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1 ΕΜΠΗΞΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΣΤΡΩΣΗΣ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΣΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 40CM 

Η βελτίωση των συνθηκών έδρασης και κατασκευής της εξυγιαντικής στρώσης θα επιτευχθεί με την έμπηξη - 
υπό της σκάφης της εκσκαφής - στρώσης σκύρων μέσου πάχους 0,40m. Η εξυγιαντική στρώση θα συνίσταται 
από αμμοχάλικο ομάδων Α-1-a ή Α-1-b ή και Α-2-4. Tα αμμοχάλικα αυτά μπορεί να είναι είτε θραυστά (π.χ. 
από λιθοσυντρίματα λατομείου), είτε φυσικής προέλευσης (π.χ. ορυκτά ή χειμάρρου) εφόσον διατίθενται 
τέτοια υλικά στην περιοχή του έργου. Η εξυγιαντική στρώση θα κατασκευαστεί σε ενδιάμεσες στρώσεις 
μέσου πάχους της τάξης των 30-50cm (αναλόγως του μεγέθους του δονητικού οδο-στρωτήρα που θα 
χρησιμοποιηθεί) και να συμπυκνώνονται με δόνηση ώστε να επιτυγχάνεται μέσος βαθμός συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 95% κατά AASHO T180D και πάντως υψηλότερος του 92% σε κάθε περίπτωση. 

 

2 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-03-03-00 «Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων» 

 

3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

Απαιτείται συγκολλητική επάλειψη με μικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν τελικά 
τουλάχιστον 300 g/m2 ασφαλτικού συνδετικού), για την αποφυγή δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του 
τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης. Για την επίτευξη της ομοιογένειας της επάλειψης πάνω σε όλη την 
επιφάνεια, η διάχυση πρέπει να πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα με περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο (Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ 60% 
αραιώνεται με προσθήκη υδατικής φάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του 
γαλακτώματος – για λήψη γαλακτώματος που να δίνει υπόλειμμα ασφαλτικού 30%). 

 

4 ΣΗΜΑΝΣΗ 

4.1 Αντικείμενο 

Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό εξέταση οδικού άξονα 
καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος τους που επηρεάζεται από την ύπαρξη του 
κυρίου άξονα. 

 

4.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: 

- Τις διαγραμμίσεις που οριοθετούν τις λωρίδες της οδού 

- Τις οριογραμμές των άκρων του οδοστρώματος 

- Τις λοιπές σημάνσεις («ζέμπρες» τόξα επιλογής λωρίδας. τυχόν μηνύματα που αναγράφονται και επί της 
οδού κλπ) 

 

4.1.2 Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει: 

- Τις πινακίδες σήμανσης 

- Τις γέφυρες σήμανσης 

- Τους οριοδείκτες 

- Τους δείκτες οριοθέτησης Απαλλοτριωμένης ζώνης 

- Τους πλήρως αντανακλαστικούς χιλιομετρικούς δείκτες 
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4.2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές 

4.2.1 Οριζόντια σήμανση 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε συνδυασμό με τις ΠΤΠ - Σ- 307 
και Σ-308 (ΦΕΚ 890/21-8-75) για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διαγράμμισης, την Οδηγία τρόπου 
διαγράμμισης (ΚΕΔΕ 1982), την Προσωρινή Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες (μάτια γάτας) των οδών 
(Δ3/1990), η Προσωρινή Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96). Αντιθέτως κρίνονται 
επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων, οι προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και 
ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) και επιβάλλεται τουλάχιστον η χρήση των ειδικών χρωμάτων υψηλής ποιότητας, ή ακόμη 
καλύτερα, υλικά οριζόντιας σήμανσης με υψηλότερα χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής (θερμοπλαστικά, ψυχροπλαστικά, αυτοκόλλητες ταινίες, διαγραμμίσεις κλπ). Ειδικά για τη 
σήμανση εκτελουμένων έργων ισχύει η «Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων» (ΦΕΚ 
946Β/09-07-2003). 

 

4.2.2 Κατακόρυφη σήμανση 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) σε συνδυασμό με τις ΠΤΠ Σ-301, Σ-302, Σ-303, Σ-304, Σ-305 
και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β’/74) για τις πινακίδες σήμανσης η οδηγία 1-92 της ΓΓΔΕ (ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για 
θέματα σήμανσης που δεν καλύπτονταν από τις υπόλοιπες προδιαγραφές, την Προσωρινή Προδιαγραφή της 
ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 953 Β’/24-10-97) για την επιλογή αντανακλαστικών μεμβρανών, κατά περίπτωση, και τον 
καθορισμό των χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) τις ΠΤΠ Σ-310 και Σ-311 
(ΦΕΚ 954Β’/ 31-12-96) για τις χρωματικές συντεταγμένες και τα χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών 
μεμβρανών τύπων Ι και ΙΙ, τις ΠΤΠ Σ-301-75 και Σ-302-75, οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των ΠΤΠ 
Σ-301 και Σ-302, σχετικά με την ποιότητα του αλουμινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β’/28-1-76), την ΠΤΠ για τους 
στύλους στήριξης των πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β’/13-10-80), όπως συμπληρώθηκε με την διάταξη 
ΒΜ5/ο/40229/27-10-80, την Τεχνική Προδιαγραφή ΔΚ8 (ΕΗ 3/ο/107/22-1-86) για τους στύλους για έκκεντρες 
πινακίδες, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ, για την μετατροπή του Ελληνικού αλφάβητου σε λατινικούς 
χαρακτήρες για τις πληροφοριακές πινακίδες τοπωνυμίων (που τροποποιεί τις σχετικές ΠΤΠ), την Τεχνική 
Περιγραφή φωτεινών πινακίδων (Δ3γ/ο/15/11-Ω/28-2-91) και την νομοθεσία περί διαφημιστικών και 
παρεμφερών πινακίδων, όπως παρουσιάζεται στον Ν.2696/99 και τα σχετικά με αυτόν Διατάγματα.  

 

4.2.3 Οριοδείκτες 

Ισχύει η προσωρινή προδιαγραφή πλαστικών οριοδεικτών της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

4.2.4 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 

Ισχύουν οι σχετικές με το αντικείμενο διατάξεις περί κατακόρυφης σήμανσης.  

 

4.3 Ειδικά Χαρακτηριστικά Εργασιών 

Ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες (φόρτος κυκλοφορίας, διατομή, οριζοντιογραγικά και μηκοτομικά 
χαρακτηριστικά, κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, ανάγλυφο εδάφους, κλπ) κάθε συγκεκριμένου 
τμήματος, εκλέγονται τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, υλικά οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως από αυτές, ο 
κατασκευαστής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα υλικά εκείνα που εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα από 
άποψη ασφάλειας των χρηστών και διάρκειας ζωής της κατασκευής 

 

4.4 Τεχνικές και Συμβατικές Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών 

4.4.1 Οριζόντια σήμανση 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την οριζόντια σήμανση που αναγράφονται ανωτέρω. Η 
μόνιμη οριζόντια σήμανση γίνεται με γραμμές λευκού χρώματος. Ως λευκό χρώμα νοούνται και οι αποχρώσεις 
του αργυροχρόου και του ανοικτού γκρίζου χρώματος (Ν 2696/99-ΚΟΚ). Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής 
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ακύρωσης των μόνιμων διαγραμμίσεων και αντικατάστασής τους με άλλες, οι προσωρινές αυτές  
διαγραμμίσεις πρέπει να είναι χρώματος κίτρινου, όπως ρητώς αναφέρεται στην «Τεχνική Προδιαγραφή 
Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων» (ΦΕΚ 946Β΄/9-7-2003). 

Για λόγους καλής ορατότητας ημέρα και νύχτα, πρέπει η οριζόντια σήμανση να παρουσιάζει επαρκή 
χρωματική αντίθεση προς το οδόστρωμα και υψηλή αντανακλαστικότητα. Τα σήματα πρέπει να έχουν όσο το 
δυνατόν διακεκριμένες (αιχμηρές) απολήξεις και ομοιόμορφη επιφάνεια. Η στερεότητα της σήμανσης 
εξαρτάται από την επιλογή του υλικού, Η αποτελεσματικότητά της κρίνεται επαρκής για όσο διάστημα το 
σήμα μπορεί να αναγνωρίζεται με ευκρίνεια. Η σήμανση δεν επιτρέπεται να δημιουργεί κινδύνους πχ από μη 
στερεά κατασκευή ή ανεπαρκή πρόσφυση της επιφανείας της. Το υλικό των σημάτων (λεπτή ή παχιά στρώση) 
μπορεί να ενισχύεται με την προσθήκη ανάγλυφων αντανακλαστικών στοιχείων («μάτια γάτας»). Όταν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται η χάραξη ακόμη και ολόκληρων σημάτων με χρησιμοποίηση τέτοιων στοιχείων 
(λευκού χρώματος). Εφόσον όμως πρόκειται για σήμανση κατά μήκος της κυκλοφορίας, η χάραξη αυτή 
επιτρέπεται μόνο σε σημεία με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 50km/h, άρα, στην περίπτωση αυτή, 
αποκλείεται η χρήση τους στην σήμανση αυτοκινητοδρόμου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την διάρκεια ζωής 
των υλικών αυτών που να αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν.  

 

4.4.2 Κατακόρυφη σήμανση 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την κατακόρυφη σήμανση που αναγράφονται ανωτέρω. Ως 
προς την επιλογή του υλικού της πρόσθιας επιφάνειας θα ισχύει ο κατωτέρω πίνακας της προσωρινής 
προδιαγραφής της ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/ε (Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102/2-10-97) (ΦΕΚ 953Β’/24-10-97). 

 

Τύπος Πινακίδας Αν.Κινδύνου Ρυθμιστική Πληροφοριακή 

Περιβαλ. όχληση Υψηλή Χαμηλή  Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Χαμηλή 

Θέση πινακίδας       

Δεξιά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ 

Αριστερά  ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 

Γέφυρα σήμανσης (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 

 

Στις περιπτώσεις που ορίζεται «ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ» (το ΙΙΙ σε ΙΙ νοείται γράμματα τύπου ΙΙΙ, υπόβαθρο τύπου ΙΙ) η 
επιλογή της μίας από τις δύο λύσεις εναπόκειται σε συμφωνία εργοδότη και Αναδόχου, αναλόγως των 
τοπικών συνθηκών της περιοχής του υπόψη έργου (κλιματολογικών, προσανατολισμού, κυκλοφοριακού 
φόρτου, εξωτερικού φωτισμού κλπ). Η στήριξη των πληροφοριακών πινακίδων θα γίνεται σε γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες βαρείς που θα υπολογίζονται στατικά με τα φορτία ανεμώθησης. Η ελάχιστη διάμετρος των 
σιδηροσωλήνων στήριξης για μικρές πινακίδες με ύψος στύλου μέχρι 2,5m είναι ίση με 1 1/2’’ και το πάχος 
τοιχωμάτων 3,4 χλστ με κατασκευαστική διαμόρφωση σύμφωνα με την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 
τ.ΥΔΕ. 

Για την περίπτωση ογκωδών πλευρικών πινακίδων που απαιτούν κατασκευή ειδικών δικτυωμάτων ή πλαισίων 
στήριξης, αυτά θα κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας και με την απαίτηση 
ελάχιστου πάχους τοιχώματος διατομής ίσου προς 3mm. Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας 
θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση. 
Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι γέφυρες σήμανσης θα κατασκευαστούν από δομικό χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας, με την απαίτηση 
ελάχιστου πάχους τοιχώματος διατομής ίσου προς 3mm. Ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία ισχύουν τα 
ανωτέρω που αναφέρθηκαν για τις πληροφοριακές πινακίδες. Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της 
πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και 
αντικατάσταση. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα ή από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει εγγύηση της κατασκευάστριας 
εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια ζωής των υλικών αυτών που να αντιστοιχούν στις 
προδιαγραφές που ισχύουν (πχ 10 έτη θα διατηρούν τουλάχιστον το 80% της οπισθανακλαστικότητάς τους, 
όπως η ΠΤΠ-Σ-311 ορίζει). 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται υπό το όρο «κατακόρυφη σήμανση» περιλαμβάνουν: 

α. Την πλήρη κατασκευή των πινακίδων και των στηρίξεών τους  

β. Την μεταφορά τους στον ακριβή τόπο που πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε μία 

γ. Τις εργασίες τοποθέτησής τους 

Δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη ασφάλιση καθώς και, όπου απαιτείται, ηλεκτροφωτισμός αυτών. 

 

4.4.3 Οριοδείκτες 

Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι τριγωνικής διατομής σχήματος ισοσκελούς τριγώνου με περιεχόμενη 

μεταξύ των ίσων πλευρών γωνία ίση με 30. Το ύψος του ισοσκελούς θα είναι 10-16 cm, αν η διατομή είναι 
πλήρης και 12-16 cm αν είναι κοίλη. Στην περίπτωση αυτή το πάχος του τοιχώματος θα είναι τουλάχιστον 
3mm. Οι γωνίες του τριγώνου στρογγυλεύονται με καμπύλες ελάχιστης ακτίνας 1cm. Το συνολικό ύψος του 
στύλου θα είναι τουλάχιστον 1,50 m. Ο οριοδείκτης θα πακτώνεται μέσα στο έδαφος με ένα μήκος πάκτωσης 
50 cm. 

Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλοχλωρίδιο τύπου P.V.C. ΗΙ. Η ποιότητα 
θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις 
(για τις σχετικές δοκιμασίες γίνεται αναφορά στο υπάρχον σχέδιο «προσωρινής προδιαγραφής» ΥΠΕΧΩΔΕ υπ. 
αριθμ. Δ3γ/ο/14/7-Ω/13-2-91). Το χρώμα του στύλου θα είναι λευκό, ομοιόμορφο σε όλη τη μάζα του 

Τα ανακλαστικά στοιχεία θα είναι ορθογωνικά, διαστάσεων 18x 4 cm και (αν δεν προδιαγράφεται 
διαφορετικά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης) θα αποτελούνται από υάλινα φακίδια στεγανοποιημένα 
και τοποθετημένα σε πλαστική βάση (ΤΥΠΟΣ Β) ή από πρισματικούς αντανακλαστικούς κρυστάλλους 
ακρυλιού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ΤΥΠΟΣ Α) ή ειδικές μεμβράνες ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας. 

Ο συντελεστής φωτεινής έντασης για τους διάφορους τύπου αντανακλαστικών θα μετριέται σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στη «προσωρινή προδιαγραφή» του ΥΠΕΧΩΔΕ που προαναφέρθηκε (Δ3γ/Ο/14/7-Ω/13-2-91) ως 
προς τα υάλινα φακίδια και τους πρισματικούς κρυστάλλους και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες της 
προσωρινής προδιαγραφής που περιγράφεται στο ΦΕΚ 953Β’ /24-10-91 ως προς το υλικό τύπου ΙΙΙ. Το χρώμα 
των αντανακλαστικών στοιχείων θα είναι ερυθρό (για τη δεξιά όψη  ως προς την κατεύθυνση της 
κυκλοφορίας) και αργυρόλευκο (για την αριστερή όψη ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας). 

Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του οριοδείκτη (αργυρόλευκα από τη μία πλευρά 
και ερυθρά από την άλλη) πάνω σε μία μαύρη παραλληλόγραμμη λωρίδα που θα καλύπτει όλη την επιφάνεια 
της διατομής του οριοδείκτη σε πλάτος 25 cm. 

Για την περίπτωση των οριοδεικτών σε αυτοκινητόδρομο η τοποθέτηση αντανακλαστικών στην πίσω πλευρά 
των οριοδεικτών εξυπηρετεί τις περιόδους που εκτρέπεται η κυκλοφορία στο ένα οδόστρωμα (πχ κατά την 
συντήρηση). 

Το κέντρο βάρος των αντανακλαστικών στοιχείων θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 15 έως 20 cm από την 
κορυφή του οριοδείκτη. 

Κατά την παραλαβή θα γίνεται δειγματοληψία σε ποσοστό 1% επί της παραδινόμενης ποσότητας με ελάχιστο 
αριθμό 5 τεμάχια στύλων. 

Τα αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών πρέπει να καλύπτονται μετά την κατασκευή τους για την πλήρη 
προστασία τους κατά τις φορτοεκφορτώσεις, την μεταφορά και την τοποθέτησή τους. 
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4.4.4 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 

Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 (οπλισμός 4Φ8+συνδετήρες Φ6/15). Οι διαστάσεις τους θα είναι 0,20Χ0,20Χ0,75 m. Οι δείκτες θα 
πακτώνονται μέσα στη βάση από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ0,50 m, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε το άλλο τους άκρο να εξέχει από το έδαφος κατά 0,40m. 

Η κατασκευή θα γίνεται με την μέθοδο της προκατασκευής για την επίτευξη δεικτών της ίδιας ποιότητας 
σχήματος και όψης. Τα σχέδια που θα υποβάλλει ο ανάδοχος θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της 
Υπηρεσίας.  

 

4.4.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 

Οι αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες θα είναι τύπου ανάλογου προς την Π-15 των προδιαγραφών που 
ισχύουν για πληροφοριακές πινακίδες, με τη διαφορά ότι η γραφή θα είναι αντανακλαστική και θα έχει 
χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας, αντοχής κλπ σύμφωνα με την μεμβράνη υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ για τους χιλιομετρικούς δείκτες των αυτοκινητοδρόμων σύμφωνα με την 
προσωρινή προδιαγραφή της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 953Β’/24-40-97) που καθορίζει τα χαρακτηριστικά 
τύπου ΙΙΙ. Επίσης διαφοροποιούνται οι διαστάσεις των πινακίδων (σχετικά με την πινακίδα Π-15). Το 
υπόβαθρο των χιλιομετρικών δεικτών αυτοκινητοδρόμων θα είναι αντανακλαστικό, θα έχει χρώμα πράσινο 
και θα έχει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας αντοχής κλπ σύμφωνα με τη μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ) κατά την προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Σ-311. Το υπόβαθρο των χιλιομετρικών 
δεικτών των λοιπών οδών (πλην αυτοκινητοδρόμων) θα είναι ανακλαστικό, θα έχει χρώμα κυανό και θα έχει 
χαρακτηριστικά αντανακλαστικής μεμβράνης τύπου Ι (σύμφωνα με την προδιαγραφή Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311). Ο 
στύλος στήριξης της πινακίδας θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 1 1/2’’ και πάχους 
τοιχώματος 3,4 mm και θα έχει κατάλληλο ύψος, ώστε η κάτω πλευρά του χιλιομετρικού δείκτη να βρίσκεται 
σε ύψος 0,60 m πάνω από την τελική στάθμη της οδού. 

 

5 ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Οι αποθέσεις αφορούν σε απορρίμματα, τεχνητές επιχώσεις και οργανικές προσμίξεις που απαντώνται στην 
επιφάνεια του γηπέδου (περί τα 10 στρέμματα) κατά την υφιστάμενη κατάσταση. Οι εργασίες απομάκρυνσης 
των υλικών θα εφαρμοστούν όπου απαιτείται, με μέσο βάθος εκσκαφών της τάξης των 0,4m. Το μέγιστο 
βάθος των εκσκαφών φτάνει τα 1,8m.  

