξσλ  πεηπραίλνληαο ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 Ζ κεηάβαζε ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο είλαη ηφζν αξγή πνπ νη αιιαγέο 
ζην θσηηζκφ δελ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο ρξήζηεο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο θαη 
κε ηελ επαλαθνξά ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο ν ξπζκηζηήο εθηειεί έλα λέν θχθιν 
εθθίλεζεο ησλ ιακπηήξσλ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκηζηή ηάζεο ειέγρεηαη απφ έλα κηθξνεπεμεξγαζηή.  

 Ο ξπζκηζηήο είλαη εγθηβσηηζκέλνο ζε εηδηθνχ ηχπνπ εξκάξην θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή 
ρξήζε. Σν εξκάξην ηνπνζεηείηαη πιεζίνλ ηνπ εξκαξίνπ δηαλνκήο ηεο εγθαηάζηαζεο 
θσηηζκνχ ην νπνίν θαη ηξνθνδνηεί. 

 
Τετληθά ταραθηερηζηηθά 

 

Σάζε εηζφδνπ 400V ± 10% 

Σάζε εμφδνπ 400V 

ηαζεξνπνίεζε ηάζεο εμφδνπ ± 1% 

Δπηηξεπηή δηαθχκαλζε θνξηίνπ 0 έσο 100% 

Σαρχηεηα δηφξζσζεο 20 ms / volt 

πληειεζηήο ηζρχνο θνξηίνπ νπνηνζδήπνηε 

Γηάξθεηα θχθινπ εθθίλεζεο 6 minutes 

Σαρχηεηα αχμεζεο κείσζεο θχθινπ ιεηηνπξγίαο 6 V / minute 

Δηζαγφκελε παξακφξθσζε <0,2% 

Απφδνζε ζε πιήξεο θνξηίν >96% 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20νC έσο +35νC 

Φχμε ειεχζεξε θπθινθνξία αέξα 
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Αρτή ιεηηοσργίας ηοσ ρσζκηζηή 

 
 Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
είλαη βαζηζκέλε ζε έλαλ 
απηνκεηαζρεκαηηζηή ν 
νπνίνο νδεγνχκελνο απφ 
έλα κνηέξ , κεηαβάιιεη ηελ 
ηάζε ζην πξσηεχνλ ηνπ 
ελφο κεηαζρεκαηηζηή. Ζ 
ηάζε ηνπ δεπηεξεχνληνο 
ηνπ κεηαζρεκαηηζηή 
κεηαβάιιεηαη ινηπφλ 
ζεηηθά ή αξλεηηθά αλάινγα 
κε ηηο απαηηήζεηο 
ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο.  
 
 
 
 
Ζ ξχζκηζε ηεο ηάζεο 
εμφδνπ αθνξά ηελ „‟ 
πξαγκαηηθή RMS‟‟ ηηκή 
ηεο, γη απηφ θαη δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πηζαλέο αξκνληθέο παξακνξθψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηε γξακκή 
ηξνθνδνζίαο. 
 
Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε ξχζκηζε ηάζεο έρεη ην πιενλέθηεκα λα έρεη κε θηλνχκελεο επαθέο ζε 
ζεηξά κε ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο θαη λα παξεκβάιεη κφλν κεξηθέο ζπείξεο κεηαζρεκαηηζηή, 
αλάκεζα ζηνπο ιακπηήξεο θαη ηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο. Γη απηφ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο 
ξχζκηζεο, νη ιακπηήξεο παξακέλνπλ αλακκέλνη.  
 
Έλα επίζεο κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη φηη ε ρξήζε ηνπ ζε κηα ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε δελ 
πξνθαιέη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ζχλζεηε αληίζηαζε ηεο γξακκήο ηξνθνδνζίαο 
(αιιαγέο ζηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο) θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε 
πίλαθεο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο αζθάιεηεο θιπ. 
 
Ζ εμνηθνλφκεζε επηηπγράλεηαη κε ηε ξχζκηζε ηεο ηάζεο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ζχκθσλα κε 
ηνλ ηχπν ηνπ θάζε ιακπηήξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Ο 
παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ γίλεηαη απφ ηνπο ιακπηήξεο, κε κεησκέλε 
ηάζε ηξνθνδνζίαο αληί ηεο νλνκαζηηθήο. Ο  πίλαθαο δείρλεη ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ 
επηηπγράλνπκε γηα δηαθνξεηηθνχο ιακπηήξεο. Μεξηθνί απφ απηνχο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
κπνξνχλ λα δερηνχλ αθφκα ρακειφηεξε ηάζε. 
 
 

ΣΤΠΟ ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΔΛΑΥΗΣΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΟΜΔΝΖ 
ΣΑΖ ΥΧΡΗ DAS 

ΔΛΑΥΗΣΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΟΜΔΝΖ 

ΣΑΖ ME DAS 

ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ ΝΑΣΡΗΟΤ 183 V  45 – 50 % 

ΥΑΜΖΛΖ ΠΗΔΖ ΝΑΣΡΗΟΤ 190 V  35 % 

ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ 200 V 183 V 26 -30 % / 32 – 40 % 

ΜΔΣΑΛΛΟΤ 183 V  40 % 

ΦΘΧΡΗΜΟΤ 190 V  30 – 35% 

ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΛΑΜΠΣΖΡΔ 190 V  30 % 

 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αξγά ηε λχρηα, φηαλ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πέθηεη ε ηάζε  ηνπ  
δηθηχνπ απμάλεηαη θαηά 5/10% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο. Καη‟επέθηαζε απμάλεηαη θαη  ε 
εμνηθνλφκεζε  8/10%. 
 



 

 190 

Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε ρξήζε ηνπ ξπζκηζηή πξνυπνζέηεη φηη ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ 
θσηηζκνχ έρεη γίλεη ζσζηά (δηαηνκέο θαισδίσλ, αζθάιεηεο θιπ).  
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε κείσζε ηεο ηάζεο ζηνπο ηειεπηαίνπο ιακπηήξεο ζα είλαη πνιχ 
κεγάιχηεξε απφ απηή πνπ έρεη πξνεπηιεγεί απφ ην ξπζκηζηή παξαθάκησληαο ην αλεπηζχκεην 
ζβήζηκφ ηνπο.  
 