Πιο συγκεκριμένα, στις θέσεις όπου υπάρχουν είτε διάσπαρτα απορρίμματα είτε μπάζα και λοιπές τεχνητές 
αποθέσεις και σύμφωνα με το σχεδιασμό πρόκειται να κατασκευαστούν έργα υποδομής, αυτά θα 
μεταφερθούν σε κατάλληλο αποδέκτη. Επίσης, η περιοχή εκτέλεσης των έργων θα εκκαθαρισθεί από όλα τα 
δένδρα, θάμνους και οποιεσδήποτε φυτείες εν γένει και κάθε άλλη απορριπτέα ύλη ή αντικείμενο, που δεν 
αναφέρονται στα σχέδια ή που η διατήρηση τους επί τόπου δεν έχει κριθεί απαραίτητη από την Υπηρεσία. Οι 
οπές που θα προκληθούν από την εκρίζωση θα καλυφθούν με κατάλληλο υλικό κατά περίπτωση επαρκώς 
συμπιεζόμενο. Σημειώνεται ότι τα εκσκαπτόμενα εδάφη που περιέχουν φυτικά θεωρούνται ακατάλληλα προς 
επανάχρηση για την κατασκευή επιχωμάτων. 

 

6 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ 

6.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
Περιλαμβάνονται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων θεμελιώσεων 
από άμμο και αμμοχάλικο. 
 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

10 

 

6.2 Υλικά 

6.2.1 Άμμος 
Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί στο καθοριζόμενο από τη μελέτη πάχος, θα  είναι καθαρή, ισόκοκκη, λεπτή, 
απαλλαγμένη από γαιώδεις ή φυτικές προσμίξεις, μέγιστης διαμέτρου κόκκου ενός (1) mm και θα 
ενσωματώνεται στο έργο μόνο μετά από έλεγχο και  έγκριση της Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο 
έλεγχος που αφορά στην ποιότητα και την διαβάθμιση της άμμου, θα γίνεται υποχρεωτικά με μέριμνα και 
δαπάνες του Aναδόχου σε κάθε ποσότητα 250 m3, ενώ θα απορρίπτεται ολόκληρη η ποσότητα αυτή σε 
περίπτωση αποκλίσεων πέραν του 5% από τις πιο πάνω προδιαγραφόμενες ιδιότητες. Στην περίπτωση 
αποκλίσεων μέχρι 5% θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη ποσότητα με μείωση όμως της συμβατικής 
τιμής κατά 10% (τιμολόγηση με τιμή μονάδας). Η μείωση της συμβατικής τιμής κατά 10% θα εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από το κυμαινόμενο μέχρι 5% ανεκτό ποσοστό αποκλίσεως. 
 

6.2.2 Αμμοχάλικα 
Τα χρησιμοποιούμενα αμμοχάλικα θα είναι προέλευσης λατομείου, χειμάρρων ή ορυχείων και θα 
ενσωματώνονται στο έργο μόνο μετά από έλεγχο και έγκριση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα παραπάνω 
αναφερόμενα. Ο έλεγχος αυτός, που αφορά στην καταλληλότητα των χρησιμοποιουμένων αμμοχάλικων και 
συγκεκριμένα στην εργαστηριακή εξέταση της ποιότητας (αμμοχάλικα απαλλαγμένα από κάθε γαιώδη ή 
φυτική πρόσμιξη) και της κοκκομετρικής διαβάθμισης, ανάλογα με την χρησιμοποίησή τους (αυτούσια, μετά 
από διαλογή ή και σταθεροποιούμενου τύπου αμμοχάλικα που θα παραχθούν με θραύση), θα γίνεται 
υποχρεωτικά με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε κάθε ποσότητα 500 m3 αμμοχάλικων, θα 
απορρίπτεται δε ολόκληρη η ποσότητα αυτή στην περίπτωση ακαταλληλότητας αυτών, που κατά κύριο λόγο 
ανάγεται σε γαιώδεις ή φυτικές προσμίξεις πέραν του 5%. Στην περίπτωση που οι προσμίξεις αυτές 
περιορίζονται μέχρι του ποσοστού του 5% θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη ποσότητα με μείωση 
όμως της συμβατικής τιμής κατά 10%, που θα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το κυμαινόμενο μέχρι 5% ανεκτό 
ποσοστό προσμίξεων (τιμολόγηση με τιμή μονάδας). 
 

6.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Οι εργασίες εξυγίανσης πυθμένα (για την θεμελίωση τεχνικών έργων επί ακαταλλήλου ποιότητας πυθμένα) με 
άμμο προελεύσεως χειμάρρων ή λατομείων, με αμμοχάλικο χειμάρρων ή ορυχείου αυτούσιου ή κατόπιν 
μικρής διαλογής, με αμμοχάλικο χειμάρρου ή ορυχείου κατόπιν διαλογής όταν το ποσοστό απορριπτέου 
υλικού κυμαίνεται μεταξύ 5% - 25%, με αμμοχάλικο χειμάρρου ή ορυχείου σταθεροποιημένου τύπου 
παραγομένου δια θραύσεως, συνίστανται στην παραγωγή ή προμήθεια καταλλήλων υλικών σύμφωνα με τις 
παρούσες προδιαγραφές, στην φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, βύθιση, διάστρωση και 
μόρφωση των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών με τη βοήθεια δύτη, όπως ορίζεται στα σχέδια και 
σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα. Τα πρανή και οι 
υπόλοιπες επιφάνειες εξυγιαντικών στρώσεων του έργου θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις παρακάτω 
επιτρεπόμενες ανοχές, αυτές δε οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικές στάθμες ή διαστάσεις θα 
συμπληρώνονται με έξοδα του Αναδόχου με τις κατάλληλες ποσότητες υλικών. 
Οι επιτρεπόμενες ανοχές είναι οι ακόλουθες: 

• Χαράξεις 
Ύφαλα : 0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης. 
Έξαλα :  0,15 m εκατέρωθεν της χάραξης. 

• Πάχη στρώσεων (όχι  τελικών σταθμών) 
Ύφαλα : - 10%  έως  + 20% του πάχους στρώσεως. 
Έξαλα :  -   5%  έως  + 15% του πάχους στρώσεως. 

• Στάθμες στρώσεων 
Ύφαλα :  ± 0,30 m. 
Έξαλα :  ± 0,15 m. 
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Οι τελικές επιφάνειες πρέπει μακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση μιας επίπεδης κατά το μάλλον ή ήττον 
επιφανείας. Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα αφαιρούνται και θα  
απομακρύνονται από το Έργο με έξοδα του Αναδόχου και θα αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα. Υλικά τα 
οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της μελέτης και εφ' όσον κατά την 
κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσμενή επίδραση επί της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα 
απομακρύνονται με έξοδα του Αναδόχου. 

7 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-05-02-05 

 

8 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

8.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

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

 

8.2 Υλικά 

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

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

o Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό:  400 Ν/mm2 

o Ελάχιστη επιμήκυνση:   15% 

o Όρια σκληρότητας:    130 - 180 κατά Brinell 

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

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

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

o Για το βάρος: +8%. 

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

• Η φέρουσα ικανότητα των καλυμμάτων και των εσχαρών των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα με τη 
θέση τοποθέτησής τους, δηλ. με βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να ανταποκρίνεται προς 
τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ’ ελάχιστο: 
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 Κατηγορία Θέση τοποθέτησης Φέρουσα ικανότητα [tn] 

1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων 
μόνο 

1,5 

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

12,5 

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

25 

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

40 

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

60 

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

90 

 

8.3 Εκτέλεση Εργασιών 

8.3.1 Παρακολούθηση της Κατασκευής 

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

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

 

8.3.2 Σήμανση 

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

• το πρότυπο ΕΝ 124 

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

• το όνομα ή/και το σήμα του κατασκευαστή 

• το έτος και το μήνα χύτευσης 

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

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

 

8.3.3 Έδραση Καλυμμάτων και Εσχαρών 

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

 

8.3.4 Παραλαβή των Υλικών 

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

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

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

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

8.4 Έλεγχοι 

8.4.1 Αριθμός Δοκιμίων 

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

 

 Παρτίδα Αριθμός Δοκιμίων 

1 1 – 100 3 

2 101 – 200 4 

3 201 – 400 5 

4 401 – 800 7 

5 801 - 1500 10 

 

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

 

8.4.2 Μηχανικές Δοκιμές Παραλαβής 

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

• Για τη δοκιμή κάμψης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα κυλινδρικά δοκίμια με διάμετρο 25 mm και 
μήκος 600 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή δοκιμής κάμψης, μεταξύ εδράνων 
που απέχουν μεταξύ τους 500 mm. Το δοκίμιο θα πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται, ολικό φορτίο 
320 kg, εφαρμοζόμενο στο μέσο του ανοίγματος των εδράνων. Η υπόψη καταπόνηση αντιστοιχεί σε 
τάση 26 kg/mm². Το βέλος, τη στιγμή της θραύσης του δοκιμίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 
mm. 
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• Για τη δοκιμή κρούσης θα χρησιμοποιούνται απόλυτα ορθογώνια πρισματικά δοκίμια, πλευράς 40 
mm και μήκους 200 mm. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή κρούσης με κριό, επάνω 
σε έδρανα που απέχουν μεταξύ τους 160 mm. Το δοκίμιο πρέπει να αντέχει, χωρίς να θραύεται, την 
κρούση κριού βάρους 12 kg που πέφτει ελεύθερο από ύψος 40 cm επάνω στο δοκίμιο και ακριβώς 
στη μέση του ανοίγματος μεταξύ των εδράνων. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό 
τομέα επίκεντρης γωνίας 90º και ακτίνας 50 mm. Ο άξονας του κυλινδρικού τομέα θα είναι 
οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του δοκιμίου. 

 

8.4.3 Επανάληψη Δοκιμής 

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

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

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

o Ελαττωματική χύτευση ή ελαττωματική τόρνευση του δοκιμίου. 

o Θραύση του δοκιμίου εφελκυσμού πέραν από το όριο μέτρησης. 

o Ελαττώματα χύτευσης στο δοκίμιο, εμφανή μετά τη θραύση. 

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

 

9 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ Φ 1 1/2 '' 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-04-01-07-00 «Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους 

χαλυβδοσωλήνες». 

 

10 ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ 

Η γεώτρηση θα επενδυθεί με χάλικες, στο δακτυλιοειδή χώρο μεταξύ εξωτερικής επιφάνειας των σωλήνων 

οριστικής σωληνώσεως και των τοιχωμάτων αυτής. 

Το χαλικόφιλτρο πρέπει να αποτελείται από κατάλληλα διαβαθμισμένους χάλικες πυριτικής αντιστάσεως, 

ύστερα από κοσκίνισμα παρακτίων ή ποταμίων αποθέσεων. Πρέπει να είναι στρογγυλοί όχι σπασμένοι, 

απόλυτα καθαροί χωρίς αργιλικά υλικά ή τεμάχια πετρωμάτων (μάργες, πηλοί κ.λ.π.) να πλένονται στο 

εργοτάξιο προτού τοποθετηθούν μέσα στη γεώτρηση, και οι διαστάσεις των να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες 

του επιβλέποντα. 

Για να μη σχηματιστούν γέφυρες κατά τη χαλίκωση, το χαλικόφιλτρο πρέπει να τοποθετηθεί με ιδιαίτερη 

προσοχή και με ανάστροφη κυκλοφορία. 

Η πλύση της γεωτρήσεως, η χρησιμοποίηση αντλιών, ή άλλων απαραίτητων μέσων κατά τη χαλίκωση, 

αποτελούν μέρος της εργασίας χαλικώσεως. 

 

11 ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ 

Η γεώτρηση θα επενδυθεί με χάλικες, στο δακτυλιοειδή χώρο μεταξύ τοιχωμάτων και οπής και εξωτερικής 

παρειάς του περιφραγματικού σωλήνα.  
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Το χαλικόφιλτρο πρέπει να αποτελείται από κατάλληλα διαβαθμισμένους χάλικες πυριτικής αντιστάσεως, 

ύστερα από κοσκίνισμα παρακτίων ή ποταμίων αποθέσεων. Πρέπει να είναι στρογγυλοί όχι σπασμένοι, 

απόλυτα καθαροί χωρίς αργιλικά υλικά ή τεμάχια πετρωμάτων (μάργες, πηλοί κ.λ.π.) να πλένονται στο 

εργοτάξιο προτού τοποθετηθούν μέσα στη γεώτρηση, και οι διαστάσεις των να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες 

του επιβλέποντα. 

Για να μη σχηματιστούν γέφυρες κατά τη χαλίκωση, το χαλικόφιλτρο πρέπει να τοποθετηθεί με ιδιαίτερη 

προσοχή και με ανάστροφη κυκλοφορία. 

Η πλύση της γεωτρήσεως, η χρησιμοποίηση αντλιών, ή άλλων απαραίτητων μέσων κατά τη χαλίκωση, 

αποτελούν μέρος της εργασίας χαλικώσεως. 

 

12 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ D 300 MM 

12.1 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πυκνότητας (HDPE) 

Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου που θα κατασκευαστούν θα αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας με νερό τουλάχιστον 

10 bar (PN10). Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στο χρόνο είναι τα 50 χρόνια ζωής 

στους 20ο C. Η προσκόμιση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO είναι απολύτως υποχρεωτική. 

 

 

12.1.1 Διεθνή πρότυπα 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 

παρακάτω πρότυπα: 

 DIN 8074 ως προς τις διαστάσεις και ανοχές 

 DIN8075 ως προς τις γενικές απαιτήσεις και έλεγχο ποιότητας 

 DIN 16934 ως προς τη χημική αντίσταση 

DIN 16932 ως προς τη μέθοδο και τις απαιτήσεις για την αυτογενή συγκόλληση σωλήνων 

 DIN 4279 ως προς τις δοκιμές πίεσης στο εργοτάξιο 

 

12.1.2 Αποδεκτά Υλικά 

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τα εξής: 

• Το υλικό κατασκευής του σωλήνα θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE. 

• Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 – 960 Kg/m3 στους 23ο 

C. 

• Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πού 0,4 – 0,5 g/10min. 

• Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 kg/m3, η δε επιτρεπόμενη απώλεια νερού κάτω 

από 300 mg/kg. 

12.1.3 Σήμανση Σωλήνων 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά μέτρο 

μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ για PE 100: 
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Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100  

όπου: 

HDPE   πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ  εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

PN 12,5  κλάση πίεσης σε atm ή bar  

XXXX   όνομα κατασκευαστή 

YYYY   χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός  

μήκους από την αντιδιαμετρική 

ZZZZ τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία των σωλήνων στο 

εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 

PE 100   η κατάταξη της πρώτης ύλης 

 

12.1.4 Μέθοδος Κατασκευής – Απαιτήσεις Τελειωμένης Εργασίας 

12.1.4.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την 

αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την 

καρότσα. Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων 

για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). Οι σωλήνες 

θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη 

πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους. Κάθε 

διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα 

παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. 

 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε 

σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. 

β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον μπορεί να 

προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της 

διαμέτρου. 

δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με 

συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 

 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η κάτω 

στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος των σωλήνων. Κατά την 

αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται στο κάτω 

μέρος της στοίβας. Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα 

προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από 
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χτυπήματα.Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα 

με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους 

σωλήνες. 

 

12.1.4.2 Τοποθέτηση Σωλήνων στο Όρυγμα 

Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις από την 

εγκεκριμένη μελέτη. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί κατάλληλης στρώσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

μελέτη. Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών 

αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την προστατευτική 

επένδυση απαγορεύεται. Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και 

υψομετρικά δεν θα υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων 

συνδέσμων. Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 

περιβάλλουν τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνος και ορύγματος (πλήρες 

πλευρικό σφήνωμα αγωγού). Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο 

Ανάδοχος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από 

οποιαδήποτε αιτία. Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα 

φράσσεται για προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 

 

12.1.4.3 Σύνδεση Σωλήνων 

Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά τεμάχια ΡΕ 

εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους. Για διαμέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση 

λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). Για 

μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική θερμική συγκόλληση 

(butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220 οC και υπό πίεση 

δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο 

διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων, η κατανομή των φορτίων σε ολόκληρο το μήκος της σωληνογραμμής και η 

διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας. 

Ηλεκτροσυγκόλληση 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη σπιροειδή διάταξη 

ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτρομούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτρομούφα τροφοδοτείται από 

ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται αναλόγως της διαμέτρου του σωλήνα. 

Προετοιμασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του σωλήνα) με 

κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται επιμελώς το 

επίστρωμα και στα δύο τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm 

μεγαλύτερο της ημιδιάστασης της ηλεκτρομούφας. Οι επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται με 

καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή με μαλακό χαρτί εμποτισμένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε 

περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίμας, τροχού λείανσης) καθώς και η 

χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα).  

Τα προς σύνδεση τμήματα θα ευθυγραμμίζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικά με χρήση συσφιγκτήρων, οι 

οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα. Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η 

μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η άσκηση πίεσης στο σημείο σύνδεσης, καθώς και η απότομη 

μεταβολή της θερμοκρασίας (με νερό, πεπιεσμένο αέρα κλπ). Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα 

είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 
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Μετωπική Συγκόλληση 

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιμελής προετοιμασία των άκρων που πρόκειται να συγκολληθούν. Τα 

προς σύνδεση τμήματα σωλήνων εξαρτημάτων θα στερεώνονται στις σιαγόνες στερέωσης της μηχανής 

μετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραμμίζονται. Η απόκλιση από την ευθυγραμμία δεν θα υπερβαίνει το 

10% του πάχους τοιχώματος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι μικρότερο). Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο 

θα αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, είτε με επαναπροσαρμογή των σωλήνων 

μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η μικρότερη δυνατή απόκλιση. Τα άκρα των σωλήνων / 

εξαρτημάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται με απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, 

έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερμαντική πλάκα από ξένα σώματα, σκόνη 

ή υπολείμματα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόμη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς 

αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό 

περιβάλλον, προφυλαγμένο από υγρασία και ρεύματα αέρος, σε θερμοκρασίες στην περιοχή από – 5 οC έως + 

40 οC. Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm2, η οποία θα 

διατηρείται μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται αναδίπλωση τηγμένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / 

εξαρτήματος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα. Στην συνέχεια 

θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 Ν/mm2 περίπου, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η 

οποία επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρμανση. Μετά την 

παρέλευση του προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή χρόνου απομακρύνεται η θερμαντική πλάκα και τα 

άκρα των σωλήνων πλησιάζουν μεταξύ τους με προσοχή ώστε να μην ωθηθεί όλο το τηγμένο υλικό εκτός της 

σύνδεσης μέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διάμετρο και το πάχος 

τοιχώματος του σωλήνα/ εξαρτήματος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα 

αποσυναρμολογούνται οι συσφιγκτήρες. Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με 

νερό, πεπιεσμένο αέρα κ.λπ. 

 

12.1.4.4 Απαιτήσεις Ποιοτικών Ελέγχων για την Παραλαβή 

• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας τους 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 

• Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί 

εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι 

κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας). 

• Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα 

δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

12.2 Γεωύφασμα 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-08-03-03-00 «Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων» 
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13 ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά 
στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα 
του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Στην πλάκα τοποθετούνται πριν το άπλωμα του οπλισμού. Στα τοιχία και στα δοκάρια, αναλόγως με τον τύπο 
του αποστάτη. Στις κολώνες οι αποστάτες κουμπώνουν στο τσέρκι (συνδετήρα).  

Στις πλάκες και στα δοκάρια τοποθετούνται αποστάτες τύπου «βέργα». Τοποθετούνται στις πλάκες σε 
παράλληλες σειρές και σε απόσταση από 25cm έως 100cm μεταξύ τους (περίπου 70-80cm) και κάθετα προς 
την 1η στρώση οπλισμού.  

Στα τοιχία οι αποστάτες τοποθετούνται για να διατηρούν την προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των κάθετων 
στοιχείων πλέγματος ή οπλισμού και την απόστασή τους από τον ξυλότυπο.  

Στις κολώνες τοποθετούνται αποστάτες τύπου «μαργαρίτα» στο τσέρκι της κολώνας, ένα από κάθε πλευρά 
κολώνας, δηλαδή 4 τεμάχια ανά τακτά διαστήματα ύψους κολώνας.  

Στις θεμελιώσεις οι αποστάτες είναι τύπου «βέργα ενισχυμένη» και τοποθετούνται στο ραντιέ (κοιτόστρωση) 
σε παράλληλες σειρές με παρόμοιο τρόπο με τους αποστάτες που τοποθετούνται στις πλάκες, αλλά με 
μεγαλύτερη πυκνότητα. 

 

14 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τα οριζόντια γραμμικά διαζώματα (σενάζ). Θα έχουν πλάτος όσο το πάχος 
της αντίστοιχης οπτοπλινθοδομής και ύψος 15 εκ. Ο οπλισμός θα είναι 4Φ10 (2Φ10 άνω και 2Φ10 κάτω) και 
θα φέρει εγκάρσιους συνδετήρες Φ8/20. Στους υπό γωνία τοίχους θα κάμπτονται διαμήκεις συνδετήρες μέσα 
στο άλλο ‘’σενάζ’’ με άλλο ‘’σενάζ’’ ή στοιχείο σκυροδέματος τοποθετούνται τζινέτια μήκους τουλάχιστον 25 
εκ., που ενσωματώνονται στο σενάζ και καρφώνονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος με δύο HILTI. Τα 
σενάζ θα τοποθετηθούν ως εξής:  

α) Στους εξωτερικούς τυφλούς τοίχους ένα σενάζ στη μέση.  

β) Στους εσωτερικούς τοίχους με κούφωμα ένα σενάζ στο ύψος του υπέρθυρου.  

γ) Στους εσωτερικούς τυφλούς τοίχους ένα σενάζ στη μέση.  

δ) Στους εξωτερικούς τοίχους με παράθυρα ένα σενάζ στην ποδιά και ένα στο ύψος του υπέρθυρου, εάν αυτό 
δεν ταυτίζεται με τον πάτο των περιμετρικών δοκών.  

ε) Στους εξωτερικούς τοίχους με θύρα ένα σενάζ στο υπέρυθρο, εάν δεν ταυτίζεται με τον πάτο της 
περιμετρικής δοκού. 

 

15 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

15.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με τις ξύλινες κατασκευές στο έργο. 

Οι κατασκευές αυτές μπορεί να τυποποιηθούν και να κατασκευασθούν είτε στο εργοτάξιο είτε στο 
εργοστάσιο ειδικευμένου κατασκευαστή ύστερα από επί τόπου λήψη όλων των απαιτουμένων στοιχείων και 
τέλος να τοποθετηθούν στις θέσεις τους στο κτίριο κατά το στάδιο της αποπεράτωσής τους. 

Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές κατασκευές (π.χ. ικριώματα, 
ξυλότυποι, κ.λπ.) καθώς και όσες έχουν ενταχθεί σε άλλα επί μέρους κεφάλαια. 

Οι κατασκευές αυτές νοούνται τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, στήριξης και ενσωμάτωσής 
τους στο έργο. 
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15.2 Πρότυπα - Κανονισμοί 

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

1- Ελληνικές τεχνικές προδιαγραρές (ΕΤΕΠ) εγκύκλιος 26/4-10-2012. 

2- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν 
καταστεί υποχρεωτικά. 

3- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα 
πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 
Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

15.3 Υλικά 

Ξυλεία 

1. Η μαλακή ξυλεία θα είναι από κωνοφόρα (πεύκο π.χ) και η σκληρή ξυλεία από φουρνιστή οξιά. Η 
επιλογή της ξυλείας θα γίνει με προσοχή ώστε να μην έχει σομφό ξύλο, μαλακά μέρη, σχισίματα, 
σκεβρώματα, ανώμαλα νερά, λεκέδες, έντομα, σπασίματα, σκληρούς και ξερούς ρόζους με διάμετρο 
μεγαλύτερη από 12,5 mm. Η περιεκτικότητα των ξύλων σε υγρασία θα είναι από 10% –12% για τα 
οικοδομικά (θυρόφυλλα, σοβατεπί κ.λπ.), 8%–18% για τις κατασκευές που θα εγκατασταθούν στο 
ύπαιθρο (παγκάκια περιβάλλοντος χώρου, πέργκολες κ.λπ.). 

2. Κόντρα πλακέ κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση (επιλέγεται κατά περίπτωση ) 
λειασμένο (sanded) και σύμφωνο με τα πρότυπα που θα επιλεγούν. 

3. Πλακάζ, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση (επιλέγεται κατά περίπτωση), λειασμένο 
(sanded) και σύμφωνα με τα πρότυπα που θα επιλεγούν. 

4. Ινοσανίδες (M.D.F.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σανίδες σε μορφή πλακών κατασκευασμένες από ίνες ξύλων μεγέθους <5 cm 
αποξηραμένες και αναμεμειγμένες με ρητίνη ουσίας φορμαλδεΰδης συμπιεσμένες σε θερμή πρέσα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Διαστάσεις πλάκας:   3.66 Χ 1.83 CM 

Πάχος:     από 4 ΜΜ έως 40 ΜΜ 

Πυκνότητα (Η.Δ.) απόκλιση ±5%: 16 ΜΜ και 20 ΜΜ 675 KG/M³ 

     -30 MM 640 KG/M³ 

Δυνατότητα κάμψης (ΜΟR):  16 MM και 20 ΜΜ 7 KG/CM² 

     -30 MM 250 KG/CM² 

Aντοχή σε εφελκυσμό:   16 ΜΜ και 20 ΜΜ 7 KG/CM² 

     -30 MM 6.5 KG/CM² 

Αντίσταση σε κράτημα βίδας στην επιφ: 16 MM και 20 ΜΜ 130 KG/CM² 

     -30 MM 115 KG/CM² 

Αντίσταση σε κράτημα βίδας στις άκρες:16 ΜΜ και 20 ΜΜ 115 KG/CM² 

     -30 MM 100 KG/CM² 

Βαθμός ελαστικότητας:   16 MM και 20 ΜΜ 

     25.000 KG/CM² 

     -30 MM 20.000 KG/CM² 

Υγρασία:    16 MM και 20 ΜΜ 

     10%-30% ΜΜ 

     10% 

Διόγκωση μετά 24ωρη παραμ. στο νερό:16 ΜΜ και 20 ΜΜ 6% 
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     -30 ΜΜ 6% 

Απορρόφηση μετά 24ωρη παραμονή στο νερό:16 ΜΜ και 20 ΜΜ 16% 

     -30 ΜΜ 16% 

Αποκλίσεις:    πάχος ±0,15 ΜΜ, 

     μήκος ±5 ΜΜ 

     τετραγωνικά σχήματα 

     ±2 ΜΜ/Μ² 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Η επεξεργασία των πλακών M.D.F. γίνεται όπως του ξύλου. 

Η σύνδεση των πλακών γίνεται είτε με οποιασδήποτε μορφής κόλλα, είτε με βίδες κυλινδρικές με 
στροφές σε όλο το στέλεχος, είτε με καρφιά που η κεφαλή τους είναι πεπλατυσμένη. 

Οι βίδες προ της τοποθέτησής τους πρέπει να λαδώνονται για μεγαλύτερη ευκολία, η δε απόστασή 
τους να μην είναι μικρότερη από 30 mm. 

Τα καρφιά πρέπει να μην καρφώνονται σε λιγότερο από 7 mm από τα άκρα, η δε απόσταση αυτών να 
μην είναι μικρότερη από 150 mm. 

 

Συνθετικά υλικά, πλαστικά φύλλα 

1. Φαινοπλαστικά φύλλα (φορμάικα) (ημίστιλπνης επιφάνειας (σατινέ ή ματ), χωρίς διακυμάνσεις 
πάχους και απόχρωσης. 

2. Μοριοσανίδες επενδεδυμένες εκατέρωθεν με μελαμίνη ελαχίστου πάχους 16mm. Η χρήση τους 
επιτρέπεται μόνο για εσωτερικά χωρίσματα και ράφια των στοιχείων που θα κατασκευασθούν. 

3. Πλαστικά υλικά, παρεμβλήματα, ελαστικές ταινίες, βουρτσάκια στεγανότητας, κ.λπ., από κατάλληλα, 
ανθεκτικά για τη συγκεκριμένη χρήση υλικά όπως π.χ. EPDM νεοπρένιο κ.λπ. 

 

Κόλλες ρεζορσίνης φαινόλης κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση και με ικανοποιητική αντοχή 
στη φωτιά. 

 

Μεταλλικά μέρη, βίδες κ.λπ., εξαρτήματα κατάλληλα επεξεργασμένα ώστε να μην οξειδώνονται (ανοξείδωτα, 
επιχρωμιωμένα, επικασσιτερωμένα ή γαλβανισμένα εν θερμό κατά περίπτωση και ύστερα από έγκριση του 
επιβλέποντα). Ειδικότερα: 

 

1. Φυράμια, εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, μηχανισμοί μανδάλωσης, διαβήτες κ.λπ., θα είναι 
αφανείς και θα έχουν μέγεθος ανάλογο με το βάρος των κατασκευών όπου θα τοποθετηθούν και 
σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους. 

Θα είναι αυτολιπαινόμενοι και αντικαταστάσιμοι με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων χωρίς να 
χρειάζεται αποσυναρμολόγηση η ξύλινη κατασκευή. Θα είναι ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, αθόρυβοι και 
εύκολοι στο χειρισμό. 

2. Στροφείς, ράουλα κύλισης, μηχανισμοί ανάρτησης, κ.λπ., θα έχουν μέγεθος ανάλογο με την 
κατασκευή όπου θα τοποθετηθούν και σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους. Μη 
οξειδούμενοι, αυτόλιπαινόμενοι, ή λιπαινόμενοι χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγησή τους, 
αντικαταστάσιμοι με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνηθισμένα εργαλεία χωρίς άλλη 
παρέμβαση στην ξύλινη κατασκευή με αφαιρούμενους άξονες και ένσφαιρους τριβείς. Θα είναι 
γενικά ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισμό, αθόρυβοι και γενικά κατάλληλοι για τις 
συνθήκες του έργου. Η αντοχή και η καταλληλότητά τους θα καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου 
ποιότητας και εγγυήσεις του παραγωγού τους. 
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3. Κλειδαριές, κύλινδροι κλειδαριών θα είναι άριστης ποιότητας χωνευτού τύπου, μη οξειδούμενοι, 
αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισμό και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και στην ασφάλεια. 

4. Χειρολαβές ανοξείδωτες με ενίσχυση από χαλύβδινο σκελετό. Η διάμετρος του πόμολου θα είναι 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, και θα χρησιμοποιηθούν ροζέτες στρογγυλές. 

 

Έτοιμος πάγκος από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με φορμάϊκα. Ενδεικτικός τύπος DUPORAL HPL 90° 
ROUND PROFILE 

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μοριοσανίδα με μία όψη επενδεδυμένη με φορμάϊκα υψηλής αντοχής πάχους 0.9-1 
ΜΜ και με μία ακμή στρογγυλεμένη, κατάλληλη για πάγκους ερμαρίων δαπέδου. 

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

– Αντοχή σε γραντζουνιές ISO 4586-2 No14 

– Αντοχή σε χρήση με βραστό νερό ISO 4586-2 No7 

– Aντοχή σε θερμότητα ISO 4586-2 No 8 

– Aντοχή σε κτυπήματα ISO 4586-2 No 11 

– Aντοχή σε καψίματα από τσιγάρα ISO 4586-2 No 19 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

– Αντοχή σε χημικά απορρυπαντικά 

– Αντοχή σε οργανικά διαλύμματα 

– Αντοχή στους λεκέδες 

– Αντοχή στον ατμό ISO 4586-2 No 24 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 

– Δεν μαλακώνει 

– Δεν στάζει 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

– Δεν είναι δηλητιριώδες 

– Απόλυτα ασφαλές 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΩΝ 

Σύμφωνα με την οριστική μελέτη. 

 

Θα προσκομισθούν δείγματα από όλα τα υλικά σε κομμάτια 200x300 mm και από ένα τεμάχιο όλων των 
εξαρτημάτων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και προτείνεται  να χρησιμοποιηθούν στο 
έργο. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και ιδιοτήτων από 
αναγνωρισμένα εργαστήρια. 

Αποθήκευση της ξυλείας και των άλλων υλικών και εξαρτημάτων κάτω από συνθήκες παρόμοιες με εκείνες 
του τελειωμένου κτιρίου. 

 

15.4 Προφυλάξεις 

Κατά την προσκόμιση στο έργο, όλες τις μεταφορές και αποθήκευση θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε οι ξύλινες κατασκευές να διατηρηθούν απαραμόρφωτες, να μην στρεβλώσουν και κατά 
οποιονδήποτε τρόπο να μην αλλοιωθούν. 

Μετά την τοποθέτησή τους θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, ώστε να διατηρηθούν 
καθαρά για να δεχθούν πιθανή περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Ξύλινες κατασκευές που έχουν υποστεί φθορές θα επισκευάζονται ή κατά την κρίση των επιβλεπόντων θα 
αντικαθίστανται εφόσον δεν είναι εύλογα επισκευάσιμα. 
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16 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

16.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

(α) Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεμαστή κατασκευή ή συνδυασμός αυτών, 

με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - κοίλες διατομές). 

(β) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως υπέργειες 

και υπόγειες σιδηρές κατασκευές. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- σιδηρές κατασκευές κτιρίων 

- σιδηρές κατασκευές γεφυρών 

- χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήματα στα μεταλλικά στηθαία 

ασφαλείας  

- ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα ελάσματα (π.χ. περιμετρική διαμόρφωση σε ανθρωποθυρίδες 

επίσκεψης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύμματα επίσκεψης 

φρεατίων κτλ) 

- σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους  

- αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα και κοχλίες αγκύρωσης  

- χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, οδοφωτισμού, 

τηλεφωνοδότησης, σήμανσης, περίφραξης κτλ. 

- σιδηρές κατασκευές κλιμάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωμάτων 

- υδρορροές από σιδηροσωλήνα 

 

16.2 Υλικά 

(α) Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν 

ομοιόμορφη διατομή, να είναι απόλυτα ευθύγραμμες και να μην παρουσιάζουν καμία ανωμαλία στις 

επιφάνειες και στις ακμές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα ελάσματα. 

(β) Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση των συναφών Γερμανικών 

προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω : 

 

 Υλικά Προδιαγραφές 

1 Δομικός χάλυβας για μεταλλικές κατασκευές DΙΝ 17100 

2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής  DΙΝ 6914, 6915 και 6916 

3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DΙΝ 7989 και 7990  

 

(γ) Τα εξαρτήματα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία. 

(δ) Στην περίπτωση προμήθειας έτοιμων υλικών από το εξωτερικό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την παραγωγική ικανότητα του 

κατασκευαστή. Κατόπιν, μετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο τα θεωρημένα 

τιμολόγια προμήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούμενη ποσότητα 

αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των 
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τιμολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προμήθειας από την εγχώρια αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό 

που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.  

 

16.3 Εκτέλεση Εργασιών 

16.3.1 Γενικά 

(α) Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύμφωνα με τα 

σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των στοιχείων 

προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την εφαρμογή τους. 

 (β) Επί μέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραμορφώσεις, δεν 

τοποθετούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωμάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες 

κατά την κατεργασία απορρίπτονται και απομακρύνονται από το εργοτάξιο άμεσα. Δεν επιτρέπεται 

σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραμόρφωση των στοιχείων. 

(γ) Ο Ανάδοχος προσκομίζει όλα τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά 

αντιστηρίγματα, τους αμφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για την 

τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της 

διάστρωσης σκυροδέματος ή κονιάματος. 

(δ) Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα. Η 

ανάθεση της κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας. Η 

Υπηρεσία έχει προηγουμένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον αφορά τον 

εξοπλισμό και το ειδικευμένο προσωπικό. Στο συμφωνητικό της ανάθεσης μεταξύ Αναδόχου και εργοστασίου, 

πρέπει να περιλαμβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο 

εργοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας σε 

αυτήν από το εργοστάσιο. 

(ε) Πριν από την έναρξη εφαρμογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και ευθύνη, ελέγχει 

με ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής 

και ενημερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόμενες αποκλίσεις. 

(στ) Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισμένες από τα σχέδια διαστάσεις και 

να συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς 

επιφάνειες. 

(ζ) Η ανοχή ανομοιομορφίας διατομών είναι 1 %. 

(η) Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

- Τα τμήματα της κατασκευής κατασκευάζονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων 

κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη 

των εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι 

ακόλουθες πληροφορίες: 

i. η θέση των σιδηρών μελών 

ii. η διατομή και το ακριβές μήκος των μελών 

iii. η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό της κατασκευής 

iv. οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισμένα σιδηρά μέλη 

v. ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 

vi. οι θέσεις των συνδέσεων με κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς και 

τα αναλαμβανόμενα φορτία και οι τάσεις 
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vii. η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  

viii. οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται μη καταστροφικοί έλεγχοι 

ix. ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, μήκος) 

x. οι λεπτομέρειες των κόμβων (διαστάσεις και πάχη κομβοελασμάτων, πλακών έδρασης, 

μέσων συνδέσεως κτλ) 

xi. οι απαιτούμενες επικαλύψεις, χρωματισμοί κτλ. 

- Σε στοιχεία με απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των 

συγκολλήσεων λειαίνονται μέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες, όταν 

δεν υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την Υπηρεσία). 

- Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ. ωτία 

στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό των 

αντίστοιχων μεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωμα με αυτές. 