Ηδηαηηέξσο γηα εγθαηαζηάζεηο κε ιακπηήξεο αηκψλ πδξαξγχξνπ πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε 
ρξήζε, ζπζηεκάησλ DAS κε ηα νπνία απνθεχγεηαη ην ζβήζηκν ησλ ιακπηήξσλ αθφκε θαη αλ 
απηνί ηξνθνθνηεζνχλ κε ηάζε κηθξφηεξε απφ 200 Volt   
Σν DAS επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ ιακπηήξα φηαλ απηφο ππνηξνθνδνηείηαη, έηζη 
απνθεχγεηαη ην ηξεκνπαίμηκν θαη/ ή ην ζβήζηκν ηνπ ιακπηήξα, 
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Προδηαγραθή προβιεπόκελοσ ρσζκηζηή 
 
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
 

Σάζε εηζφδνπ 3x230V 3ph+N 

Γηαθχκαλζε ηάζεο εηζφδνπ απφ 183 έσο 253 Volt 

Ολνκαζηηθή ηάζε εμφδνπ 230V RMS ζηαζεξνπνηεκέλε 

Γηαθχκαλζε ηάζεο εμφδνπ ±1% 

Γηαθχκαλζε θνξηίνπ 0 - 100% 

Σαρχηεηα ζηαζεξνπνίεζεο 40 ms/Volt 

Σαρχηεηα ξχζκηζεο ηάζεο 6 Volt/min 

πληειεζηήο ηζρχνο θνξηίνπ νπνηνζδήπνηε 

Σάζε έλαπζεο ιακπηήξα επηιεγφκελε απφ 202 έσο 230 Volt ειεγρφκελε κέζσ 
επεμεξγαζηή 

Παξάκεηξνη πξνγξακκαηηδφκελνη απφ ηνλ 
ρξήζηε 

 Διάρηζηεο / κέγηζηεο ηηκέο γηα ηελ εθθίλεζε / 
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο 

εμφδνπ (κέγηζηνο αξηζκφο θπθισκάησλ ηζρχνο: έμη 
(6) ) 

 Σάζε έλαπζεο ιακπηήξα 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο ζε ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 Γηάξθεηα θχθινπ έλαπζεο 

 Αληηζηάζκηζε ηεο πηψζεο ηάζεο 

Παξακφξθσζε θπκαηνκνξθήο <0,2% 

Απφδνζε >97% 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 έσο +35°C 

Φχμε Δμαλαγθαζκέλε 

Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο -40 έσο +75°C 

Βαζκφο πξνζηαζίαο IP 00-21-54 αλάινγα ηελ έθδνζε 

Κιάζε κφλσζεο 1 

ήκαλζε CE 

 
ηνλ ζηαζεξνπνηηή– ξπζκηζηή ζα ελζσκαησζεί αζηξηθφο ρξνλνδηαθφπηεο γηα ηελ αθή θαη 
ζβέζε ηνπ θσηηζκνχ.  
 
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ: 
 4-πνιηθφο δηαθφπηεο εηζφδνπ κε πελίν δηαθνπήο 
 Γηαθφπηεο εηζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπθιψκαηνο ειέγρνπ 
 Γηαθφπηεο εηζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 
 Ρειέ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θνξηίνπ 
 Υεηξνθίλεην by-pass 
 Απηφκαην by-pass 
 Κχθισκα γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ θχθινπ έλαπζεο κεηά απφ δηαθνπή δηάξθεηαο >5ms 
 Πξνεηνηκαζία γηα εγθαηάζηαζε πξνζηαζηψλ εμφδνπ 
 Πξνεηνηκαζία γηα εγθαηάζηαζε πξνζηαζηψλ ππέξηαζεο 
 Δπηθνηλσλία RS232 γηα ζχλδεζε κέζσ modem ζε ζχζηεκα  απνκαθξπζκέλεο 

δηαρείξηζεο 
 Απεηθνλίζεηο ζηελ νζφλε ζε ηέζζεξηο γιψζζεο: 

o ηάζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ 
o ξεχκα ιεηηνπξγίαο 
o ελεξγφο θαη θαηλφκελε ηζρχο αλά θάζε 
o cos θ 
o ζπλνιηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο 
o ψξεο ιεηηνπξγίαο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζε ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο θαη ζε 

ιεηηνπξγία by-pass 
o ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε 
o ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκήζεθε 
o ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκήζεθε ζε θάζε έλα απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 
o ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε ζε θάζε έλα απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 
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 Alarms. Καηάζηαζε ησλ ζθαικάησλ ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα  ηελ ελεξγνπνίεζε 
ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο¨ 

o ηάζε εμφδνπ εθηφο νξίσλ 
o ειάρηζην cosθ εθηφο νξίσλ  
o ξεχκα εμφδνπ εθηφο νξίσλ 
o ζεξκνθξαζία εθηφο νξίσλ 
o βιάβε θπθιψκαηνο ειέγρνπ 

 Δλδείμεηο ζε LEDs 
o παξνπζία ηάζεο εηζφδνπ 
o ξπζκηζηήο ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία  
o ζθάικα 
o ξπζκηζηήο ζε απηφκαηε ιεηηνπξγία 
o βιάβε θπθιψκαηνο ειέγρνπ 
o ιεηηνπξγία by pass 
o θχθισκα ειέγρνπ 

 Δλδείμεηο ζε μεξέο επαθέο: 
o ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο ή θαλνληθή ιεηηνπξγία 
o ιεηηνπξγία by pass 
o ζθάικα 

 Ο ξπζκηζηήο κπνξεί λα δερηεί εληνιέο κέζσ μεξψλ επαθψλ ξειέ γηα: 
o ελεξγνπνίεζε ηνπ θχθινπ έλαπζεο 
o ελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγία ζε νλνκαζηηθή ηάζε 
o ελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ζε εμνηθνλφκεζε 
o ελεξγνπνίεζε – απελεξγνπνίεζε 

 Δμσηεξηθέο αλαινγηθέο εληνιέο: 
o 0-20 mA 
o 4-20 mA 
o 0-10 V 

 Πξνγξακκαηηζκφο: 
Δβδνκαδηαία ζπρλφηεηα. Έμη δηαθνξεηηθά εβδνκαδηαία πξνγξάκκαηα κε δηαθνξεηηθά 
εκεξήζηα πξνγξάκκαηα θαη΄ έηνο. 
 

5.5 Πιάθα γείσζεο. (Α.Σ. 5.13) 
 

Πιάθα γείσζεσο απφ ραιθφ δηαζηάζεσλ 500x500x5 mm θαηά DIN 48801, ε πιάθα θέξεη 

ζπγθνιιεκέλν κε αινπκηλνζεξκηθή θφιιεζε αγσγφ ράιθηλν πνιχθισλν 35 ηρ. 

 

5.6. ύλδεζκνο γείσζεο. (Α.Σ. 5.16) 
 

χλδεζκνο ράιθηλνο ζπκπηεζηνχ  ηχπνπ C γηα δηαζηάπξσζε αγσγψλ 6 mm  θαη 25 mm
2
. 

 

5.7  Σξίγσλα γείσζεο (Α.Σ. 5.15) 
 

Σα ηξίγσλα γείσζεο ζα απνηεινχληαη απφ 3 ειεθηξφδηα απφ ξάβδν ράιπβνο-ραιθνχ 

δηακέηξνπ Φ18 mm θαη κήθνπο 2.5m . Σα ειεθηξφδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηαθφξπθα (κε ηε 

βνήζεηα ελδερνκέλσο κεραληθψλ κέζσλ ιφγσ ηνπ εδάθνπο), ζε ηζάξηζκα θξεάηηα πνπ ζα 

απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 3 m .  

Ζ ζχλδεζε ησλ ειεθηξνδίσλ κεηαμχ ηνπο γίλεηαη κε ράιθηλν αγσγφ ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 

cm κέζσ θαηάιιεισλ πεξηιαηκίσλ πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ ζηα ειεθηξφδηα θαη ζα βαθνχλ κε 

αληηζθσξηαθφ ρξψκα. 