- Όλες οι εκτεθειμένες αιχμές, που έχουν αποτμηθεί με πριόνι, ψαλίδι, ή με τη βοήθεια φλόγας, θα 

λειαίνονται μέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχμηρές γωνίες. 

 

16.3.2 Συγκολλήσεις 

(α) Γενικά 

- Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται με ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρμανση 

φτάνει είτε μέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των συγκολλημένων 

τεμαχίων, είτε μέχρι τοπικής σύντηξης τους με τη μεσολάβηση συγκολλητικού μετάλλου, το οποίο 

φέρεται σε ράβδους 3 - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση). 

- Το μέσο συγκόλλησης έχει παρεμφερή ή και διαφορετική σύνθεση με τα συνδεόμενα τεμάχια, 

π.χ. κράματα αργύρου και χαλκού (ασημοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου (μπρουτζοκόλληση), 

τα οποία μάλιστα επιτρέπουν υποβιβασμό της θερμοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλληση 

στοιχείων. 

- Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά μήκος της γραμμής επαφής των συγκολλούμενων 

στοιχείων αλλά μετά από σχηματισμό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόμενο συγκολλητικό 

μέσο, γιατί, διαφορετικά, και μάλιστα μετά την αφαίρεση των εξογκωμάτων (λιμάρισμα της 

συγκόλλησης), η ένωση εξασθενεί αισθητά . 

(β) Προετοιμασία  

- Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους με τις αιχμές τους 

κομμένες με φλόγιστρο ή με μηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή 

σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 

- Οι κομμένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγμένες από ορατές ή / και επιβλαβείς ατέλειες, όπως 

λεπίσματα και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισμούς φλόγιστρου κοπής. Οι 

επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγμένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα 

υλικά. 

(γ) Εκτέλεση  

- Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 
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- Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται μόνο όταν μπορούν να παραμείνουν εμφανείς ή 

όταν τα προς συγκόλληση τμήματα είναι μικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την 

πύρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρμού επαφής. 

 

16.3.3 Οπές 

(α) Οι οπές θα διαμορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήμα και τις διαστάσεις που 

προβλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράμμιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο μέλος 

απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 

(β) Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα μέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και μη κανονικά άκρα.  

(γ) Οι οπές στα υλικά πάχους μεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται με περιστροφικό τρυπάνι, ενώ οι 

υπόλοιπες μπορούν να ανοιχθούν με διατρητικό μηχάνημα ή με τρυπάνι. 

(δ) Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα πρότυπα 

DΙΝ. 

 

16.3.4 Κοχλίες, Ροδέλες, Δακτύλιοι, Περικόχλια 

Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύμφωνα με το DΙΝ 18800-7. 

 

16.3.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές 

(α) Οι ενσωματωμένοι κοχλίες αγκύρωσης, με ή χωρίς σωληνωτούς μανδύες, θα κατασκευασθούν κατά 

τις υποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιμελώς, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή 

συναρμογή με τα εμπηγμένα στοιχεία. 

(β) Ο καθαρισμός και ο χρωματισμός εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα 

ενσωματωμένα στο σκυρόδεμα μεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται με ακρίβεια στη θέση τους κατά τη 

σκυροδέτηση, αλλιώς παραμένουν υποδοχές στο σκυρόδεμα για τη μεταγενέστερη, μετά την πήξη του 

σκυροδέματος τοποθέτηση και αγκύρωση του μεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν με 

κονίαμα. 

 

16.3.6 Στηρίξεις 

Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 

αμετάθετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών 

στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της μελέτης. 

 

16.3.7 Υδρορροές 

Οι υδρορροές κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με διάμετρο την οριζόμενη στα σχέδια της 

μελέτης. 

 

16.3.8 Αντιδιαβρωτική Προστασία 

(α) Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δομικό χάλυβα επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες 

μεθόδους: 

- Κατάλληλα επιχρίσματα (βαφές), σε μία ή περισσότερες στρώσεις 

- Γαλβάνισμα 
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Τα περισσότερα στοιχεία από δομικό χάλυβα είναι βαμμένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω προστασία 

δεν επαρκεί, τότε προδιαγράφεται στην οικεία μελέτη η κατάλληλη πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία 

(επιχρίσματα και/ή γαλβάνισμα), ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος στον τόπο του έργου 

και τον αριθμό των ετών μέχρι την πρώτη συντήρηση. 

(β) Τα πρότυπα για τις βαφές αντιδιαβρωτικής προστασίας αναφέρονται στο άρθρο  «Χρωματισμοί». 

 

 Υλικά Προδιαγραφές 

1 Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών 

με επιχρίσματα 

DIN EN ISO 12944-4 έως DIN 

EN ISO 12944-8 

2 Αντιδιαβρωτική προστασία με επιχρίσματα και 

μανδύες για φέροντα δομικά μεταλλικά στοιχεία με 

λεπτότοιχες διατομές 

DIN 55928-8 

3 Προετοιμασία των επιφανειών μεταλλικών δομικών 

στοιχείων για γαλβάνισμα εν θερμώ 
DIN 8567 

4 Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών 

με γαλβάνισμα εν θερμώ – Ψευδάργυρος, 

αλουμίνιο και κράματα αυτών 

DIN EN 22063 

 

(γ) Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών με γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σε 

εργαστήριο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία. 

(δ) Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις που ενδεχόμενα 

προκαλούνται από το γαλβάνισμα εν θερμώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσματος σε εργοστάσιο, ή πριν 

την εκτέλεση του γαλβανίσματος σε δική του βιομηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις γαλβανίσματος, 

προκειμένου να μορφώσει γνώμη αν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 

(ε) Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 

μεγαλύτερη από 0,04%. 

(στ) Το γαλβάνισμα των επιμηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. 

Επιμήκεις ράβδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

- Ιστοί ηλεκτροφωτισμού 

- Αυλακωτή λαμαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 

- Επιμήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 

- Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώματα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση). 

(ζ) Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των 

συγκολλήσεων καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες 

επιβλαβείς ουσίες. 

(η) Τα στοιχεία που συνδέονται με κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχμές 

εφαπτόμενων επιφανειών σε αρμούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται μέχρι την τέλεια σφράγιση του αρμού.  

(θ) Γαλβανισμένες προς χρωματισμό επιφάνειες δεν υφίστανται καμιά χημική επεξεργασία. 

(ι) Τα ενσωματούμενα μεταλλικά ελάσματα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή ράβδους 

αγκυρώσεων, γαλβανίζονται μετά από την συγκόλληση τους. 
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(ια) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επιχρίσματος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά και 

κατασκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία μελέτη και θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από γραπτή 

εντολή της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αντιπυρική προστασία πρέπει να επισημαίνεται και δεν επιτρέπεται να 

τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσματα. 

 

16.3.9 Έλεγχοι 

(α) Από τα προσκομισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαμβάνονται δοκίμια σε ποσοστό κυμαινόμενο 

από 0,5% - 1,0% των γαλβανισμένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριμένης κατηγορίας (κυματοειδή 

ελάσματα στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρωσης 

στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισμού κτλ) και κατ' ελάχιστον 2 τεμάχια από κάθε διακεκριμένη 

κατηγορία. 

(β) Η δειγματοληψία θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 

(γ) Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται ανάλογα με το είδος της αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

 

17 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΣΙΔΗΡΑ) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Ισχύει η ΕΤΕΠ 1501-03-08-02-00 «Σιδηρά κουφώματα». 

 

18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Στο χώρο προβλέπεται η κατασκευή μιας κεντρικής πύλης εισόδου για τα οχήματα και μιας πόρτας εισόδου 
για τους πεζούς. Η πύλη εισόδου θα είναι μονόφυλλη και συρόμενη, ενώ η λειτουργία της θα είναι 
ηλεκτροκίνητη. Η κίνηση των φύλλων της πύλης θα γίνεται με ράουλα που θα κινούνται σε οδηγό πακτωμένο 
σε βάση από γκρο μπετόν, διατομής 0,10x0,05m. Τα φύλλα της πύλης και της πόρτας θα αποτελούνται από 
πλαίσια από κοιλοδοκούς, όμοιους με αυτούς της περίφραξης. Τα πλαίσια θα έχουν ύψος 1,5m, ενώ τα 
ράουλα της πύλης θα έχουν ύψος 10cm. Ο ωφέλιμος χώρος διέλευσης θα είναι 8,5m ώστε να εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, άνετη είσοδο και έξοδο δύο διαφορετικών οχημάτων. Η πόρτα θα στηρίζεται σε μεταλλικούς 
μεντεσέδες. Τα φύλλα της πύλης και της πόρτας θα επενδυθούν με όμοιο τρόπο με αυτόν της περίφραξης 
(συρματόπλεγμα με ρομβοειδείς βρόχους 50 x 50 mm) και θα ασφαλίζονται με κλειδαριές. 

Τα φύλλα θα στηρίζονται σε υποστυλώματα, διατομής τουλάχιστον 0,5x0,5m από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η 
θεμελίωση θα γίνει από μεμονωμένα πέδιλα. Τα υλικά θα είναι σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με χάλυβα 
S500. Οι μηχανισμοί θα λειτουργούν αυτόματα από τον οικίσκο εισόδου, χειροκίνητα δε επί τόπου αλλά και 
με τηλεχειρισμό, με κατάλληλη κωδική συχνότητα, μη ανιχνεύσιμη. Οι διαστάσεις της πύλης έχουν ως 
ακολούθως: 

Πλάτος ανοίγματος:  8,5m 

Φύλλα:    1 

Ύψος φύλλου:   1,5m 

Οι διαστάσεις της πόρτας έχουν ως εξής: 

Πλάτος ανοίγματος:  1,0m 

Φύλλα:    1 

Ύψος φύλλου:   1,5m 

Στην πύλη και στην πόρτα θα τοποθετηθούν κλειδαριές ασφαλείας. Η είσοδος το βράδυ θα φωτίζεται με 
φώτα. 
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19 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

19.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τις πάσης φύσης εργασίες για την επίστρωση 

δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατείες, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, περιβάλλοντες χώροι κτιρίων, έργα 

διαμόρφωσης τοπίου κτλ. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αφορά στην επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων 

με τσιμεντόπλακες με λείες ή ανάγλυφες επιφάνειες σε διάφορους χρωματισμούς 

 

19.2 Υλικά 

19.2.1 Τσιμεντόπλακες 

Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 x 40 cm) πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα σε λευκό χρώμα ή 

για τσιμεντόπλακες νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και χρώματα ή με 

επικολλημένα βότσαλα (βοτσαλόπλακες). Εκτός των προαναφερθέντων διαστάσεων προκατασκευασμένες 

πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 x 30 cm και 50 x 50 cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 

2,5 cm έως 5cm. Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση 

πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών όπου δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, θα πρέπει να είναι κατά 

DIN 485. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των 

διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. 

 

19.3 Εκτέλεση Εργασιών 

19.3.1 Γενικά 

Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήμα, χρώμα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην 

επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη, σε μορφή 

«ψαροκόκαλου» κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασμό με στοιχεία των ιδίων ή άλλων 

χαρακτηριστικών, θα πρέπει να συμφωνούν με τα καθοριζόμενα στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σε 

περίπτωση μη σαφούς καθορισμού των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές 

οδηγίες της Υπηρεσίας. Γενικά ακολουθούνται οι εξής δύο μέθοδοι τοποθέτησης των υλικών επίστρωσης 

εξωτερικών χώρων. 

 

19.3.2 «Κολυμβητή» Τοποθέτηση 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους κτλ.). Επί πλάκας 

δαπέδου από σκυρόδεμα τοποθετούνται τα στοιχεία με την παρεμβολή στρώσης ισχυρού 

τσιμεντοκονιάματος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις με ειδικές απαιτήσεις 

πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος να 

χρησιμοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων. Η πλάκα δαπέδου κατασκευάζεται από σκυρόδεμα 

(τουλάχιστον C12/15) και εδράζεται ομοιόμορφα επί συμπυκνωμένης στρώσης θραυστού υλικού (συνήθως 

της ΠΤΠ Ο 150). Όταν πρόκειται για επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και 

κυκλοφορία οχημάτων, επιβάλλεται η όπλιση της πλάκας, κατά κανόνα με δομικό πλέγμα. Οι βασικές κλίσεις 

της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν με κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση της 

πλάκας δαπέδου. Ανάλογα με τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων κτλ) που προβλέπεται για την 

επιστρωμένη επιφάνεια και το προβλεπόμενο μέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, διαστασιολογούνται 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλάκας δαπέδου: 

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

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

Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σε περίπτωση μη σαφούς 

καθορισμού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της 

Υπηρεσίας. 

Το τσιμεντοκονίαμα, με το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι αρκετά 

συνεκτικό με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (με κατά μάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιμέντο το πολύ 0,40). 

Η περιεκτικότητα του τσιμεντοκονιάματος σε τσιμέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 kg ανά m³ ξηράς 

άμμου. Το συγκολλητικό τσιμεντοκονίαμα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 cm έως 2,5 

cm κατά μέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της 

επίστρωσης επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού 

τσιμεντοκονιάματος. Η διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος θα προηγείται της τοποθέτησης των στοιχείων το 

πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να μειώνεται η πρόσφυση των 

στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιμεντοκονιάματος. 

Κάθε στοιχείο εφαρμόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος με ελαφρά δόνηση του 

στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια μιας σανίδας 

εφοδιασμένης με αλφάδι. Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε 

περίπτωση διαμόρφωσης ευθύγραμμων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 – 20 mm, ενώ σε 

περίπτωση διαμόρφωσης καμπυλόγραμμων σειρών, οι αρμοί μπορεί να είναι μεταβλητού πλάτους. Σε ειδικές 

περιπτώσεις (π.χ. επίστρωση με κεραμικά πλακίδια και πλίνθους), το πλάτος των αρμών μπορεί να είναι 

μικρότερο (της τάξης των 3 – 8 mm). 

Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος, είτε οι αρμοί πληρώνονται με παχύρρευστο 

τσιμεντοκονίαμα ή η επιφάνεια της επίστρωσης διαστρώνεται με λεπτόκκοκη τσιμεντοκονία, η οποία εισχωρεί 

μέσα στους αρμούς και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης 

διαβρέχεται με νερό. Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία  Τέλος, μετά τη σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων, η επιστρωμένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα 

υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. 

 

19.3.3 Τοποθέτηση «Εν Ξηρώ» 

Και η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται 

στην προηγούμενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους κτλ). Αρχικά 

διαμορφώνεται μια στρώση έδρασης, η οποία μπορεί να είναι είτε από οπλισμένο ή άοπλο (ανάλογα με τις 

συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην περίπτωση της 

«κολυμβητής» τοποθέτησης, ή από συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις της τελικής 

επιστρωμένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν με κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση της στρώσης 

έδρασης. Πριν τη διάστρωση της άμμου, στην περίμετρο της προς επίστρωση επιφάνειας διαμορφώνεται ένα 

στερεό εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα ή από ειδικά τεμάχια τεχνητών ή φυσικών 

κυβόλιθων. 

Στη συνέχεια, επί της κατά τα ανωτέρω διαμορφωμένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται χαλαζιακή άμμος 

μέσης κοκκομετρικής διαβάθμισης, η οποία μετά τη συμπύκνωσή της με μηχανικό τρόπο πρέπει να έχει 

ομοιόμορφο πάχος 5 cm περίπου. Για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο πάχος στη στρώση της άμμου, η 

διάστρωση και συμπύκνωσή της διεξάγεται κατά λωρίδες. Ούτως τοποθετούνται κατά μήκος επί της στρώσης 

έδρασης παράλληλες μεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5 cm) και μεταξύ των οδηγών δοκίδων 

διαστρώνεται η άμμος και συμπυκνώνεται στο επιθυμητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και συμπύκνωση ενός 

αριθμού διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που απομένει, συμπληρώνεται με άμμο. Σε 
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περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της επίστρωσης 

επιτυγχάνεται με διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άμμου. Ανάλογα με τη φύση της κυκλοφορίας 

(πεζών, οχημάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωμένη επιφάνεια και το προβλεπόμενο μέγεθος των 

φορτίων που θα ασκούνται, διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προαναφερόμενης στρώσης 

έδρασης: 

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

αμμοχάλικου 

- πάχος και ποιότητα σκυροδέματος της πλάκας δαπέδου 

- ποσότητα και ποιότητα οπλισμού της πλάκας. 

Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Σε περίπτωση μη σαφούς 

καθορισμού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της 

Υπηρεσίας. 

Κάθε στοιχείο εφαρμόζεται επί της στρώσης άμμου με ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά 

επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια μιας σανίδας εφοδιασμένης με αλφάδι. Μεταξύ 

των στοιχείων κατά την εφαρμογή τους επί της στρώσης άμμου (σε απλή παράθεση ή σε διακοσμητικούς 

συνδυασμούς) αφήνονται αρμοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαμόρφωσης ευθύγραμμων σειρών, πρέπει να 

είναι σταθερού πλάτους 5 – 10 mm. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των αρμών με τσιμεντοκονίαμα, το πλάτος των 

αρμών μπορεί να είναι μεγαλύτερο (μέχρι 20 mm). 

Οι αρμοί πληρώνονται με λεπτόκκοκη άμμο ως εξής: Πάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, διαστρώνεται ή 

άμμος, η οποία, με επιπλέον δόνηση που ασκείται στα τοποθετημένα στοιχεία με τη βοήθεια δονητικής 

πλάκας, εισχωρεί εντός των αρμών. Αν το υλικό της αρμολόγησης κατακαθίσει μέσα στους αρμούς, 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι πλήρους πλήρωσης των αρμών. Τέλος, μετά την πλήρωση των αρμών, η 

επιστρωμένη επιφάνεια καθαρίζεται από την περίσσεια της άμμου και τυχόν υπολείμματα των υλικών. 

 

19.4 Έλεγχοι 

Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι 

έλεγχοι, οι οποίοι μνημονεύονται στα πρότυπα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο περί 

προδιαγραφών υλικών, δηλ. DIN 485, DIN 18501 ή εναλλακτικά ASTM C939-01, DIN 18503, DIN EN 1341 και 

DIN EN 1342. Ειδικότερα για τη διασφάλιση των απαιτούμενων φυσικών χαρακτηριστικών των πλακών 

πεζοδρομίου και των φυσικών λίθων, θα εκτελούνται επιπλέον και οι έλεγχοι κατά τα πρότυπα που 

αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες: 

 

 Προσδιορισμός φυσικού χαρακτηριστικού Πρότυπο 

1 Φθοράς ΠΤΠ ΔΤ 62588/59 

2 Αντοχής σε κάμψη ΠΤΠ ΔΤ 62588/59 

3 Υδατοαπορρόφησης ΠΤΠ ΔΤ 62588/59 

 

 

Έλεγχος/Προσδιορισμός φυσικού 

χαρακτηριστικού Πρότυπο 

1 Αντοχής σε θλίψη ΕΛΟΤ 750 

2 Αντοχής σε εφελκυσμό από θλίψη ΕΛΟΤ 749 

3 Υδατοαπορρόφησης ΕΛΟΤ 747 

4 Πυκνότητας ΕΛΟΤ 748 
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5 Αντοχής σε τριβή κατά Boehme DIN 52108 

 

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επίσκεψης των 

χώρων του εργοστασίου παραγωγής των στοιχείων επίστρωσης, με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι αντοχής 

και ποιότητας των υλικών σε δείγματα που θα λαμβάνονται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πρότυπα. 

Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον αφορά στις 

ανοχές διαστάσεων, στη μηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της ομάδας που 

θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόμενα δείγματα και δοκίμια σημαίνονται κατάλληλα από 

τον ενεργούντα τον έλεγχο. 

Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν θα γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. Η 

αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των τοποθετημένων στοιχείων επί 

τόπου του έργου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αμφιβολίες ως προς τα αποτελέσματα 

των δοκιμών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει 

το δικαίωμα να ζητήσει να εκτελεσθούν, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγματοληπτικές 

δοκιμές σε υλικά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο για ενσωμάτωση στο έργο, διενεργούμενες από 

αναγνωρισμένο εργαστήριο της έγκρισής της. 

Αν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών αυτών δοκιμών αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, είναι δυνατόν να 

ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτομερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε αναγνωρισμένο 

εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει με 

δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την 

καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή μερικής απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να 

αποσύρει με δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά από το έργο. 

 

20 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΑ 

20.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

20.1.1 Πεδίο Εφαρμογής 
α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες 
επενδύσεων τοιχοποιιών και εσωτερικών επιστρώσεων δαπέδων. 
β. Οι ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους εργασίας επενδύσεων και επιστρώσεων αναφέρονται στα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τεύχους. 
γ. Τα είδη επιστρώσεων και επενδύσεων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται, 
καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στα κατασκευαστικά σχέδια κάθε έργου. 
 

20.1.2 Ορισμοί 
α. Ως επίστρωση ορίζεται η μόνιμη επικάλυψη που επιστρώνεται σε κάθε τύπο δαπέδου ή σε εξωτερική 
επιφάνεια. 
β. Ως επένδυση ορίζεται η επικάλυψη οποιασδήποτε κατακόρυφης επιφάνειας της κατασκευής 
(τοιχοποιίας, στύλου, όψης κτλ). 
γ. Ως μάρμαρο ορίζεται κάθε ασβεστολιθικό πέτρωμα με κρυσταλλική δομή και κατοπτρίζουσα 
επιφάνεια. Τα χαρακτηριστικά των μαρμάρων είναι ότι κόβονται και στιλβώνονται εύκολα, έχουν λάμψη και η 
επιφάνειά τους είναι διακοσμητική. 
δ. Οι γρανίτες είναι πλουτώνια πετρώματα. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το γρανίτη είναι πάρα πολύ 
σκληρά, ανθεκτικά και αδιαπέρατα στην υγρασία. 
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20.2 Υλικά 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγματα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες του 
κατασκευαστή τους. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιμών στα προτεινόμενα 
υλικά, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δοκίμια. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
επιπλέον αποζημίωση για την προσκόμιση δειγμάτων και δοκιμίων. 
β. Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει στον Κύριο του Έργου επιπλέον 5% ή τουλάχιστον 5 m2 από 
κάθε εγκεκριμένο τύπο επένδυσης σε σφραγισμένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες μελλοντικής 
συντήρησης του έργου και την επιδιόρθωση των φθορών. Η δαπάνη για αυτήν την ποσότητα δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα αλλά περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. 
γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό θα 
διατίθεται στην απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, μέσα στις 
προθεσμίες αποπεράτωσης του έργου. Δεν γίνεται δεκτή σε καμία περίπτωση δικαιολογία του Αναδόχου ότι 
τα προβλεπόμενα υλικά εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 
δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη, αναλυτικό κατάλογο με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά ανά χώρο. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε 
υλικό: 

- είδος, τύπο 

- προτεινόμενη απόχρωση 

- ονομασία εργοστασίου παραγωγής 

- ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει) 

- τρόπο χρήσης 

- αντοχές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες 
ε. Από τα υλικά που διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, θα επιλέγονται αυτά που είναι κατάλληλα, 
συμβατά με το είδος της κατασκευής και εγκεκριμένα από την Υπηρεσία, της καλύτερης ποιότητας, εκτός αν 
υπάρχει διαφορετική απαίτηση από τα Συμβατικά τεύχη και την Υπηρεσία. 
 

20.3 Εκτέλεση Εργασιών 

20.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Η κατασκευή των επιστρώσεων/ επενδύσεων συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας των 
επιφανειών, εκτελείται από ειδικευμένα συνεργεία. Όλα τα στάδια της κατασκευής επιβλέπονται και 
ελέγχονται από ειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου σε συνδυασμό με εκπροσώπους της Υπηρεσίας. 
β. Ο Ανάδοχος προγραμματίζει τις εργασίες του, λαμβάνοντας υπόψη λοιπές εργασίες που 
ενδεχομένως έχουν επιπτώσεις επί των δαπεδοστρώσεων και των επενδύσεων, έτσι ώστε το έργο να 
ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα. 
γ. Τα ικριώματα θα είναι αυτοφερόμενα, θα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται 
σε παρακείμενες κατασκευές. 
δ. Μετά το πέρας της κατασκευής των επιστρώσεων και επενδύσεων και μέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί, να επισκευάζει και να ανακατασκευάζει ενδεχόμενες 
φθορές τους, είτε αυτές είναι μικρής έκτασης, είτε είναι ολικές. Μικρής έκτασης ανακατασκευή επιτρέπεται 
σε επιστρώσεις ή επενδύσεις με πλάκες οποιωνδήποτε διαστάσεων και υλικού (τσιμεντόπλακες, πλάκες 
διακοσμητικές, πλάκες μαρμάρου, κεραμικά πλακίδια κτλ). Ολική ανακατασκευή επιβάλλεται σε χυτά δάπεδα 
(βιομηχανικά, μωσαϊκά κτλ). 
ε. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εφαρμογής των υλικών από τα εργοστάσια 
παραγωγής τους (π.χ. ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τους 
επιτρεπτούς χρόνους αποθήκευσης των υλικών και τη χρήση των ειδικών εργαλείων για κάθε περίπτωση). 
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20.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 
α. Τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερμότητας, της βροχής και της μόλυνσης από ξένα σώματα 
και ουσίες.  
β. Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, 
ώστε να παραμένουν αναλλοίωτα μέχρι την ενσωμάτωση τους στο έργο. 
γ. Για την κάλυψη τυχόν απωλειών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται περίπου 2% παραπάνω 
από την ακριβή ποσότητα υλικού επένδυσης που απαιτείται. Η δαπάνη περιλαμβάνεται στη συνολική δαπάνη 
για την εργασία επένδυσης / επίστρωσης. 
δ. Η προμήθεια των πλακιδίων και των σχετικών υλικών γίνεται μόνο από ένα εργοστάσιο παραγωγής, 
του οποίου τις οδηγίες ακολουθούν πιστά τα συνεργεία τοποθέτησης. 
 

20.3.3 Προετοιμασία 
α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία όλα τα γενικά σχέδια 
δαπεδοστρώσεων, επενδύσεων (1:100 ή 1:50) και λεπτομερειών (1:20, 1:10, 1:1). Στην εκπόνηση των σχεδίων 
λαμβάνονται υπόψη οι νέες τελικές στάθμες σχεδιασμού, οι απαιτήσεις σχεδιασμού ανάλογα με την 
λειτουργικότητα των χώρων, η φέρουσα ικανότητα του Φ.Ο., τα εγκεκριμένα υλικά και οι οδηγίες των 
κατασκευαστών τους, το παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και κάθε άλλη παράμετρος για την επιτυχή 
λειτουργία του έργου. 
β. Πριν την έναρξη των εργασιών επιστρώσεων/ επενδύσεων, θα εξακριβώνεται από τον Ανάδοχο και 
την Υπηρεσία η ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων ή προφυλάξεων όσον αφορά στη διάταξη των αρμών, στη 
συμμετρία και στη λειτουργικότητα καθώς και οι απαιτήσεις για τα ενσωματωμένα στοιχεία. 
γ. Πριν την έναρξη των εργασιών επενδύσεων/ επιστρώσεων γίνεται πλήρης χάραξη των αρμών, ώστε 
να αποφευχθούν ασυμμετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγραμμία και ανισομεγέθη τμήματα (πχ πλακίδια, ή 
πλάκες) στις άκρες της επένδυσης ή επίστρωσης. Οι αρμοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις της 
επιφάνειας που θα επενδυθεί / επιστρωθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν στη μελέτη 
προβλέπεται διαφορετικά. Κατά τη χάραξη των αρμών θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα ενσωματούμενα 
στοιχεία, ώστε το προκύπτον αποτέλεσμα να είναι αισθητικά και τεχνικά άρτιο. 
δ. Κατά την προετοιμασία της προς επένδυση / επίστρωση επιφάνειας ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων ανάλογα με το είδος της, το είδος του υλικού επένδυσης, τις οδηγίες 
του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές του παρόντος και των υπόλοιπων Συμβατικών Τευχών και τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. Εξακριβώνει ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και απαλλαγμένη από ξένες και επιβλαβείς, για την 
επίστρωση / επένδυση και την πρόσφυσή της στο υπόστρωμα, ουσίες και ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
προκαταρκτικές εργασίες. 
 

20.4 Έλεγχοι 
α. Κατά την προσκόμιση και παραλαβή των υλικών ελέγχεται η προσκόμιση των απαραίτητων 
πιστοποιητικών ποιότητας και η αναγραφή επί του δελτίου αποστολής όλων των απαραίτητων στοιχείων. Τα 
πιστοποιητικά ποιότητας θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 
β. Πριν από την κατασκευή της επένδυσης / επίστρωσης ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται να 
επενδυθούν και προετοιμάζονται κατάλληλα ανάλογα με την περίπτωση, έτσι ώστε να είναι επίπεδες, ομαλές, 
καθαρές και σταθερές. Εφόσον χρησιμοποιηθούν ειδικά συγκολλητικά υλικά ύστερα από ειδική έγκριση, η 
προεργασία των επιφανειών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 
γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη 
διεξαγωγή των εργασιών. Δεν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτός αν ο 
Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών μέτρων. 
δ. Κάθε επίστρωση / επένδυση θεωρείται ελαττωματική και απαράδεκτη και απορρίπτεται από την 
Υπηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- όταν η πρόσφυση της με το υπόστρωμα δεν είναι σε όλη την έκταση ισχυρή 

- όταν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης οποιωνδήποτε φθορών (εμφάνιση ρωγμών στο 
τσιμεντοκονίαμα, στους αρμούς, αποκόλληση ψηφίδων κτλ) 
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- όταν η επιφάνειά της παρουσιάζει κυματώσεις ή ανομοιομορφίες 

- όταν οι αρμοί δεν είναι ισοπαχείς ή δεν έχουν το πάχος που ορίζεται στο παρόν Τεύχος και στα 
κατασκευαστικά σχέδια (βλ. και άρθρο «Αρμοί Διαστολής») 

- όταν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παρόντος και των 
υπόλοιπων Συμβατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων. 
ε. Το κονίαμα πλήρωσης των αρμών πρέπει να είναι συνεπίπεδο με τα πλακίδια εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία και να μην παρουσιάζει εσοχές, προεξοχές και πόρους. 
στ. Κενά, που τυχόν έχουν δημιουργηθεί κάτω από τις τσιμεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις, δεν 
θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 
ζ. Δάπεδα γενικά που δεν έχουν την κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων προς 
εσχάρες σιφωνιών, φρεατίων, καναλιών κτλ απορρίπτονται από την Υπηρεσία, καθαιρούνται και 
ανακατασκευάζονται χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης από τον Ανάδοχο.  
η. Καμία επένδυση/ επίστρωση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν ελεγχθούν και δοκιμασθούν οι 
Η/Μ εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή. Η εργασία εκτελείται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια και ακρίβεια 
σύμφωνα με το παρόν, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες ο Ανάδοχος 
πρέπει να ακολουθεί σχολαστικά.  

 

21 ΔΑΠΕΔΑ 

21.1 Γενικά 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με τις δαπεδοστρώσεις που αναφέρονται στη Τεχνική 
Περιγραφή και τους πίνακες τελειωμάτων του έργου. 
Τα προβλεπόμενα τελειώματα των εσωτερικών δαπέδων είναι: 

- Κατασκευή αντιολισθηρού αυτοεπιπεδούμενου βιομηχανικού δαπέδου  
- Δάπεδα από τσιμεντοκονία. 
- Κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30x30εκ. 
- Επιστρώσεις δαπέδων αυτοεπιπεδούμενο αντιολισθηρό δάπεδο 

 

21.2 Πρότυπα - Κανονισμοί 
Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

- Ελληνικές τεχνικές προδιαγραρές (ΕΤΕΠ) εγκύκλιος 26/4-10-2012. 
- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν 

καταστεί υποχρεωτικά. 
- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα 

πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 
Ελληνικά. 

- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 
 

21.3 Υλικά 
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση πλήρη συστήματα δαπέδων για κάθε ένα από τους αναφερόμενους 
τύπους. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα και κανονισμούς που έχουν τεθεί και 
να ικανοποιούν τις προδιαγραφές αυτές. Στην υποβολή θα περιλαμβάνονται αναλυτικός κατάλογος με όλα τα 
υλικά, μικροϋλικά, κ.λπ., σε συνδυασμό με τους χώρους που πρόκειται να τοποθετηθούν και τις αποχρώσεις 
που προτείνονται, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, δείγματα 200x300 χλστ., και ένα τεμάχιο από όλα τα 
μικροϋλικά, πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων, κ.λπ., χαρακτηριστικών από αναγνωρισμένα 
εργαστήρια και όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής του συστήματος. Ο 
επιβλέπων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών στα προτεινόμενα υλικά των 
οποίων δοκίμια πρέπει να προμηθεύσει ο ανάδοχος. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει στον εργοδότη και χαρτοκιβώτια κάθε εγκεκριμένου τύπου δαπέδου 
για τις ανάγκες μελλοντικής συντήρησης ή αντικατάστασης 20 τ.μ. δαπέδου στο έργο. 
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Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, ώστε να 
παραμείνουν αναλλοίωτα μέχρι να ενσωματωθούν 
 

21.4 Εργασία 

21.4.1 Γενικά 
Όπου στα δάπεδα παρουσιάζονται αρμοί εκτός από τους αρμούς διαστολής του κτιρίου, οι αρμοί αυτοί θα 
είναι πάντοτε παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις του χώρου. Επίσης όπου εκτός από το τελείωμα του 
δαπέδου έχει αρμούς και το τελείωμα του τοίχου (π.χ. πλακίδια-πλακίδια, μάρμαρο-μάρμαρο, κ.λπ.). Οι αρμοί 
αυτοί θα συμπίπτουν ή θα εμπλέκονται σε κανονικές ίσιες μεταξύ τους αποστάσεις. Η επιλογή ανήκει στον 
ανάδοχο και υπόκειται στην έγκριση του εργοδότη. Οι αρμοί θα φαίνονται στις κατόψεις δαπέδων. 
Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων θα κατασκευασθούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ακολουθούν. Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας θα κατασκευασθούν δείγματα 5 τ.μ. που 
θα περιλαμβάνουν όλα τα επί μέρους στοιχεία της εργασίας και θα είναι τελειωμένα, όπως η παραδοτέα 
εργασία, προκειμένου να ελεγχθούν και εγκριθούν από τον επιβλέποντα. Εργασίες κατώτερες από τα 
εγκεκριμένα δείγματα δεν θα γίνονται δεκτές. 
 

21.4.2 Υποβάσεις 
Σε όλους τους χώρους του έργου θα κατασκευασθούν στρώσεις υποβάσεων από ελαφρομπετόν ενδεικτικού 
τύπου PERLOBETON S. Τα αδρανή θα είναι κοκκομετρημένα με μέγιστο μέγεθος κόκκου 16 χλστ. ώστε το 
γαρμπιλόδεμα να αναπτύξει τις απαιτούμενες από την εγκεκριμένη μελέτη αντοχές, να είναι εργάσιμο και να 
περιέχει το λιγότερο δυνατό νερό. Πρόσμικτα θα χρησιμοποιηθούν μόνο ύστερα από ειδική έγκριση του 
επιβλέποντα, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους και ύστερα από την κατασκευή δειγμάτων 
τουλάχιστον οκτώ (8) εβδομάδες πριν την έναρξη της κατασκευής. Θα κατάσκευαστούν αρμοί 12-16 τ.μ. 
Το πάχος στρώσης των υποβάσεων θα είναι τέτοιο που να επιτρέπει την διάστρωση των δαπέδων με τα 
αντίστοιχα υποστρώματά τους, καθώς και την ένταξη των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων δικτύων. Όπου το 
πάχος της υπόβασης μειώνεται λόγω ύπαρξης των σωληνώσεων, καναλιών ενδοδαπέδιων, κ.λπ., θα 
τοποθετείται τοπικός οπλισμός από πλέγμα S500s T.92. Στις περιπτώσεις όπου το πάχος της υπόβασης είναι 
μικρότερο των 5 εκ. θα τοποθετηθεί παντού οπλισμός από χαλύβδινο πλέγμα S500s T.131. 
Σε όλες τις υποβάσεις θα διατηρηθούν οι αρμοί διαστολής του κτιρίου. Η διαμόρφωση των αρμών θα γίνει με 
κατάλληλο καλούπωμα (π.χ. γωνίες από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα) και πλήρωση με ελαφρό 
παραμένουν υλικό που θα έχει πάχος ίσο με το πλάτος του αρμού διαστολής και πρόβλεψη για την ένταξη του 
αρμοκάλυπτρου του αντίστοιχου κεφαλαίου. Επιπρόσθετα θα διαμορφωθούν και οι αρμοί διαστολής της 
υπόβασης. Οι αρμοί αυτοί θα υποδιαιρούν την υπόβαση σε τμήματα επιφάνειας 20 τ.μ. με αναλογίες 
πλευρών μέχρι 1:1,5 και οπωσδήποτε θα αποχωρίζουν την υπόβαση από τα διάφορα κατακόρυφα στοιχεία 
του Φ.Ο. Οι αρμοί αυτοί θα έχουν πλάτος 3-5 χλστ. και θα σφραγισθούν με κατάλληλο στεγανωτικό υλικό (π.χ. 
λωρίδες μεμβράνης, ασφαλτική μαστίχη, κ.λπ). 
Θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την απόλυτη επιπεδότητα (καλό τρίψιμο), την οριζοντιοποίηση ή την πρόσδοση 
των απαιτούμενων κλίσεων, τη σωστή και χωρίς ρηγμάτωση πήξη των κονιοδεμάτων της υπόβασης και την 
απόδοση γερής, τραχείας αλλά ομαλής και επίπεδης επιφάνειας, έτοιμης να δεχθεί τα τελειώματα των 
δαπέδων του έργου. 
Σφράγιση κατασκευαστικού αρμού μεταξύ εδαφόπλακας και πλευρικού τοιχίου με ταχύπηκτο διογκωμένο 
υδραυλικό τσιμέντο τύπου WARE-PLUG. 
 