ηε ζπλέρεηα, ηα θξεάηηα θαη ην ραληάθη ηνπ αγσγνχ γείσζεο γεκίδνπλ κε θνζθηληζκέλα 
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πξντφληα εθζθαθψλ. Ζ πιήξσζε γίλεηαη ζε ζηξψζεηο κε ελδηάκεζν θαηάβξεγκα κε λεξφ. ηηο 

θνξπθέο ησλ ειεθηξνδίσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα κε ρπηνζηδεξέληα θαιχκκαηα 

δηαζηάζεσλ 0,30 x 0,30 m. 

 

5.8 ΦΧΣΗΜΟ 

 
5.8.1 ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ ΚΤΡΗΔ ΠΟΡΔΗΔ ΠΔΕΧΝ  
 

Πξνβιέπνληαη θσηηζηηθνί ηζηνί εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζηεγαλνί ΗΡ-65 κε δπλαηφηεηα 

ζπλαξκνιφγεζεο δηαθνξεηηθψλ θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη βάζε ηνπ ηζηνχ.  

Όια ηα ηκήκαηα ηνπ ηζηνχ έρνπλ ζψκα απφ θπιηλδξηθφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην 

δηακέηξνπ 230mm θαη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 360° θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε. πλνιηθφ 

χςνο Φσηηζηηθνχ ζηχινπ 9000mm θαη κήθνο εγθηβσηηζκνχ-αγθχξσζεο  1200mm 

Ζ βάζε ηνπ θσηηζηηθνχ πεξηέρεη ζπκβαηηθά φξγαλα έλαπζεο θαη ην θνπηί δηαθιάδσζεο. Ζ 

πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ ζπξίδαο κε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο. Πξνζηαζία Class I. 

Σύπνο ΑΥ-5 (Α.Σ. 5.21, 5.22, 5,24) 

Φσηηζηηθνο ζηχινο ζηεγαλφο ΗΡ-65, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή ζηνηρείν κήθνπο 900mm κε 

ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-150W κε ζπκκεηξηθή  εθπνκπή δέζκεο θαη ζηνηρείν 

κήθνπο 300mm  κε ελζσκαησκέλν πξνβνιεα αινγνληδησλ κεηαιισλ HIT-CE-70W  κε 

θσηεηλή εθπνκπή 55
Ο
 γηα θσηηζκφ φςεσλ θηηξίσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 9000mm 

Σύπνο ΑΥ-6  (Α.Σ. 5.21, 5.22, 5.24) 

Φσηηζηηθνο ζηχινο ζηχινο ζηεγαλφο ΗΡ-65, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή ζηνηρείν κήθνπο 900mm 

κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-150W κε αζχκκεηξε εθπνκπή δέζκεο θαη 

ζηνηρείν κήθνπο 300mm κε ελζσκαησκέλν πξνβνιεα αινγνληδησλ κεηαιισλ HIT-CE-70W  

κε θσηεηλή εθπνκπή 55
Ο
 γηα θσηηζκφ φςεσλ θηηξίσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 9000mm 

Σύπνο ΑΥ-7 (Α.Σ. 5.21, 5.22) 

Φσηηζηηθνο ζηχινο ζηχινο ζηεγαλφο ΗΡ-65, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή ζηνηρείν κήθνπο 900mm 

κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-150W κε ζπκκεηξηθή εθπνκπή δέζκεο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 9000mm 

Σύπνο ΑΥ-8 (Α.Σ. 5.21, 5.22) 

Φσηηζηηθνο ζηχινο ζηχινο ζηεγαλφο ΗΡ-65, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή ζηνηρείν κήθνπο 900mm 

κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-150W κε κε αζχκκεηξε εθπνκπή δέζκεο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 9000mm 

 

5.8.2 ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΔ ΠΟΡΔΗΔ ΠΔΕΧΝ  
 

Πξνβιέπνληαη θσηηζηηθνί ηζηνί εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζηεγαλνί ΗΡ-65 κε δπλαηφηεηα 

ζπλαξκνιφγεζεο δηαθνξεηηθψλ θσηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκφ θαη βάζε ηνπ ηζηνχ.  

Όια ηα ηκήκαηα ηνπ ηζηνχ έρνπλ ζψκα απφ θπιηλδξηθφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην 

δηακέηξνπ 180mm θαη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο 360° θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε. πλνιηθφ 

χςνο Φσηηζηηθνχ ζηχινπ 6000mm θαη κήθνο εγθηβσηηζκνχ-αγθχξσζεο  800mm 
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Ζ βάζε ηνπ θσηηζηηθνχ πεξηέρεη ζπκβαηηθά φξγαλα έλαπζεο θαη ην θνπηί δηαθιάδσζεο. Ζ 

πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ ζπξίδαο κε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο. Πξνζηαζία Class I. 

 

Σύπνο ΑΥ-1 (Α.Σ. 5.20, 5.23, 5,25) 

Φσηηζηηθνο ζηχινο ζηεγαλφο ΗΡ-65, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή ζηνηρείν κήθνπο 800mm κε 

ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-70W κε ζπκκεηξηθή εθπνκπή δέζκεο θαη ζηνηρείν 

κήθνπο 400mm  κε ελζσκαησκέλν πξνβνιεα αινγνληδησλ κεηαιισλ HIT-CE-35W  κε 

θσηεηλή εθπνκπή 55
Ο
 γηα θσηηζκφ φςεσλ θηηξίσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 6000mm 

Σύπνο ΑΥ-2 (Α.Σ. 5.20, 5.23, 5.25) 

Φσηηζηηθνο ζηχινο ζηχινο ζηεγαλφο ΗΡ-65, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή ζηνηρείν κήθνπο 800mm 

κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-70W κε αζχκκεηξε εθπνκπή δέζκεο θαη 

ζηνηρείν κήθνπο 400mm  κε ελζσκαησκέλν πξνβνιεα αινγνληδησλ κεηαιισλ HIT-CE35W κε 

θσηεηλή εθπνκπή 55
Ο
 γηα θσηηζκφ φςεσλ θηηξίσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 6000mm 

Σύπνο ΑΥ-3 (Α.Σ. 5.20, 5.23) 

Φσηηζηηθνο ζηχινο ζηχινο ζηεγαλφο ΗΡ-65, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή ζηνηρείν κήθνπο 800mm 

κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-70W κε ζπκκεηξηθή εθπνκπή δέζκεο ζπλνιηθνχ 

χςνπο 6000mm 

Σύπνο ΑΥ-4 (5.20, 5.23) 

Φσηηζηηθνο ζηχινο ζηχινο ζηεγαλφο ΗΡ-65, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή ζηνηρείν κήθνπο 800mm 

κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-70W κε κε αζχκκεηξε εθπνκπή δέζκεο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 6000mm 

 

5.8.3 ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΦΧΣΗΣΗΚΑ (Σύπνο ΑΥ-9) (Α.Σ. 5.17) 
 

Πξνβιέπνληαη θάησ απφ ηα παγθάθηα. 

Γξακκηθφ ζηεγαλφ θσηηζηηθφ ΗP68 κε ιακπηήξα θζνξηζκνχ Σ5/830FH (high efficiency) 35W, 

ιπρληνιαβή G5 θαη ειεθηξνληθφ ballast Qti intelligen κε δπλαηφηεηα dimming 1-10V 

Καηαζθεπαζκέλν απφ δηάθαλν πνιπθαξβνληθφ (clear polycarbonate) ζσιήλα κε δηάκεηξν 

Φ50mm, θαη κήθνο 1560mm. 

Ζ δηέιεπζε ηνπ θαισδίνπ πξνδηαγξαθψλ Ζ07 RNF γίλεηαη απφ ζηππηνζιίπηε PG13 γηα 

ζηεγαλφηεηαIP67. 

Γηαζηάζεηο θσηηζηηθνχ 50x1560mm (δ x κ). 

Φηλίξηζκα θσηηζηηθνχ γθξη DB702S.  

 
 

5.8.4 ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ (Σύπνο ΑΥ-10) (Α.Σ. 5.18) 
 

Πξνβνιέαο εμσηεξηθνχ ρψξνπ επί ηζηνχ IP-65 ζηελήο δεζκεο, κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ 

κεηάιισλ HIT-CE 70W , κε θσηεηλή δέζκε 25
Ο 

 

Θα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηζηνχο χςνπο 3 κέηξσλ γηα αλάδεημε ησλ δέλδξσλ. 
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Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ απνηειείηαη απφ θξάκα αινπκηλίνπ θαη αλνμείδσην ράιπβα, κε 

θιάηδα απφ ζηιηθφλε,  εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ πελίν, κπξάηζν κεηαβιεηήο γσλίαο, 

αληηζακβσηηθφ γείζν, θιηπαξέζη θαη αλαθιαζηήξα απφ θαζαξφ αλνδησκέλν αινπκίλην. 

Γηαζηάζεηο: 185 x 275 x 235 mm. 

 

5.8.5 ΗΣΟΗ ΤΦΟΤ 3 ΜΔΣΡΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΔΧΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ (Α.Σ. 5.19) 

 

Οη ηζηνί ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40 θαη ζα είλαη απφιπηα 

ζχκθσλνη κε ηελ ππ‟ αξηζκφ Γ13β/5309 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.ΥΧ.ΓΔ. Σν εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ησλ ηζηψλ ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9000. 

Ηζηφο θπθιηθήο δηαηνκήο χςνπο 3,0m θαηαζθεπαζκέλνο απν ραιπβδνζσιήλα Φ102ρ3mm, κε 

ζπξίδα δηαθιάδσζεο θαη  πιάθα έδξαζεο Φ-310mmρ10mm 

Ο ηζηφο ζα είλαη γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ θαηά ISO 1461 θαη  ASTM 123 & 153 κε κέζν 

πάρνο γαιβαλίζκαηνο 80κm.& βακκέλνο ειεθηξνζηαηηθά κε ηξία ρέξηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή 

θνχξλνπ ζε ρξψκα RAL-9006, ψζηε λα έρεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζην ηζρπξά δηαβξσηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Πξνβιέπεηαη αθξνθηβψηην απνζπψκελν κνλφ ηχπνπ Μ1 ην νπνίν θέξεη ηξηπιή ηεηξαπνιηθή 

θιέκκα θαη είλαη ηθαλφ λα δέρεηαη θαιψδην δηαηνκήο έσο 6mm2 θαη ηνπνζεηείηαη ζε ζπξίδα 

ηζηνχ κε δηάκεηξν Φ89 θαη πάλσ 

Πεξηιακβάλεηαη ε βάζε αγθχξσζεο (Γ/Ε) Μ16ρ500mm κε απνζηάζεηο 190mmρ190mm (κε 8 

παμηκάδηα θαη 8 ξνδέιεο.) 

Ζ πιάθα ηνπ ηζηνχ εδξάδεηαη ζηελ βάζε απφ ζθπξφδεκα κε αγθχξηα ραιχβδηλα Φ16 κε 

θνριίσζε ζην άλσ κέξνο ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ γίλεηαη κε δηπινχο θνριίεο 

αλά αγθχξην. 

Πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε ηεο βάζεο ηνπνζεηνχληαη εχθακπηνη πιαζηηθνί ζσιήλεο Φ50 γηα ηελ 

άθημε θαη αλαρψξεζε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο. 

 

5.8.6 ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΜΔ LED ΣΑΗΝΗΑ 10W/24VDC (Σύπνο ΑΥ-11) (Α.Σ. 5.27, 
5.28) 

 

Πξνβιέπνληαη ζην δάπεδν ηεο ΠιαηεΗάο Ζξψλ Πνιπηερλείνπ. 

Γξακκηθφ ζηεγαλφ θσηηζηηθφ ΗP67 κε ηαηλία led 10W/24VDC, κήθνπο 1080mm, θηληξίζκαηνο 

rust red. 

Tν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη απφ αλνδησκέλν αινπκίλην θαη ζηεγαλφ ΗΡ-67 tranparent 

polycarbonate sealed, πνπ δηαηεξεί ζηαγαλφ ην led module. 

Όια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ πνπ απνηεινχληαη απφ αινπκίλην θαιχπηνληαη απφ ζθφλε 

πνιπεζηέξα (polyester powder) θαηφπηλ δηεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ κε chromium-phosphate 

θαηεξγαζία (chromium-phosphate treatmrnt).  

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη ηεξκαηηθά ζηεγαλά ΗΡ-68, δχν ή ηξηψλ ζέζεσλ, γσλίεο ζηήξημεο γηα 

ηελ έδξαζε ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ζχλδεζκνη γηα end to end ηνπνζέηεζε. 
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Tα θσηηζηηθά ζα εδξαζζνχλ θαη ζα ζηεξηρζνχλ ζε ππφβαζε απφ beton πιάηνπο 10cm θαη 

χςνπο 15cm ζε κήθνο φζν ην κήθνο θάζε θσηηζηηθήο ζεηξάο δαπέδνπ. Μέζα ζηε βάζε απηή 

έδξαζεο ζα δηέξρνληαη θαη ηα παξνρηθά θαιψδηα απφ ηα ηξνθνδνηηθά εληφο ζσιήλσλ CB-

16mm. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζα γίλεη ρξήζε ηξνθνδνηηθψλ 220V-24Vdc ζηεγαλψλ ΗΡ-65 

ηζρχνο 150W ή 240W (γηα νκάδεο θσηηζηηθψλ απφ 5-10ηεκ θαη 11-18ηεκ αληίζηνηρα). 

Tα ηξνθνδνηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε παξαθείκελα θξεάηηα. 
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΡΓΔΤΖ (Α.Σ. 4.01 – 4.26)  

 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 

Σν ηκήκα απηφ ηεο Σερληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ.) αλαθέξεηαη ζηηο 
εξγαζίεο θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο Άξδεπζεο, ζηνπο 
ειέγρνπο θαη δνθηκέο ηεο εγθαηάζηαζεο  ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε απηή. 

 
2. ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 
2.1 Γίθηπν σιελώζεσλ 

 
2.1.1 σιήλεο 

 

ην δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσιήλεο φπσο αλαθέξεηαη ζηα ζρέδηα θαη ηελ 
Σερληθή Δθζεζε. 