21.5 Τσιμεντοκονίες 
α) Πεδία Εφαρμογής 
Οι τσιμεντοκονίες: 
θα αποτελούν την τελική επιφάνεια δαπέδων, ή 
θα είναι τα υποστρώματα που θα δεχθούν τις τελικές επιφάνειες χρήσεως, υπό τη μορφή είτε ελαστικού είτε 
σκληρού τελειώματος είτε μεμβράνης επικαλύψεως δώματος είτε άλλων μορφών τελειώματος δαπέδων, που 
περιγράφονται σε άλλα τμήματα των προδιαγραφών.  
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β) Γενικοί Κανόνες 
Οι εκτελέσεις των εργασιών πρέπει να συμβαδίζουν με την πρόοδο της κατασκευής. Ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται πρόσθετης πληρωμής για την τμηματική εκτέλεση των εργασιών κατασκευής δαπέδων ή για 
οποιανδήποτε άλλη καθυστέρηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του λαμβάνοντας 
υπόψη τις εργασίες των άλλων ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις επί της στρώσεως των 
δαπέδων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι προθεσμίες περατώσεως του έργου. 
Οι τσιμεντοκονίες θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά συγκολλήσεως και 
απορροφητικότητας του υποστρώματος. 
Αρμοί που απαιτούνται για την αποφυγή ρωγμών θα μορφώνονται με το σύμφωνο της επίβλεψης. Οι αρμοί 
θα παρουσιάζουν καθαρές εγκοπές χωρίς γεμίσματα εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά. 
Τσιμεντοκονίες που είναι ειδικά προϊόντα ενός οίκου, θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστού.  
γ) Προετοιμασία Επιφανειών 
Πριν από την επίστρωση θα προηγείται επιμελής καθαρισμός από χώματα, κονιάματα, κλπ. του 
υποστρώματος, το οποίο δεν θα πρέπει να έχει πολύ ομαλή επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση θα προηγηθεί 
«αγρίεμα» της επιφανείας. Γενικά, εκτός από τις περιπτώσεις που οι τσιμεντοκονίες θα τοποθετηθούν επί 
προκατασκευασμένου σκυροδέματος, το αγρίεμα της επιφάνειας μπορεί να παραληφθεί. Για όλες τις 
περιπτώσεις τσιμεντοκονίας σε επαφή με βάση από σκυρόδεμα η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται πάνω σε 
μια καθαρή βάση που θα έχει υγρανθεί με γλυκό νερό. 
Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, δεν θα πρέπει να εκτελούνται εργασίες επάνω σε επιφάνειες που 
παρουσιάζουν τις ακόλουθες ατέλειες χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επίβλεψης. 

▪ ξεφλουδισμένες επιφάνειες  
▪ ρωγμές τάσεως 
▪ πολύ ομαλές επιφάνειες  
▪ πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες  
▪ επιφάνειες που δεν είναι στερεές 

Πριν από την επίστρωση τσιμεντοκονίας επάνω σε μια επιφάνεια από σκυρόδεμα, το σκυρόδεμα αυτό θα 
πρέπει να έχει επαλειφθεί με άφθονο γαλάκτωμα τύπου PCI (Polvechemie) ή άλλο εγκεκριμένο συνδετικό.  
 
δ) Οπλισμός 
Εφ’όσον απαιτείται, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τόσος οπλισμός όσος απαιτείται για να αναλάβει τα 
φορτία. 
 
ε) Κατασκευή 
Η όλη εργασία θα γίνεται σε τρεις στρώσεις και πάνω σε νωπό υπόστρωμα.  
Η εφαρμογή της πρώτης στρώσεως θα γίνει με βοήθεια ξύλινων ή σιδερένιων οδηγών που θα τοποθετούνται 
σε απόσταση το πολύ 50 εκ. μεταξύ τους, με ελάχιστο πάχος 1 εκ. και με τρόπο ώστε να προκύψει απόλυτα 
επίπεδη ελεύθερη επιφάνεια της στρώσης.  
Ακολουθούν η δεύτερη ή και η τρίτη στρώση, με ελάχιστο πάχος 0,5 εκ., η κάθε μία, με ισχυρή συμπίεση και 
επεξεργασία με μυστρί μέχρι να επιτευχθεί πλήρης λείανση της επιφάνειας. 
Οι στρώσεις πρέπει να καταβρέχονται κάθε πρωί και βράδυ για πέντε τουλάχιστον συνεχείς μέρες. 
Στις συναρμογές των επιφανειών με τοιχοποιίες και υποστυλώματα οι τσιμεντοκονίες θα πρέπει να 
μορφωθούν με αυλακωτό ασφαλτικό φύλλο. Τυχόν προεξοχές θα πρέπει να κόβονται και αφαιρούνται από 
τον Ανάδοχο πριν από την παράδοση του κτιρίου. Τελικά θα μορφώνεται «λούκι» ή κατάλληλο σοβατεπί. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα δάπεδα υγρών χώρων, όπου θα μορφωθούν κλίσεις απορροών. 
Μετά την τοποθέτηση της τσιμεντοκονίας, θα παραμείνει υγρή για όσο χρόνο απαιτείται για σωστή πήξη και 
σκλήρυνση, πριν την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης. 
στ) Σκλήρυνση 
Μετά την περάτωση ή τσιμεντοκονία θα πρέπει να παραμένει υγρή για μια περίοδο τουλάχιστον 5 ημερών ή 
για όσο χρόνο απαιτείται για μια σωστή πήξη και σκλήρυνση.  
 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

38 

 

στ) Ξήρανση 
Η περίοδος ξηράνσεως είναι περίπου 4 – 8 εβδομάδες αναλόγως του πάχους. Η υγρασία του κονιάματος 
σκυροδέματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% προτού τοποθετηθούν τα πλαστικά δάπεδα ή οι μοκέτες. 
Τα κονιάματα σκυροδέματος θα πρέπει να προστατεύονται από μια υπερβολικά ταχεία ή ανώμαλη ξήρανσή.  
 
ζ) Αρμοί 
Σε χώρους με επιφάνειες μεγαλύτερες των 30μ2 ή με πλευρές μακρύτερες των 6μ, θα πρέπει να έχουν 
διαμορφωθεί αρμοί διαστολής στις τσιμεντοκονίες δαπέδων. 
Στους αρμούς διαστολής του κτιρίου θα πρέπει να τοποθετούνται αρμοκάλυπτρα τύπου Migua ή ισοδύναμου 
των απαραίτητων διαστάσεων, στερεωμένες στην βάση. Το δάπεδο θα μορφώνεται με οδηγό τις γωνίες 
αυτές.  
Οι αρμοί διακοπής, εκτός των αρμών της κατασκευής στις τσιμεντοκονίες, θα πρέπει να διατηρούνται στο ίδιο 
πλάτος όπως και οι αντίστοιχοι της βάσεως από σκυρόδεμα. Το τελείωμα θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια ή 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
 
η) Εγκαταστάσεις 
Οι σωλήνες ζεστού νερού πρέπει να τυλίγονται με χαρτί οικοδομής πριν από την επίστρωση της 
τσιμεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που η κάλυψη από πάνω από τις παροχές θα ήταν λιγότερο από 50 χλστ., θα 
πρέπει να τοποθετείται ένα κάλυμμα ενισχύσεως από γαλβανισμένο πλέγμα μαλακού χάλυβα.  
θ) Προστασία 
Μετά τη κατασκευή δαπέδου τσιμεντοκονίας θα πρέπει να αποκλεισθεί οποιαδήποτε κυκλοφορία επάνω στις 
επιφάνειες αυτές οι οποίες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προτού ολοκληρωθεί η σκλήρυνση. Αλλά 
και κατόπιν θα πρέπει να υπάρχει ορθή προστασία και συντήρηση έτσι ώστε να μην παρουσιασθούν φθορές 
στις τελικές επιφάνειες του δαπέδου. 

 

22 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

22.1 Προδιαγραφές εργασιών 
α) Πεδία Εφαρμογής 
Πρόκειται για δάπεδα υψηλής αντοχής από σκυρόδεμα, τα οποία:  

▪ θα αποτελούν την τελική επιφάνεια δαπέδων, ή 
▪ θα είναι τα υποστρώματα που θα δεχθούν τις τελικές επιφάνειες χρήσεως, υπό τη μορφή επάλειψης 

εποξειδικής ρητίνης μοκέτας, ελαστικού ή άλλων μορφών τελειώματος δαπέδων, που περιγράφονται 
σε άλλα τμήματα των προδιαγραφών.  
 

β) Γενικοί Κανόνες 
Οι εκτελέσεις των εργασιών πρέπει να συμβαδίζουν με την πρόοδο της κατασκευής. Ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται πρόσθετης πληρωμής για την τμηματική εκτέλεση των εργασιών κατασκευής δαπέδων ή για 
οποιανδήποτε άλλη καθυστέρηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του λαμβάνοντας 
υπόψη τις εργασίες των άλλων ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις επί της στρώσεως των 
δαπέδων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι προθεσμίες περατώσεως του έργου. 
Τα βιομηχανικά δάπεδα εφαρμόζονται είτε απ’ευθείας στην πλάκα του σκυροδέματος, είτε σε 
γαρμπιλομωσαϊκό, άοπλο ή οπλισμένο κατά περίσταση. 
Συνίστανται σε τελική επιφάνεια του σκυροδέματος επεξεργασμένη με σκληρυντικό υλικό.  
Η εφαρμογή τους θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία, απόλυτα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστού. 
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γ) Προετοιμασία Επιφανειών 
Πάντα θα προηγείται επιμελής καθαρισμός της προς επίστρωση επιφάνειας, ώστε να φύγουν οι σκόνες και τα 
τυχόν λάδια. Στη συνέχεια θα βρέχεται καλά. 
Δεν θα πρέπει να εκτελούνται εργασίες επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τις ακόλουθες ατέλειες χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση της Επίβλεψης. 

▪ ρωγμές τάσεως 
▪ πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες  
▪ επιφάνειες που δεν είναι στέρεες 

Εφ’όσον χρησιμοποιηθεί υπόστρωμα γαρμπιλοδέματος, γίνεται εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης, ώστε να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόσφυση του δαπέδου στο υπάρχον σκυρόδεμα έναντι αποκόλλησης από την 
εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος. 
Η συγκολλητική διάστρωση θα γίνει με την χρήση εποξειδικής συγκολλητικής ρητίνης δύο συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. H ανάμιξη των δύο συστατικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με ηλεκτρικό 
αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές (μέγιστο 600 rpm) μέχρι την δημιουργία ομοιογενούς μάζας. 
Η εφαρμογή επάνω στην προετοιμασμένη επιφάνεια (καθαρή βρεγμένη επιφάνεια, στην οποία θα έχουν 
απομακρυνθεί όλα τα λιμνάζοντα νερά) θα γίνει με βούρτσα, ή με ρολλό ή με ψεκασμό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, σε αναλογία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Στη συνέχεια θα γίνει επίστρωση οπλισμένο γαρμπιλοδέματος κατηγορίας Β300 με περιεκτικότητα τσιμέντου 
τουλάχιστον 300 χλγρ/μ3. Το γαρμπιλόδεμα θα έχει πάχος 4-6 εκ., θα οπλισθεί κατ’ελάχιστον με σιδηρό 
πλέγμα τύπου Δάριγκ, ή σύμφωνα με τη στατική μελέτη του Αναδόχου, και θα ρευστοποιείται επί τόπου στο 
έργο με τη προσθήκη του υπερρευστοποιητή σε αναλογία σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστού, έτσι 
ώστε να προκύπτει απόλυτα επίπεδο, χωρίς ανωμαλίες.  
Για τη παρασκευή του γαρμπιλοδέματος θα χρησιμοποιηθεί τσιμέντο PORTLAND καθαρό και αδρανή με 
μέγιστη διάμετρο 1'' και κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνη με τις προδιαγραφές του ελληνικού κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος.  
Η χρήση του γαρμπιλοδέματος βοηθά την εξάλειψη της εξίδρωσης (bleeding) φαινόμενο κατά το οποίο 
ανεβαίνει νερό στην επιφάνεια του σκυροδέματος, μετά τη διάστρωση, παρασύροντας τσιμέντο και λεπτό 
μέρος άμμου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται επιφανειακές ρηγματώσεις και να μειώνονται οι μηχανικές 
αντοχές στην επιφάνειά του.  
Η επιφάνεια θα επιπεδώνεται με χτυπήματα και θα δονείται κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του σκληρυντικού υλικού. 
Η διάστρωση του γαρμπιλοδέματος θα βοηθηθεί με την χρήση δονητού ή άλλων καταλλήλων μηχανικών 
μέσων που δεν θα επηρεάσουν την σταθερότητα των οδηγών. Η εξομάλυνση της επιφάνειας του 
σκυροδέματος θα γίνεται με πήχυ. 
 
ε) Κατασκευή 
Αφού περάσουν τέσσερεις ώρες περίπου από την διάστρωση της πλακός ή του γαρμπιλοδέματος, δηλαδή στο 
χρόνο που η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει, θα γίνει η επιφανειακή σκλήρυνση του νέου δαπέδου με τη 
χρήση σκληρυντικού υλικού, σε αναλογία σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστού, με εφαρμογή του 
πάνω στο φρέσκο σκυρόδεμα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα μονολιθικό δάπεδο χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης, 
ήτοι, πάνω στην επιφάνεια του γαρμπιλοδέματος θα γίνει διασπορά (επίπαση) ξηρού μίγματος, σε ποσότητα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα ακολουθήσει λείανση του μίγματος με κατάλληλους 
μηχανικούς λειαντήρες. 
Ακολούθως, πάνω στη λεία επιφάνεια θα γίνει νέα διασπορά (επίπαση) ξηρού μίγματος ενδεικτικού τύπου 
COLORCRON, αλλά σε ποσότητα 2 χλγρ/μ2 τουλάχιστον ή όσο απαιτούν οι οδηγίες του κατασκευαστού, και θα 
ακολουθήσει πάλι λείανση με μηχανικούς λειαντήρες. 
Μετά από την πλήρη επεξεργασία της δεύτερης διασποράς του υλικού και εφ’όσον περάσουν 30 λεπτά της 
ώρας από αυτή, θα γίνει η τελική επεξεργασία για την λείανση της επιφάνειας με κατάλληλους μηχανικούς 
λειαντήρες (τύπου finishing). 
Οταν το δάπεδο αποτελεί τελική επιφάνεια, στη συνάντηση της επίστρωσης των δαπέδων με τους 
περιμετρικούς τοίχους και με τα οποιαδήποτε κατακόρυφα στοιχεία του φέροντα οργανισμού 
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(υποστυλώματα κλπ.) θα δημιουργηθούν υποβαθμίσεις πλάτους 300 χλστ. και βάθους 15 έως 20 χλστ. 
τουλάχιστον για την συναρμογή των προβλεπόμενων καμπύλων περιθωρίων (λούκια τσιμεντοκονιάματος)  
 
στ) Αρμοί 
Θα προβλεφθούν αρμοί συστολοδιαστολής πλάτους 5 χλστ. τουλάχιστον ή όσο απαιτούν οι οδηγίες του 
κατασκευαστού, που θα διανοιχθούν με ηλεκτρικό κόπτη, μετά την κατασκευή των περιθωρίων, εντός 7 
ημερών από την επίστρωση του δαπέδου ή όσο απαιτούν οι οδηγίες του κατασκευαστού, διατηρώντας 
ευθείες γραμμές και σε βάθος ¼ του συνολικού πάχους κατασκευής του δαπέδου. 
Ο Ανάδοχος θα φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη και διαμόρφωση των αρμών διαστολής. Όπου δεν 
δείχνονται στη μελέτη οι αρμοί, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση σχετικά με τη θέση τους προτού αρχίσει 
η εργασία.  
Πέρα από τη δημιουργία των παραπάνω αρμών (στην συνάντηση του δαπέδου με τους περιμετρικούς τοίχους 
αλλά και με τα ελεύθερα στο χώρο κατακόρυφα στοιχεία), θα δημιουργηθούν ανάλογοι αρμοί 
συστολοδιαστολής της επίστρωσης. 
Οι αρμοί θα κατασκευάζονται είτε με βάση τα σχέδια της μελέτης, είτε με τις οδηγίες της επίβλεψης, σε 
πλάτος 5 χλστ. και βάθος 20 χλστ. τουλάχιστον τουλάχιστον ή όσο απαιτούν οι οδηγίες του κατασκευαστού, 
σύμφωνα με την σχετική λεπτομέρεια της μελέτης. 
Η πλήρης κατασκευή όλων των αρμών περιλαμβάνει την διάνοιξη με χρήση κατάλληλου ηλεκτρικού κόπτη και 
την σφράγιση με μαστίχη δύο συστατικών ψυχρής εφαρμογής βασισμένη σε πολυμερή πολυουρεθάνης και 
λιθανθρακόπισσα, μετά από προεπάλειψη με primer ή εναλλακτικά με μαστίχη πολυουρεθανική ενός 
συστατικού ή με ανάλογων τύπων μαστίχες, της έγκρισης της Επίβλεψης, που θα γίνεται με βάση τις οδηγίες 
εφαρμογής του κατασκευαστή. 
Αρμοί διαστολής θα πρέπει να μορφώνονται επάνω από τις θέσεις των αρμών διαστολής της πλάκας βάσεως. 
Οι αρμοί διακοπής της βάσεως θα πρέπει να συνεχίζονται και στο δάπεδο.  
Στους αρμούς διαστολής του κτιρίου θα πρέπει να τοποθετούνται αρμοκάλυπτρα τύπου Deflex ή Migua ή 
ισοδύναμου των απαραίτητων διαστάσεων, στερεωμένες στην βάση. Το δάπεδο θα μορφώνεται με οδηγό τις 
γωνίες αυτές.  
 
ζ) Ελεγχοι 
Προβλέπονται οι εξής έλεγχοι:. 

▪ Θα γίνεται έλεγχος στον τόπο παραγωγής της συνθέσεως του σκυροδέματος. 
▪ Θα γίνεται έλεγχος της κάθισης (slump) του νωπού σκυροδέματος. 
▪ Θα ελέγχεται η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κανονισμού 

της τεχνολογίας του σκυροδέματος, για κάθε ημερήσια διάστρωση. 
▪ Προ της διάστρωσης του σκυροδέματος θα ελέγχεται η στάθμη των σιδηρών οδηγών. 
▪ Μετά την εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέματος και εφ'όσον το σκυρόδεμα είναι ακόμη 

πλαστικό θα ελέγχεται η επιπεδότητα της επιφάνειας. 
▪ Ελεγχος επιπεδότητας της τελικής επιφάνειας του σκληρυμένου δαπέδου. 
▪ Ελεγχος κλίσεων σύμφωνα με τον πίνακα. 

 
η) Προστασία 
Μετά τη κατασκευή δαπέδου θα πρέπει να αποκλεισθεί οποιαδήποτε κυκλοφορία πάνω στις επιφάνειες 
αυτές, οι οποίες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προτού ολοκληρωθεί η σκλήρυνση.  
Αλλά και κατόπιν θα πρέπει να υπάρχει ορθή προστασία και συντήρηση έτσι ώστε να μην παρουσιασθούν 
φθορές στις τελικές επιφάνειες του δαπέδου. 
Η συντήρηση της επιφάνειας θα γίνει με ψεκασμό αντιεξατμιστικής μεμβράνης, με εφαρμογή κατά την 
διάρκεια της πήξης, ή με βρεγμένες λινάτσες για 7 ημέρες, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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22.2 Προδιαγραφές υλικών 
α) Παράδοση, Διακίνηση και Αποθήκευση. 
Τα υλικά θα πρέπει να προστατεύονται κατά της θερμότητας, βροχής και μολύνσεως από άλλα υλικά και να 
αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού. 
 
β) Γενικές απαιτήσεις  
Σκληρυντικό Υλικό 
Το σκληρυντικό υλικό θα πρέπει να περιέχει μεταλλικά αδρανή μεγάλης ανθεκτικότητας και θα πρέπει να 
περιέχει φυσικά σκληρά αδρανή χαλαζιακών πετρωμάτων, με ειδικά μελετημένη κοκκομετρική διαβάθμιση 
ώστε να ελαχιστοποιείται η απαίτηση των αδρανών σε τσιμεντοπολτό.  
Επίσης θα περιέχει, εκτός των πιθανών χρωστικών ουσιών, ειδικά χημικά προσθετικά για την εξασφάλιση: 

▪ της απόλυτης ενσωμάτωσης του σκληρυντικού υλικού στο ήδη διαστρωμένο σκυρόδεμα. 
▪ της μείωσης κατά πολύ της απαιτούμενης ποσότητας νερού (που προέρχεται από το σκυρόδεμα) 

κατά το φινίρισμα της επιφάνειας.  
Κατ' αυτό το τρόπο ελαχιστοποιείται ο λόγος νερού/τσιμέντου στην επιφάνεια του σκυροδέματος με 
αποτέλεσμα να αυξάνονται η επιφανειακή στεγανοποίηση κι η επιφανειακή αντοχή σε φθορά του 
σκληρυντικού υλικού. Ολα τα συστατικά που αποτελούν το σκληρυντικό υλικό θα είναι προαναμεμιγμένα και 
συσκευασμένα σε σακκιά με αδιάβροχη επένδυση. Εξάλλου η ελάχιστη απαίτηση (που προαναφέρθηκε) των 
αδρανών σε τσιμεντοπολτό, καθώς και ο χαμηλός λόγος νερού/τσιμέντου συντελούν στην εξάλειψη των 
επιφανειακών ρηγματώσεων. 
Χαρακτηριστικές ιδιότητες του σκληρυντικού υλικού: 
➢ Αντοχή σε θλίψη ≥ 800 χλγρ/εκ2. 
➢  Αντοχή σε κάμψη ≥ 70 χλγρ/εκ2. 
➢ Αντοχή σε φθορά: Πάχος φθοράς 0,9 χλστ. σε διαδρομή 660 μ. με ταχύτητα 0,51 μ/sec και φόρτιση 0,5 
χλγρ/εκ2 (5000 χλγρ/εκ2) με λειαντικό υλικό χαλαζιακή άμμο χωρίς προσθήκη νερού (Δοκιμή ΕΜΡΑ).  
Θα πρέπει να υποβληθούν τα διάφορα πιστοποιητικά, στοιχεία κλπ. για την εμπειρία του κατασκευαστού των 
υλικών και του κατασκευαστού του δαπέδου (εξειδικευμένο συνεργείο) και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για 
την αξιολόγηση των υλικών και της εργασίας. 
Σκυρόδεμα 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του «ΕΚΩΣ-2000 (Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος-2000)» και 
τους λοιπούς κανονισμούς της Ελληνική Νομοθεσίας. 
 
γ) Εποξειδικές ρητίνες 
Οι εποξειδικές ρητίνες θα είναι δύο συστατικών. Το κύριο συστατικό είναι η εποξειδική ρητίνη και  το άλλο ο 
σκληρυντής. Τα δύο αυτά συστατικά πρέπει να είναι διαφορετικού χρώµατος. Επίσης η συσκευασία των 
συστατικών αυτών πρέπει να γίνεται σε δοχεία διαφορετικού χρώµατος για να µη γίνονται λάθη. 
Ο προµηθευτής πρέπει να δίνει πλήρεις οδηγίες αναλογιών και χρήσεως του υλικού. 
Κατά την ανάµειξη των δύο συστατικών δεν επιτρέπεται απόκλιση αναλογιών εκάστου συστατικού πλέον του 
2%. 
Οι εποξειδικές ρητίνες πρέπει να αποθηκεύονται σε περιβάλλον δροσερό, κατά το δυνατόν σε θερµοκρασία 
10 έως 20°C και να αποφεύγεται η έκθεση των δοχείων στον ήλιο. 
Η αποθήκευση των ρητινών δεν πρέπει να είναι µακροχρόνια. Σε περίπτωση µεταβολής του ιξώδους των κατά 
την αποθήκευση πρέπει να επιχειρείται η επαναφορά του µε θέρµανση σε υδρόλουτρο και να ελέγχονται στη 
συνέχεια οι ιδιότητες του υλικού πριν χρησιµοποιηθεί. 
Μετά την εφαρµογή των ρητινών στο κτίριο oι τεχνολογικές ιδιότητές τους είναι σταθερές µέχρι την 
θερµοκρασία των 650C πάνω δε από τους 65°C αρχίζει η µεταβολή τους. Στην τελευταία περίπτωση καλό είναι 
να λαµβάνονται µέτρα επιφανειακής προστασίας των έναντι της θερµοκρασίας. 
Οι εποξειδικές ρητίνες δεν εφαρµόζονται σε τµήµατα οπλισµένου σκυροδέµατος που έχουν σηµαντικές  
βλάβες  ή  σε ρωγµές που έχουν πλάτη µικρότερα από  0,1  mm  και  µεγαλύτερα από  3 mm. Για  µεγαλύτερα 
πλάτη ρωγµών ή διακένων µπορεί να γίνει ανάµιξη εντελώς ξηρής άµµου, ύστερα  από επιµεληµένη φυσική ή 
τεχνητή ξήρανση, και στηοποία µπορεί να   προστεθεί και κόνις τσιµέντου (σαν αδρανές) και κατάλληλων 
εποξειδικών ρητινών σε ποσοστό µέχρι 30% κατ' όγκο, ανάλογα µε την περίπτωση. 
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Στις περιπτώσεις αποκαταστάσεως βλαβέντων στοιχείων του 
σκυροδέµατος του κτιρίου  στις  όποιες θα χρειαστεί να σκυροδετηθεί νωπό σκυρόδεµα επάνω στο παλαιό, 
θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλος τύπος εποξειδικής ρητίνης. Η επιφάνεια του παλαιού σκυροδέµατος, ύστερα 
από προηγούµενο επιµεληµένο καθαρισµό και ξήρανση θα επαληφθεί µε την εποξειδική ρητίνη και αµέσως 
στη συνέχεια πριν από την έναρξη της σκληρύνσεως της θα διαστρωθεί  το νωπό σκυρόδεµα. 
 
Έλεγχος χαρακτηριστικών ποιότητας εποξειδικών ρητινών 
Ο προµηθευτής  πρέπει να παρέχει χαρακτηριστικά  στοιχεία ιδιοτήτων του διατιθεµένου υλικού του και κατά 
προτίµηση σε ότι αφορά τα κατωτέρω τα οποία αναφέρονται στην A.A.S..H.T.O.T 237-73. 
Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως εποξειδικών ρητινών για αποκατάσταση βλαβών στοιχείων του κτιρίου µε 
τη µέθοδο των ενέσεων πρέπει επάνω στη συσκευασία του δοχείου της εποξειδικής ρητίνης να αναγράφεται 
ότι δεν περιέχονται διαλύτες. 
Η µεγάλη απαιτούµενη ρευστότητα για ασφαλή διείσδυση σε όλη τη θραυσιγενή διατοµή πρέπει να 
επιτυγχάνεται µε το αυτούσιο υλικό χωρίς οποιαδήποτε ξένη προσθήκη διαλυτού ή αδρανών κόνεων. 
Οι µηχανικές αντοχές του τελικού σκληρυµµένου εποξειδικού υλικού πρέπει να είναι µεγαλύτερες από τις 
αντίστοιχες αντοχές του στοιχείου πάνω στο οποίο θα εφαρµοστεί. 
 
∆οκιµές εποξειδικών ρητινών 

1- Μέγιστος χρόνος για χρησιµοποίηση µετά την ανάµιξη (pot  -  life) κατά Α.Α.S.Η.T.Ο. Τ 237 - 73 
2- Ειδικό βάρος (πυκνότης) κατά Α.Α.S.Η.T.O. Τ 237 - 73 
3- Ιξώδες κατά Saybοit - Furol 
4- ∆οκιµή ροής κατά A.A.S.Η.T.O. Τ 237 - 73 
5- ∆οκιµή προσφύσεως στο σκυρόδεµα κατά Α.Α.S.Η.Τ.Ο. Τ237-73 
6- ∆οκιµή αντοχής σε λοξή διάτµηση κατά Α.Α.S.Η.Τ.Ο. Τ  237-73  
7- ∆οκιµή  θιξοτροπίας κατά Α.Α.S.Η.T.). Τ 237 - 73 
8- ∆οκιµή υδατοαπορροφήσεως κατά Α.Α.S.Η.T.Ο. T 237 - 73 
9- ∆οκιµή συγκολλήσεως νωπού σκυροδέµατος επάνω σε σκληρυµένο σκυρόδεµα κατά Α.Α.S.Η.Τ.Ο. Τ 

237 - 73 
10- ∆οκιµή αντοχής µετά από διύγρανση κατά Α.Α.S.Η.Τ.Ο. Τ 237-73 

Η καταλληλότητα του εποξειδικοϋ υλικού θα κρίνεται βάσει των προσδιοριζόµενων ιδιοτήτων του από το 
Εργαστήριο  ανάλογα µε τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 
 

22.3 Προφυλάξεις 
Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης, υποστρώματος και δαπέδου να είναι 
επίπεδη, ομαλή, γερή, χωρίς ρηγματώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και να παρέχει τις επιθυμητές αντοχές στην 
κυκλοφορία. Υποστρώματα με ελαττώματα θα καθαιρούνται και θα αντικαθίστανται. 
Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα παρέχουν τις επιθυμητές κλίσεις (3% ως προς τις σχάρες 
απορροής). 
Η χάραξη των αρμών θα είναι παράλληλη προς τους κύριους άξονες του χώρου και τέτοια ώστε σε κάθε 
περίπτωση να μην προκύπτουν δυσανάλογα μικρά μεγέθη πλακιδίων ή πλακών στα όρια των χώρων. Η 
αλλαγή υλικών τελειωμάτων θα γίνεται σε κατώφλια και τα δάπεδα θα είναι απολύτως συνεπίπεδα. 
Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων θα είναι κατά 20 χλστ., τουλάχιστον ψηλότερα από εκείνα των εξωτερικών 
χώρων. Η αλλαγή θα γίνεται με κατάλληλου μεγέθους και διατομής μαρμάρινο κατώφλι. 
Όλα τα δάπεδα μετά το τέλος των εργασιών δαπεδόστρωσης θα καθαρίζονται, θα γυαλίζονται και θα 
προφυλάσσονται κατάλληλα μέχρι την παράδοση του έργου. 
Δάπεδα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές, ελαττωματικά, λερωμένα και με 
επιφάνεια που δεν είναι τεχνικά και αισθητικά άψογη δεν θα γίνονται δεκτά. 
 

22.4 Ανοχές 
Απόκλιση από την στάθμη σχεδιασμού σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας των δαπέδων το πολύ + ή - 10 
χλστ. 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

43 

 

Απόκλιση μεταξύ των δύο οποιωνδήποτε σημείων του δαπέδου που απέχουν μεταξύ τους 6.00μ. το πολύ 5 
χλστ. 
Απόκλιση κάτω από οριζόντιο κατά οποιαδήποτε διεύθυνση κανόνα 3,00 μ. το πολύ 3 χλστ. 
Όπου απαιτούνται κλίσεις ο κανόνας της παραγράφου 6.3 τοποθετείται κεκλιμένος κατά την προδιαγραφείσα 
κλίση 

 

23 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

23.1 Γενικά 
Στο κεφάλαιο αυτό προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται 
στην κατασκευή των πάσης φύσεως μονώσεων του κτιρίου. 
 

23.2 Πρότυπα - Κανονισμοί 
Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

1- Ελληνικές τεχνικές προδιαγραρές (ΕΤΕΠ) εγκύκλιος 26/4-10-2012. 
2- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν 

καταστεί υποχρεωτικά. 
3- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα 

πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 
Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 
 

23.3 Ειδικές Προδιαγραφές 
Υγρομόνωση – Προϋποθέσεις: 
Η εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί από ειδικευμένα συνεργεία με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία θα είναι 
αποδεκτά από τους κατασκευαστές των υλικών στεγανοποίησης των δωμάτων μεμβράνης και θα εγκριθούν 
από τον Επιβλέποντα. 
Οι εργασίες θα ελέγχονται τακτικά από άτομο ή άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση και εγκατάσταση των 
μεμβρανών θα υποδειχθούν γραπτώς προς τον Επιβλέποντα από την εταιρεία παραγωγής των μεμβρανών. 
Η εταιρεία παραγωγής των μεμβρανών θα πρέπει απαραίτητα να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 
του συστήματος μεμβράνης - ενώσεις - στεγάνωση δεκαπενταετούς διάρκειας για τα υλικά και την εργασία 
τοποθέτησης. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνεται και ο κίνδυνος από ανεμοπίεση. 
 
Απαιτήσεις εκτέλεσης: 
Τα συστήματα τελειώματος δωμάτων θα πρέπει να μπορούν να ανθίστανται σε αστοχίες οιασδήποτε φύσης 
και ιδιαίτερα στα ευπαθή σημεία. 
Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία που θα οφείλεται σε ανεμοπιέσεις. 
 
Υποβολή στοιχείων και δειγμάτων: 
Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει λεπτομερή σχέδια στα σημεία ενώσεων, των περιοχών των αρμών διαστολής και θα 
τα υποβάλει στην επίβλεψη για έγκριση πριν από την εκτέλεση των εργασιών. 
Δεδομένα κατασκευαστή: Θα πρέπει να υποβληθούν στην επίβλεψη 3 αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών 
εγκαταστάσεων και γενικά υποδείξεων του κατά-σκευαστή των υλικών. Θα περιληφθούν στοιχεία 
θεωρημένων δοκιμών που θα αποδεικνύουν την εφαρμογή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
και αντίγραφο της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. 
 
Συνθήκες εργασιών: 
Η εγκατάσταση των υλικών δώματος θα πρέπει να γίνει μόνο αφού θα έχει ολοκληρωθεί σωστά η κατασκευή 
του υποστρώματος και αφού έχουν εφαρμοσθεί τα υλικά εμποτισμού έτσι ώστε οι μεμβράνες δεν θα 
εμποτίζονται ή υφίστανται ζημιές από τις εργασίες που θα ακολουθούν. Η εγκατάσταση θερμομονωτικών 
υλικών τοίχων θα γίνεται σύγχρονα με τη δόμησή τους. 
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Οι εργασίες δεν θα πρέπει να εκτελούνται επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώματα: 

• Ακανόνιστο υπόστρωμα. 

• Επιφάνειες που είναι είτε πολύ άγριες, είτε πολύ λείες, είτε που έχουν υπερβολικά πολλούς πόρους. 

• Επιφάνειες με αιχμηρές ακμές από το καλούπωμα. 

• Λανθασμένες στάθμες πλακών ή στηθαίων. 

• Επιφάνειες με ελλιπείς θετικές ή αρνητικές φαλτσογωνίες. 

• Ρωγμές και οπές λόγω τάσεων ή καθίζησης. 

• Χυμένα λίπη, λάδια, ασβέστης, υπολείμματα κονιαμάτων, οργανικά, κ.λπ. 
Οι εργασίες στεγανοποίησης θα πρέπει να γίνονται μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σύμφωνες με τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρίμανση των υλικών σύμφωνα με τις 
υποδείξεις αυτές. 
 
Προετοιμασία: 
Το υπόστρωμα θα πρέπει να καθαρισθεί από σκόνη, βρωμιές, σκουπίδια, λιπαρά υλικά και άλλες ουσίες 
επιβλαβείς για τις εργασίες. Τελικά, οι επιφάνειες θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση που θα είναι 
αποδεκτή από τον κατασκευαστή των υλικών που θα επιστρωθούν περαιτέρω και την επίβλεψη. 
Τα κενά και οι ρωγμές και αρμοί στο υπόστρωμα που δεν αποτελούν αρμούς συστολοδιαστολής θα πρέπει να 
γεμίζονται με σφραγιστικό υλικό ή άλλο παρασκεύασμα που θα υποδείξει γραπτώς η εταιρεία παραγωγής, 
έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα μη συμβατού. 
Γενικά θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να αποφεύγεται το χύσιμο και η μεταφορά των υγρών υλικών έξω 
από τις περιοχές των μεμβρανών ή μέσα στο σύστημα της αποχέτευσης. 
 
Φράγμα υδρατμών: 
Η επιφάνεια από σκυρόδεμα θα στρώνεται με δύο ασφαλτικές στρώσεις, με υλικά επάλειψης με ελαστομερές 
ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ESHACOAT-6S της ΕΣΧΑ. 

• Φράγμα υδρατμών (Ασφαλτικό γαλάκτωμα) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Σύμφωνα με προδιαγραφές ASTM-D-1227 & D-2939 
Επιπλέον απαιτείται: 
Πιστοποιητικό του ΚΕΔΕ που θα αποδεικνύεται ότι μπορεί να παρουσιάζει δυνατότητα επιμήκυνσης 
πριν και μετά την γήρανση 24 ωρών τουλάχιστον κατά 150%. 
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:  
1-1.2 KG/LT 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
Αφού προηγηθεί καλός καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος και απομάκρυνση κάθε 
χαλαρού σημείου, θα τοποθετηθεί το υλικό, με χορτάρινες βούρτσες σε 3 τουλάχιστον στρώσεις, με 
κατανάλωση 500 gr/m² «ατόφιο» υλικό ανά στρώση. 
Η αραίωση του υλικού με νερό, θα γίνει για μεν την πρώτη στρώση σε αναλογία 1:1 κατ’ όγκο για τις 
υπόλοιπες στρώσεις 1:0,25 κατ’ όγκο. 
Κάθε στρώση θα διαφέρει χρονικά από την άλλη τουλάχιστον κατά 6 ώρες. 