 
2.1.2 Δθζθαθή ηάθξσλ ζσιελώζεσλ 

 

Πξηλ απν ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εθζθαπηηθήο εξγαζίαο πδξαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνxνο ππνxξενχηαη, xσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα πξνβεί 
ζηε xάξαμε επί ηνπ εδάθνπο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ησλ πξνο εθζθαθή ηάθξσλ, 
θξεαηίσλ, xαλδάθσλ θιπ., επίζεο θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε γξακκή ζχκθσλα κε ηα 
ζxέδηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Δπηβιέπνληα. 

ε πεξίπησζε εκθάληζεο ππφγεησλ πδάησλ ε ηπxφλ αλαγθαία άληιεζε πιεξψλεηαη 
ζηνλ Αλάδνxν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απν ηνλ ΑΣΟΔ. 

Σα κέζα θαη ν ηξφπνο άληιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
επηβιέπνληα. 

Γεληθά ηα xαληάθηα ζα έxνπλ νξζνγσληθή δηαηνκή θαη δηαζηάζεηο αλάινγεο κε ηνλ 
αξηζκφ θαη ηε δηάκεηξν ησλ ζσιήλσλ πνπ δηέξxνληαη  απφ απηά. 

 
2.1.3 Δπαλαπιήξσζε ηάθξσλ 

 

- Οη ηάθξνη ζα πιεξσζνχλ κεηα ηνλ έιεγxν θαη ηελ παξαιαβή ησλ ζσιελψζεσλ. 

- Σν πιηθφ επίxσζεο ζα απνηειείηαη απν άκκν ιαηνκείνπ, ε νπνία ζα δηαζηξσζεί κε 
ζηξψκα 10 εσο 15 cm  θάησ θαη 20-30 cm  πάλσ απν ην έλα άθξν ησλ ζσιήλσλ.- Σα 
πιηθά επίxσζεο ζα δηαζηξψλνληαη κε ζηξψκαηα πάxνπο 0.25 m  θαη ζα ζπκπηέδνληαη 
κέxξηο φηνπ νη ζσιήλεο θαιπθζνχλ ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα. 

- ε πεξίπησζε πνπ νη ζσιήλεο θέξνπλ εμσηεξηθά πξνζηαηεπηηθφ επίxξηζκα ή 
κφλσζε, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνxή γηα λα κελ ηξαπκαηίδεηαη απηφ. 

- Δπηηξέπεηαη ε ππνβνήζεζε ζπκπίεζεο ησλ xσκάησλ κε δηαβξνxή κε λεξφ. 

- ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπκπίεζε ησλ xσκάησλ ή άιισλ πιηθψλ επίxσζεο δελ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή, ν Αλάδνxνο ππνxξενχηαη ζηελ αθαίξεζε απηψλ θαη θαλνληθή 
επαλεπίxσζε. 

 
2.1.4 πλδέζεηο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ 

 

- Γηα γσλίεο, δηαθιαδψζεηο, αιιαγέο δηαηνκήο ζσιήλσλ θιπ. ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
εηδηθά ηεκάρηα ίδηαο θαηαζθεπήο κε ηνπο ζσιήλεο. 

- Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα γίλνληαη κε 
ζθήλσζε ηνπ επζέσο άθξνπ ηνπ ελφο κέζα ζηελ θεθαιή ηνπ άιινπ, αθνχ 
πξνεγνχκελα γίλεη επάιεηςε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο ηεο θεθαιήο κε θαηάιιειε 
θφια φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

2.1.5 Κιίζεηο σιελώζεσλ 
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Όινη νη νξηδφληηνη ζσιήλεο ζα εγθαηαζηαζνχλ κε θαηάιιειε ειαθξά νκνηφκνξθε 
θιίζε (0,2-0,5%), ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα απηαεξίδνληαη θαη λα αδεηάδνπλ φια ηα 
ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ. 

ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δελ είλαη δπλαηφο ν απηαεξηζκφο θαη ην άδεηαζκα ηνπ δηθηχνπ 
ζα εγθαζίζηαληαη απηφκαηα εμαεξηζηηθά θαη θξνπλνί εθθέλσζεο αληίζηνηρα. 

2.2 ύλδεζε Μεραλεκάησλ  
 

O Eξγνιάβνο ζα πξνκεζεχζεη ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε φισλ ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη θαη αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε. 

Όια ηα πδξαπιηθά είδε, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ 
πεξηνδηθφ έιεγρν ή ξχζκηζε ζα θέξνπλ ζηηο ζπλδέζεηο ηνπο κε ην δίθηπν παξνρήο 
λεξνχ δηαθφπηε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζχλδεζε ηνπο απφ ην δίθηπν ρσξίο 
επηπηψζεηο ζηελ ππφινηπε εγθαηάζηαζε, εθηφο απφ εθείλα πνπ πεξηιακβάλνπλ 
ελζσκαησκέλεο βαιβίδεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. 

Οη ζσιελψζεηο παξνρψλ πξνο κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο ζα ζηεξίδνληαη θαιά πξνο 
απνθπγή δνλήζεσλ ή θξαδαζκψλ. 

 
2.3 Πξνζηαζία Τιηθώλ 

 
2.3.1 Πξνζηαζία ζηηιβσκέλσλ εμαξηεκάησλ 

 

Δμαξηήκαηα κε ζηηιπλή επηθάλεηα, είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε επηρξσκησκέλα 
ζα πεξηηπιίζζνληαη κε απηνθφιιεηε ραξηνηαηλία πνπ ζα παξακέλεη επάλσ ηνπο κέρξη 
πεξάησζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα αθαηξείηαη ιίγν πξηλ ηελ παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 

 
2.3.2 Πξνζηαζία εμαξηεκάησλ πνπ ππόθεηληαη ζε δηάβξσζε 

 

Δμαξηήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβξσζνχλ απφ πγξαζία ή απφ νπνηαδήπνηε 
άιια νηθνδνκηθά πιηθά (π.ρ. επηρξίζκαηα, θνλίεο, θιπ.) ζα επαιείθνληαη κε θπζηθφ ή 
ζπλζεηηθφ θεξί ην νπνίν ζα απνκαθξχλεηαη κφλν ιίγν πξηλ ηελ παξάδνζε, ζε 
ιεηηνπξγία. 

Όιεο νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα 
βαθνχλ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Όια ηα απφ ραιθφ ή νξείραιθν εμαξηήκαηα, ζπζθεπέο ή ζσιελψζεηο ζα θαζαξηζζνχλ 
θαη ιηπαλζνχλ επηθαλεηαθά. 

 
2.4 Δγθαηάζηαζε πζθεπώλ θαη Μεραλεκάησλ 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ζα είλαη πιήξεο κε φιν ηνλ 
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη έηνηκε γηα ιεηηνπξγία φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή 
έθζεζε θαη πξνδηαγξαθέο θαη δείρλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ πξνο ηα κεραλήκαηα ζα είλαη εχθακπηνη, 
πξνζηαηεπκέλνη απφ εχθακπην ραιχβδηλν ζσιήλα. 

Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαγθαίεο γξακκέο θαη ζπλδέζεηο γηα 
έληαμε ησλ κεραλεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα νξγάλσλ απηνκαηηζκνχ. 

 
3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ 

 
3.1 Γεληθά 

 

Οη απαηηνχκελνη έιεγρνη θαη δνθηκέο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ  
παξάγξαθν 14 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.  2411/86  ''Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθφπεδα : 
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Γηαλνκή θξχνπ - δεζηνχ λεξνχ '' 

Οη έιεγρνη θαη δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη θαη ν ηξφπνο πνπ ζα εθηειεζζνχλ 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 
3.2 Γίθηπν σιελώζεσλ 

Οη δνθηκέο ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ έρνπλ ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο ζηεγαλφηεηαο 
ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ θξχνπ θαη ηνπ δεζηνχ λεξνχ.  Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα 
κε ηελ  παξάγξαθν 14 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.  2411/86  ''Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη 
νηθφπεδα:  Γηαλνκή θξχνπ - δεζηνχ λεξνχ''. 

 
3.2.1 Γνθηκέο θξύνπ λεξνύ ρξήζεο 

Πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη φιεο νη ζσιελψζεηο λα 
θαζαξηζηνχλ κε επηκέιεηα θαη λα μεπιπζνχλ έηζη ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ κέζα απφ 
ηηο ζσιελψζεηο μέλα ζψκαηα πνπ έρνπλ παξακείλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. 
Οη βαιβίδεο αεξηζκνχ ηνπνζεηνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε κεηά ηνλ θαζαξηζκφ. 

Καηά ηελ πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα αλνίγεηαη ζηαδηαθά ν γεληθφο 
δηαθφπηεο ζηνλ αγσγφ ζχλδεζεο. Γηα λα απνθεπρζνχλ πιήγκαηα πίεζεο θαη δεκηέο 
πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθή  θαη πιήξεο εμαέξσζε απφ ηελ πην απνκαθξπζκέλε ιήςε 
ηεο πςειφηεξεο ζηάζκεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Ζ έηνηκε εγθαηάζηαζε (νιφθιεξε ή ζε ηκήκαηα) πξέπεη πξηλ απφ ηελ θάιπςε ησλ 
ζσιελψζεσλ λα δνθηκαζηεί γηα ηε ζηεγαλφηεηά ηεο κε δνθηκή δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 
10 ιεπηψλ θαη πίεζε 1.5 θνξά κεγαιχηεξε απφ ηελ πςειφηεξε πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη 
φρη κηθξφηεξε 1.2MPa  (12 atu) κεηξεκέλε ζηηο ζσιελψζεηο ζχλδεζεο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δνθηκήο δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηαζζεί δηαξξνή ή πηψζε πίεζεο. 

Ζ ηειηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ησλ ζσιήλσλ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ γίλεηαη αξρηθά 
κε θξχν λεξφ ζε πδξαπιηθή ππεξπίεζε 0.8MPa (8 atu) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ 2 σξψλ. ην δηάζηεκα απηφ δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη θακηά 
δηαξξνή ή πηψζε ηεο πίεζεο. 

 
4. ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ. ΤΚΔΤΧΝ θιπ 

Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο εηδηθνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (π.ρ. ΔΤ) γηα λα 
πξνιεθζνχλ παξεξκελείεο πάλσ ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ ησλ, 
ζπζθεπψλ θιπ., νξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο, πξηλ απηφ ηελ παξαγγειία ηνπο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε : 

α. Καηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη άιια είδε, 
πνπ ζθνπεχεη λα παξαγγείιεη, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα 
εηθνλνγξαθεκέλα έληππα, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο, απνδφζεσλ θαη ινηπά ζηνηρεία 
ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζε ηξφπν πνπ λα απνδεηθλχεηαη "θαη' αξρήλ" φηη ηα είδε απηά είλαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία. 

β. Σα γεληθά ζρέδηα πνπ λα δείρλνπλ ηε δηάηαμε ηνπο κέζα ζηνπο πξνβιεπφκελνπο 
ρψξνπο κε θαηάιιειε θιίκαθα, θαη λα γξάθνπλ ηηο γεληθέο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη 
ηα βάξε ηνπο, πξνο επηβεβαίσζε ηεο δπλαηφηεηαο εγθαηαζηάζεσο ηνπο ζηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη δείγκα γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, ήζειε δεηεζεί. 
 
 

5. ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΤΛΗΚΧΝ 

5.1 ηεγαλό θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο (Α.Σ. 4.17) 
ηεγαλφ θνπηί πξνγξακκαηηζηψλ, κεηαιιηθφ, γηα ηνπνζέηεζε πξνγξακκαηηζηψλ ή θαη 
θεθαιψλ άξδεπζεο θιπ,  κε πφξηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 mm, κε αληηζθσξηαθή βαθή, κε 
εζσηεξηθή πιάθα ζηήξημεο εμαξηεκάησλ, κε ζηεγαλνπνηεηηθά παξεκβχζκαηα ζηελ πφξηα θαη 
ζηηο δηειεχζεηο θαισδίσλ, βαζκνχ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ  ΗΡ 65, κε θιεηδαξηά αζθαιείαο, 
κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο δεμηά ή αξηζηεξά ή κε δχν πφξηεο, κε φια ηα 
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εμαξηήκαηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά. 

5.2 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm Φ-1’’ (Α.Σ. 4.07) 
θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, Φ-1‟‟,  PN 16 atm. Ο θξνπλφο αλνίγεη πιήξσο 
θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ρεηξνζηξνθάινπ θαηά γσλία 90ν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην θιείζηκν. 
Σα θηλνχκελα κέξε ηνπ θξνπλνχ πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα επηζεσξνχληαη θαη λα 
θαζαξίδνληαη εχθνια, ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε ζσιήλσζε πνπ βξίζθεηαη ν θξνπλφο. 
Ζ αληίζηαζε θαηά ηελ δηέιεπζε ηνπ δηεξρφκελνπ πγξνχ ζηελ αλνηθηή ζέζε πξέπεη λα είλαη 
ειάρηζηε θαη λα δίλεη αζηξφβηιε ξνή. 
 
5.3 Απηόκαηε βαιβίδα εμαεξηζκνύ, πιαζηηθή ή κεηαιιηθή (Α.Σ. 4.11) 
Απηφκαηε βαιβίδα εμαεξηζκνχ, πιαζηηθή ή κεηαιιηθή, θπιηφκελνπ δηαθξάγκαηνο, ΡΝ 16 atm, 
δηαηνκήο 1''.  
Σα απηφκαηα εμαεξηζηηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε δίθηπα λεξνχ ρξήζεο θαη 
απνηεινχληαη απφ πεξίβιεκα κε θνριησηά άθξα, κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ζσιελσηφο 
απιαθσηφο πισηήξαο, πνπ κέζσ ζπζηήκαηνο κνριψλ αλνίγεη ή θιείλεη, κε ηελ βνήζεηα κηαο 
θσληθήο βαιβίδαο, ηελ έμνδν ηνπ αέξα. 
Θα είλαη θαηάιιεια γηα ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πίεζεο 10atm θαη ζεξκνθξαζίαο 40

ν
C. 

 
5.4 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ)  κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκό Φ-1’’ (Α.Σ. 4.08) 
Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκφ, νξεηράιθηλεο, Φ-1‟‟. ΡΝ 16 
atm.  
Οη βαιβίδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν, αληνρήο ζε 
εθειθπζκφ 2000kg/cm2, "βαξέσο ηχπνπ" κε γισηηίδα απφ εξπζξφ θσζθνξηνχρν νξείραιθν ή 
αλνμείδσην ράιπβα θαη "ιπνκέλνπ πψκαηνο" γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ 
ηεο ζχλδεζεο, θνριησηέο γηα ηηο δηακέηξνπο κέρξη Φ-2" θαη ρπηνζηδεξέο γηα ηηο πάλσ απφ Φ-
2" κε έδξα θαη εζσηεξηθφ κεραληζκφ απφ θσζθνξηνχρν νξείραιθν. 
ηε δεχηεξε πεξίπησζε νη βαιβίδεο ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά θιάληδεο 
θαη θνριίεο. Πίεζε ιεηηνπξγίαο 10atm θαη ζεξκνθξαζία 120νC. 
 
5.4 Φίιηξν γξακκήο ζίηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθό  (Α.Σ. 4.09) 
Φίιηξν γξακκήο ζίηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθφ, δηαηνκήο 3/4 ή 1''.  
Σα θίιηξα λεξνχ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζσιελψζεηο λεξνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
κεραλεκάησλ, βαιβίδσλ θηι, απφ ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 
ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζθνπξηέο θηι. 
Σν θίιηξν απνηειείηαη απφ πεξίβιεκα ρπηνζηδεξφ, κνξθήο "γ" κε άθξα θνριησηά ή απφ 
ρπηνράιπβα, κνξθήο "γ" κε θιάληδεο θαη θπιηλδξηθφ πιέγκα απφ αλνμείδσην πιηθφ κε 
παξέκβπζκα θαη πψκα. Σν πιέγκα πξέπεη λα έρεη κέρξη 150-νπέο αλά cm2, αλάινγα κε ηελ 
δηάκεηξν ηνπ θίιηξνπ. 
Πίεζε ιεηηνπξγίαο 16atm θαη ζεξκνθξαζία 200νC. 
 
5.5 ηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο (Α.Σ. 4.15) 
ηαιάθηεο επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηα πίεζε  
ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 4,00 atm.  
 
5.6 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο ,κε κεραληζκό 
ξύζκηζεο πίεζεο, Φ-1’’ (Α.Σ. 4.13) 

 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), πιαζηηθέο, νλνκ. πίεζεο 10 atm, Φ-1‟, 
πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, κε κεραληζκφ ξχζκηζεο παξνρήο (flow 
controller), εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν (actuator) 24V/AC θαη δπλαηφηεηα 
ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο.  

 Καηαζθεπαζκέλε απφ επψλπκν πιηθφ (cycolac) κε κεγάιε αληνρή ζηελ πδξαπιηθή ή 
ρεκηθή δηάβξσζε θαζψο θαη κε αληίζηνηρα κεγάιε αληνρή ζην ρξφλν ΄ δηαθξαγκαηηθνχ 
ηχπνπ, κε ζειπθά ζπεηξψκαηα. 

 Γηαζέηεη εηδηθνχο αλνμείδσηνπο κεηαιιηθνχο δαθηπιίνπο γηα απμεκέλε αληνρή, 
πεξηκεηξηθά ησλ ζειπθψλ ζπεηξακάησλ ηεο. 

 Δρεη ξπζκηζηή ξνήο ελεξγνπνηνχκελν ρσξίο ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο εηδηθνχ 
εξγαιείνπ. 

 Σν δηάθξαγκά λα είλαη απφ εηδηθφ ειαζηηθφ κείγκα. 

 Δρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 
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 Δρεη ηε δπλαηφηεηα επζείαο θαη γσληψδνπο ξνήο. 

 Δρεη εχξνο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ παξνρψλ 1,1 - 91m³/hr. 

 Δρεη εχξνο πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 0,7 - 10atm. 

 Δίλαη ειεθηξηθνχ ηχπνπ θαη δηαζέηεη πελίν 24VAC, 50/60Hz. 

 Σν πελίν είλαη καδί κε ην έκβνιν θαη ην επαλαζηαηηθφ ειαηήξην, θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αλνμείδσην κέηαιιν. 

 Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πελίνπ απαηηεί 0,265Amps, 4,8/VA. 

 Λεηηνπξγεί αληηπιεγκαηηθά κε πξνηεηλφκελν ρξφλν θιεηζίκαηνο 15 - 60sec. 

 Δίλαη επηζθεπάζηκε απφ ηελ θεθαιή ηεο ρσξίο λα αθαηξεζεί απφ ηε γξακκή άξδεπζεο. 
 
5.7 Οηθηαθόο πξνγξακκαηηζηήο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ γηα έιεγρν 4- 6 
Ηιεθηξνβαλλώλ (Α.Σ. 4.16) 
 
Οηθηαθφο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο γηα έιεγρν 4-6 Ζιεθηξνβαλλψλ, ξεχκαηνο, εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ, 3 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε ειεγρφκελε ειεθηξνβάλα (Ζ/Β), 
κε 3 ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο αλά εκέξα θαη πξφγξακκα, κε έμνδν εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 0,5 A 
αλά ζηάζε, κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο αληιίαο ή θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο θαη κε ελζσκαησκέλν 
κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο.  
 
Πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο :  
4-6 ζηάζεσλ, ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ άξδεπζεο. 
Σξνθνδφηεζε κε ειεθηξηθφ ξεχκα 220V - 24VAC, 0,2VA - 0,30VA. 
Δζσηεξηθφ δηαθφπηε πξνγξακκαηηζκνχ. 
Δηδηθή ειεθηξνινγηθή γέθπξα κε ηελ αθαίξεζε ηεο νπνίαο λα επηηπγράλεηαη εμάιεηςε ηεο 
θαζπζηέξεζεο ησλ 15sec πνπ απαηηνχληαη κεηαμχ ηνπ θιεηζίκαηνο κηαο ειεθηξνβάλαο θαη ηεο 
εθθίλεζεο κηαο άιιεο. 
Δηδηθή ειεθηξνινγηθή γέθπξα κε ηελ αθαίξεζε ηεο νπνίαο λα επηηπγράλεηαη δηαθνπή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο γηα ζηάζεηο πνπ αξδεχνπλ ζε ψξεο. 
Καζπζηέξεζε 15sec κεηαμχ ηεο δηαθνπήο θαη ηεο εθθίλεζεο ιεηηνπξγίαο δχν ειεθηξνβαλψλ. 
ΑΤΣΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ έηζη ψζηε λα κελ είλαη απαξαίηεηα εηδηθά ειεθηξηθά 
κεηξεηηθά φξγαλα ειέγρνπ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. 
Απιφο ζηε ιεηηνπξγία κε κεραληθά ρεηξηζηήξηα αθξηβείαο ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα θηιηθά ζηνπο 
ρξήζηεο. 
Γπλαηφηεηα δνθηκαζηηθήο επαθήο (Hot Post) έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε 
εληφπηζε θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ αξδεπηηθψλ ηνκέσλ θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 
ειεθηξνβαλψλ. 
Γπλαηφηεηα γηα δηάξθεηα άξδεπζεο απφ 15sec - 90min θαη ηαπηφρξνλα απφ ην ίδην ρεηξηζηήξην 
γηα 2,5min - 9hr. 
Δπαλάγλσζηε νζφλε LCD γηα εχθνιε αλάγλσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ηξερνπζψλ ελεξγεηψλ ηνπ πξνγξακκαηηζηή. 
Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο άξδεπζεο ζε εβδνκαδηαίν ή αξηζκεηηθφ επίπεδν. 
Πίλαθαο 24εο βάζεο. 
Πίλαθαο εκεξψλ 14ήκεξεο βάζεο ζηε πεξίπησζε εβδνκαδηαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 
άξδεπζεο. 
Γηαθφπηεο δηαθνπήο ηεο άξδεπζεο απφ 1-4 εκέξεο ζε πεξίπησζε βξνρνπηψζεσλ. 
Γηαθφπηε απμνκείσζεο ηνπ ρξφλνπ άξδεπζεο κεηαμχ 25% - 200%. 
Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία θάζε κηαο ζηάζεο μερσξηζηά. 
Γηαθφπηεο ειέγρνπ πιήξνπο θχθινπ ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ή ηκήκαηνο απηνχ. 
Γηαθφπηεο αζθαιείαο. 
Δπηινγή ελφο ή δχν πξνγξακκάησλ. 
Σξεηο (3) δηαθνξεηηθέο εθθηλήζεηο ηνπ θχθινπ άξδεπζεο γηα θάζε πξφγξακκα μερσξηζηά. 
Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε εηδηθέο ππαίζξηεο ζήθεο πξνζηαζίαο, αλζπγξνχ ηχπνπ. 
Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο έσο θαη 3Ζ/Β ηαπηφρξνλα. 
Γηαθφπηεο ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ πνηίζκαηνο θάζε ζηάζεο μερσξηζηά. 
Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ησλ ηειεπηαίσλ. 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα βαζίδεηαη ζηα ζχγρξνλα "έμππλα" νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα. 
 
5.8 ηεγαλό θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθό, δηαζηάζεσλ 60ρ50ρ25/1,2(mm) 
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ηεγαλφ θνπηί πξνγξακκαηηζηψλ, κεηαιιηθφ, γηα ηνπνζέηεζε πξνγξακκαηηζηψλ ή θαη 
θεθαιψλ άξδεπζεο θιπ,  κε πφξηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 mm, κε αληηζθσξηαθή βαθή, κε 
εζσηεξηθή πιάθα ζηήξημεο εμαξηεκάησλ, κε ζηεγαλνπνηεηηθά παξεκβχζκαηα ζηελ πφξηα θαη 
ζηηο δηειεχζεηο θαισδίσλ, βαζκνχ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ  ΗΡ 65, κε θιεηδαξηά αζθαιείαο, 
κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο δεμηά ή αξηζηεξά ή κε δχν πφξηεο, κε φια ηα 
εμαξηήκαηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά. 

 
5.9 ηόκηα θαζαξηζκνύ, (ζσιελνζηόκηα) πώκαηα (αθξνζηόκηα) 
 
Γηα ηελ απνθπγή ρσκάησλ ζηνλ πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα απφ PVC ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο 
πξνβιέπνληαη θαηάιιεια ζηφκηα ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ηα νπνία ζα θιείλνπλ κε πψκαηα 
βηδσηά ("ηάπεο"). 
- Σα ζηφκηα θαζαξηζκνχ ησλ ζσιήλσλ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθά ηεκάρηα κε δηαζηάζεηο 
αληίζηνηρεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη κε πψκαηα πνπ ζα πξνεμέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 6 
ρηι. απφ ην άθξν ηνπ ζσιήλα. 
- Ζ θεθαιή ησλ πσκάησλ ζα πξνεμέρεη ή ζα έρεη  εηδηθή εζνρή γηα εχθνιε αθαίξεζε. 

 
 

5.10 ηαιαθηεθόξνη Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ κε απηνξπζκηδόκελνπο ζηαιάθηεο θαη 
ξηδναπσζεηηθό γηα ππόγεηα ηνπνζέηεζε 
 
ηαιαθηεθφξνη Φ16 ή Φ17 mm απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο κε 
ιαβχξηλζν καθξάο δηαδξνκήο θαη ζάιακν απηνξχζκηζεο, κε νκνηνκνξθία ζηελ παξνρή απφ 
0,8 έσο 4,00 atm ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9261 γηα 
ζηαιάθηεο  θαηεγνξίαο  A', θαηάιιεινη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε, κε ελζσκαησκέλν ή 
εμσηεξηθφ ζχζηεκα απνηξνπήο ηεο εηζφδνπ ησλ ξηδψλ (ελζσκαησκέλν ξηδναπσζεηηθφ, 
θίιηξν κε ξηδναπσζεηηθφ, εμσηεξηθφο εθγρπηήξαο θιπ) θαη ζχζηεκα αληηζηξάγγηζεο. 

 
5.11 Μεησηέο πίεζεο ΡΝ 16 atm 
 
Μεησηέο πίεζεο, κε ζψκα νξεηράιθηλν, ξνδέια θαη ειαηήξην ζηεγαλνπνίεζεο αλνμείδσηα, 
νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm.  

 
5.12 Υδξόκεηξα νξεηράιθηλα, πνιιαπιήο ξηπήο  
 
Τδξφκεηξα νξεηράιθηλα, ΡΝ 16 atm, πνιιαπιήο ξηπήο, μεξνχ ηχπνπ, κε δπλαηφηεηα 
ειεθηξηθήο εμφδνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά. 

 
5.13 Πιαζηηθό θξεάηην ειεθηξνβαλώλ  
 
Πιαζηηθφ θξεάηην κε θαπάθη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε ειεθηξνβαλψλ (Ζ/Β), κε ηα πιηθά 
εγθηβσηηζκνχ θαη ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλεηαη ην άλνηγκα ηνπ ιάθθνπ, ε δηακφξθσζε ησλ ηνκψλ γηα ην πέξαζκα ησλ 
ζσιήλσλ, ε ηνπνζέηεζε άκκνπ ιαηνκείνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ιάθθνπ γηα ηελ ζηξάγγηζε, ε 
πξνζαξκνγή ηνπ θξεαηίνπ ζηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, ε επίρσζε ηνπ ιάθθνπ θαη θάζε άιιε 
απαξαίηεηε εξγαζία. 

 
5.14 Αηζζεηήξαο βξνρήο  
 
Αηζζεηήξαο βξνρήο (rain sensor) κε ηα θαιψδηα θαη ινηπά εμαξηήκαηα ζχλδεζεο, ην 
εγρεηξίδην ρξήζεσο/ιεηηνπξγίαο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο θαη δνθηκαζκέλνο. 
 
5.15 Απηόκαηε βαιβίδα θαζαξζκνύ ½’’ 
 
Απηφκαηε βαιβίδα θαζαξζκνχ, Φ1-1/2'', πιαζηηθή ή κεηαιιηθή κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο 
θαη ηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ξπζκίζεσλ . 
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