 
Γωνίες: 
Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται με ασφαλτοπιλήματα θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες. Στις 
εσωτερικές γωνίες θα δημιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα τοποθετούνται φαλτσογωνίες ούτως ώστε να 
δημιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45ο τουλάχιστον 100 χλστ. Θα χρησιμοποιούνται υλικά συμβατά με τα 
μονωτικά όταν πρόκειται περί μόνωσης ή τσιμεντοκονία όταν πρόκειται περί σκυροδέματος. 
 
Τελειώματα επάνω σε κατακόρυφες επιφάνειες: 
Όλες οι επιφάνειες των υπόγειων τοιχωμάτων από σκυρόδεμα θα στεγανοποιηθούν από την εξωτερική 
επιφάνεια με τσιμεντούχο κονίαμα σφράγισης ατελειών τύπου Τhorite ή ισοδύναμο και τσιμεντούχο 
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διεισδυτικό υλικό επικάλυψης-στεγανοποίησης, ικανό σε αρνητικές πιέσεις μέχρι 7 atm, τύπου Thoroseal ή 
ισοδύναμο, σε δύο στρώσεις συνολικής καλυπτικότητας 3,5 kg/m2 (η 1η στρώση σε χρώμα γκρι με 2,00 kg/m2 
και η 2η σε χρώμα λευκό με 1,50 kg/m2) με πρόσμικτο γαλάκτωμα τύπου Acryl 60 σε αναλογία 1:3 με το νερό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 
Στην εργασία θα προηγείται καθαρισμός των επιφανειών από σαθρά υλικά, πλύσιμο αυτών με άφθονο νερό, 
κοπή των τυχόν προεξεχόντων οπλισμών σε βάθος 2 cm περίπου, σφράγιση των σημείων κοπής, των παντός 
είδους οπών, καθώς και των αρμών εργασίας με ταχύπηκτο διογκούμενο υδραυλικό τσιμέντο τύπου water 
plug. 
 

23.4 Προδιαγραφές Υλικών 
Εξωτερική στεγανοποίηση περιβλήματος υπογείων (τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα) 
Κατασκευή στεγανοποίησης 
Όλες οι επιφάνειες των υπόγειων τοιχωμάτων από σκυρόδεμα θα στεγανοποιηθούν από την εξωτερική 
επιφάνεια με τσιμεντούχο κονίαμα σφράγισης ατελειών τύπου WATERPLUG ή ισοδύναμο και τσιμεντούχο 
διεισδυτικό υλικό επικάλυψης-στεγανοποίησης, ικανό σε αρνητικές πιέσεις μέχρι 7 atm. 
Στην εργασία θα προηγείται καθαρισμός των επιφανειών από σαθρά υλικά, πλύσιμο αυτών με άφθονο νερό, 
κοπή των τυχόν προεξεχόντων οπλισμών σε βάθος 2 cm περίπου, σφράγιση των σημείων κοπής, των παντός 
είδους οπών, καθώς και των αρμών εργασίας με ταχύπηκτο διογκούμενο υδραυλικό τσιμέντο τύπου water 
plug. 
Η πλήρης κατασκευή θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. 
Κατασκευή φράγματος υδρατμών  
Η κατασκευή φράγματος υδρατμών, πάνω στις επιφάνειες των πλακών δωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
θα γίνει με τριπλή επάλειψη ελαστομερούς ασφαλτικού γαλακτώματος, με ολική κατανάλωση υλικού 1,50 
kg/m2 (500 gr/m2 για κάθε στρώση), ή άλλο ανάλογων ιδιοτήτων της έγκρισης της Επίβλεψης. 
Οι επαλείψεις θα εκτελεσθούν, μετά από την προηγούμενη προετοιμασία της επιφάνειας του σκυροδέματος 
(απομάκρυνση κάθε σαθρής επιφάνειας και καλός καθαρισμός), με χορτάρινες βούρτσες και με χρονική 
διαφορά κάθε στρώσης τουλάχιστον κατά 6 ώρες. 
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM-D-1227 & ASTM - D-2939. 
 
Δημιουργία ρύσεων με κυψελωτο κονιόδεμα 
Οι ρύσεις των δωμάτων θα δημιουργηθούν με διάστρωση από κυψελωτό κονιόδεμα τύπου betocel, βάρους 
400 και 600 Kg/m3 των 400 Κg τσι-μέντου τουλάχιστον, με ελάχιστο πάχος 5 cm και ελάχιστες κλίσεις 1,5%. 
Η διάστρωση θα γίνει πάνω στον υμένα του φράγματος υδρατμών (πάνω σε επιφάνεια με επικάλυψη 
ασφαλτικού γαλακτώματος) σε δύο φάσεις, από τις οποίες η πρώτη με κυψελωτο κονιόδεμα βάρους 400 
Kg/m3 και σε πάχος 2/3 του ολικού και η δεύτερη διάστρωση μετά από παρέλευση πέντε (5) ημερών στο 
υπόλοιπο πάχος (1/3) με κυψελωτο κονιόδεμα των 600 Kg/m3. 
 
Καμπύλα περιθώρια “λούκια” 
Στην περίμετρο των δωμάτων θα κατασκευασθούν καμπύλα περιθώρια (λούκια), αναπτύγματος μέχρι 0.30 Μ, 
με τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 3.5 CM, που θα αποτελούνται από μία διάστρωση πεταχτού τσιμεν-
τοκονιάματος 450 Kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση από τραβηχτό τσιμεντοκονίαμα 600 Kg, με αυξημένο το 
πάχος στα σημεία συμβολής του δαπέδου και των στηθαίων. 
Η εργασία για τη μόρφωση και συναρμογή με την επίστρωση του δώματος και το επίχρισμα των στηθαίων θα 
γίνει με την διαμόρφωση του καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm με καλούπι (Θα απαγορεύεται η 
διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα). 

23.5 Προφυλάξεις 
Θερμομόνωση και υγρομόνωση θα τοποθετούνται παράλληλα με τις λοιπές στρώσεις της κατασκευής έτσι, 
ώστε να είναι διαρκώς προστατευμένες από μηχανικές κακώσεις, προσβολή από την ηλιακή ακτινοβολία, 
νερά, υγρασία και λοιπές ανεπιθύμητες επιδράσεις. 

• Οι εν θερμώ συγκολλήσεις θα εκτελούνται με κατάλληλες συσκευές, (συνι-στάται να αποφεύγονται 
τα ακατάλληλα φλόγιστρα), ώστε να μην καίγονται τα υλικά, υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και 
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θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των +5°C και γενικά εργασίες επιφανειακών μονώσεων θα 
εκτε-λούνται μόνο κάτω από ήπιες καιρικές συνθήκες που δεν επηρεάζουν την ποιότητα και απόδοση 
των υλικών. 

• Τα συγκολλούμενα ή συνθετικά φύλλα θα είναι καθαρά και στεγνά. Όμοια καθαρές, στεγνές και 
γερές, θα είναι και οι επιφάνειες όπου επικολλούνται ασφαλτόπανα ή συνθετικά φύλλα. 

• Κυκλοφορία ανθρώπων, μονότροχων και άλλων αμαξιδίων, εναπόθεση υλικών, ανέγερση 
ικριωμάτων και λοιπά πάνω σε στεγανοποιητικές μεμβράνες απαγο-ρεύονται, εκτός αν η 
υγρομόνωση προστατευθεί με ξύλινο δάπεδο επαρκούς επιφάνειας και πάχους στα υπόψη σημεία 
και εγκρίνει ο επιβλέπων. 

• Λεκάνες υδρορροών, στόμια και υδρορροές θα τοποθετούνται με μεγάλη προ-σοχή και επιμέλεια, 
έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αρνητικές κλίσεις. Τα ασφαλτόπανα ή τα συνθετικά φύλλα θα 
περιβάλλουν και θα επικολλούνται σε ολόκληρη την περίμετρο των λεκανών και στομίων υδρορροών 
σε ικανοποιητικό πλάτος. 

 

23.6 Ανοχές 
Καμία ανοχή ως προς την φορά των κλίσεων (αρνητικές κλίσεις δεν θα γίνονται δεκτές). 
Απόκλιση κατά τον έλεγχο επιπεδότητας στρώσεων κονιοδεμάτων με ευθύγραμμο κανόνα 3,00 m κατά 
οποιαδήποτε διεύθυνση, όχι μεγαλύτερη από 10 mm. Ειδικά για την περιοχή των λεκανών και των στομίων 
υδρορροών η απόκλιση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 3 mm. 

 

24 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

24.1 Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί 

(α) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος περιλαμβάνει τις εργασίες στεγάνωσης έργων πολιτικού 
μηχανικού, όπως οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, γεφυρών, υπογείων έργων που κατασκευάζονται με 
τη μέθοδο «εκσκαφής και επίχωσης» (cut and cover), επενδύσεων πασσαλοστοιχιών κτλ. Δεν 
περιλαμβάνονται οι στεγανώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων. 

(β) Ως στεγανώσεις νοούνται όλα τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη της στεγανότητας 
των κατασκευών. 

 

24.2 Υλικά 

(α) Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται στα παρακάτω, οι στεγανώσεις γίνονται με: 

- πατητά επιχρίσματα 

- ασφαλτικές επαλείψεις 

- στρώσεις ειδικών μεμβρανών 

Για τα πατητά επιχρίσματα ισχύουν οι ΠΤΠ Τ44 και Τ87, με τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και 
συμπληρώσεις που αναφέρονται κατωτέρω. 

(β) Για τις ασφαλτικές επαλείψεις ισχύει η ΠΤΠ Τ110 με τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και 
συμπληρώσεις αναφέρονται κατωτέρω. 

(γ) Τα συστήματα στεγάνωσης με ειδικές μεμβράνες, που περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους 
του παρόντος, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας της εφαρμογής τους σε ανάλογα 
έργα, σύμφωνα με τα Βρετανικά ή Γερμανικά Πρότυπα ή τα Πρότυπα ΙSΟ. 

 

24.3 Εκτέλεση εργασιών 

24.3.1 Γενικά 

(α) Ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει εγκαίρως σύστημα στεγάνωσης (υλικά, μέθοδος κατασκευής, 
έλεγχοι), το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος και των λοιπών συμβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες του κατασκευαστή των 
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υλικών, πρότυπα και κανονισμούς, καθώς και πιστοποιητικά προηγούμενων εφαρμογών σε ανάλογα έργα. Η 
Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει την προτεινόμενη μέθοδο, εφόσον, κατά την κρίση της, δεν εξασφαλίζεται 
επαρκής στεγάνωση της κατασκευής. 

(β) Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών στεγάνωσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 5°C. 

(γ) Μετά την εφαρμογή της στεγάνωσης πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία, ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν φθορές από την κυκλοφορία (ακόμη και αυτή του εργατοτεχνικού προσωπικού). Η 
προστατευτική στρώση που τυχόν απαιτείται διαστρώνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση της στεγανωτικής 
στρώσης. 

(δ) Τα τελειώματα των προς στεγάνωση επιφανειών εκτελούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και μετά από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία. Πριν την 
εφαρμογή οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες, χωρίς όμως να έχουν λειανθεί, στεγνές και εντελώς 
απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και χαλαρά υλικά. Στην περίπτωση χρήσης ειδικών 
στεγανωτικών μεμβρανών ή ασφαλτόπανου, η επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να εξομαλύνεται με 
πατητό επίχρισμα πάχους 2 cm και αναλογίας 600 kg τσιμέντου ανά m3 κονιάματος. 

(ε) Κατάλληλες λεπτομέρειες προβλέπονται στη στεγάνωση των ακμών γύρω από ανοίγματα και στους 
αρμούς διαστολής, έτσι ώστε το νερό να μη διέρχεται μεταξύ της στρώσης στεγάνωσης και της στεγανωμένης 
επιφάνειας. Τα αποχετευτικά σημεία των γεφυρών θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) προσαρμογής 
της στεγανωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και ρύθμισης του ύψους του στομίου τους. 
Ειδικά μέτρα στεγάνωσης λαμβάνονται και στα βλήτρα αγκύρωσης των πεζοδρομίων, αν χρησιμοποιηθούν. 
Τα παραπάνω θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές DΙΝ 18195, μέρος 9. 

(στ) Η στεγάνωση με ειδικές στεγανωτικές μεμβράνες προστατεύεται με στρώση χυτής ασφάλτου ή 
ασφαλτοσκυροδέματος ή σκυροδέματος ελάχιστου πάχους 5 cm. Η τελική επίστρωση των στεγανωτικών 
μεμβρανών πρέπει να έχει κατάλληλη μηχανική αντοχή, ώστε να επιτρέπεται οπωσδήποτε επ’ αυτών η 
απευθείας κίνηση διαστρωτήρων (finisher) με ελαστικά επίσωτρα ή ενδεχομένως με ερπύστριες. Ο Ανάδοχος 
υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή του υλικού για το είδος του διαστρωτήρα που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί. 

(ζ) Οι ενώσεις των ειδικών αυτών μεμβρανών επιτυγχάνονται με επικάλυψη όπως προδιαγράφεται από 
τον κατασκευαστή τους. Όταν τα άκρα βρίσκονται σε χαμηλά σημεία, η στεγάνωση θα τερματίζεται σε 
κατάλληλη εσοχή με κατακόρυφη απόληξη ύψους τουλάχιστον 0,07 m. 

(η) Μετά το πέρας των εργασιών στεγάνωσης και πριν την αρχή των επόμενων εργασιών, η κατασκευή 
επανελέγχεται από την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο 
χωρίς συμπληρωματική αμοιβή. 

 

24.3.2 Πατητά Επιχρίσματα  

Πατητό Επίχρισμα πάχους 1,5 cm 

• Εφαρμόζεται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέματος αλλά και σε εσωτερικές. Δεν 
εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων. Η επιφάνεια του σκυροδέματος 
προστατεύεται με πατητό επίχρισμα πάχους 1,5 cm, το οποίο διαστρώνεται σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη 
στρώση (πεταχτή) έχει αναλογία τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου 650 kg/m3. Η δεύτερη στρώση (στρωτή) έχει 
αναλογία τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου 650 kg/m3 και η τρίτη στρώση (πατητή) έχει αναλογία τσιμέντου ανά 
m3 ξηράς άμμου 900 kg/m3. 

• Στη συνέχεια γίνεται επίπαση με τσιμέντο σε λεία, επίπεδη, ή καμπύλη επιφάνεια και κατά τα λοιπά 
όπως ορίζεται στην ΠΤΠ 44 και την ΠΤΠ Τ87. 

 

24.3.3 Διπλή Ασφαλτική Επάλειψη 

Εφαρμόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων. Η επιφάνεια του σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος επαλείφεται με όση ποσότητα ασφαλτικού υλικού τύπου LANCOL ή άλλου εγκεκριμένου 
τύπου απαιτείται (διπλή επάλειψη). 
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24.3.4 Ειδικές Μεμβράνες – Δύο Στρώσεις  

(α) Εφαρμόζονται στα καταστρώματα γεφυρών και οχετών στέψης 

(β) Η στεγάνωση γίνεται με δύο ειδικές στεγανωτικές μεμβράνες, σύμφωνα με τις Γερμανικές Συστάσεις 
Οδοποιίας (Strassenbau A-Z), ως εξής: 

- ασφαλτική προεπάλειψη (αστάρωμα) με κατάλληλο ειδικό ασφαλτικό υλικό (ανάλωση περίπου 
0,4 kg/m2) 

- επάλειψη με ασφαλτική κόλλα, συμβατής με το υλικό της προεπάλειψης, από βελτιωμένο τεχνητό 
υλικό (ανάλωση περίπου 2,5 kg/m2 - 3 kg/m2) 

- επικόλληση πάνω στην κόλλα ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου ενισχυμένου με ίνες γυαλιού, 
βάρους περίπου 3,5 kg/m2. Η εφαρμογή γίνεται με έγχυση της ασφαλτικής κόλλας και κυλίνδρωση του 
ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου. 

- Τελική τοποθέτηση ασφαλτικού συγκολλητικού φύλλου ενισχυμένου με ύφασμα από ίνες 
γυαλιού και προστατευμένο στην πάνω πλευρά με φύλλο αλουμινίου, επικαλυμμένου με στρώση 
οξειδωμένου ασφαλτικού. Η τοποθέτηση του φύλλου αυτού γίνεται με την βοήθεια φλόγιστρου και ξεκινά 
από το χαμηλότερο σημείο του καταστρώματος. Οι επικαλύψεις των φύλλων, τόσο του στεγανωτικού, όσο και 
του προστασίας θα είναι 0,10 m μεταξύ των λωρίδων πλάτους 1,0 m και 0,15 m στα τμήματα μεταξύ της ίδιας 
λωρίδας. 

- Κατά τα λοιπά (επικαλύψεις, θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες, μέθοδος κατασκευής, κτλ) 
ισχύουν τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, το DIΝ 18337 και το τεχνικό φυλλάδιο του Γερμανικού 
Ινστιτούτου Οδοποιίας για ασφαλτικές στρώσεις σε γέφυρες από σκυρόδεμα. 

(γ) Ανάλογη μέθοδος στεγάνωσης γεφυρών/οχετών στέψης με δύο ειδικές μεμβράνες αποδεκτή από τα 
Βρετανικά Πρότυπα (πιστοποιητικό αποδοχής Νο. 75/4) είναι η επάλειψη με πινέλο της καθαρής και λείας 
επιφάνειας σκυροδέματος (μέγιστες απότομες υψομετρικές διαφορές 3 mm) με PRIMER ΒΙTUTHENE, στη 
συνέχεια η επικόλληση αυτοκόλλητης μεμβράνης από σκληρό πλαστικό ύφασμα με ελαστικό και ασφαλτικό 
υλικό από τη μία πλευρά και με ξηρή ασφαλτική συγκολλητική στρώση από την άλλη πλευρά BITUTHENE 
ΗΕΑVΥ DUTY GRADE (επικαλύψεις 0,10 m μεταξύ των λωρίδων και 0,15 m στα τμήματα μεταξύ της ίδιας 
λωρίδας) και η προστασία της με στρώση ΒITUSHIELD. 

(δ) Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλες ειδικές μεμβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν από την 
Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριμένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και 
να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με σχετικά πιστοποιητικά που προσκομίζονται στην Υπηρεσία, αδιαπερατότητα, 
ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και μηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση με τις μεμβράνες που προδιαγράφονται 
παραπάνω. 

 

24.3.5 Ειδικές Μεμβράνες - Μια Στρώση  

(α) Εφαρμόζονται κυρίως στα καταστρώματα γεφυρών/οχετών στέψης όπως επίσης στις πεζογέφυρες, 
πεζοδρόμια, γέφυρες και οχετούς στέψης και επιφάνειες κεντρικών νησίδων και πλευρικών φυτικών λωρίδων 
που διαμορφώνονται με επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των γεφυρών και οχετών στέψης. 

(β) Η στεγάνωση του καταστρώματος γεφυρών/οχετών στέψης γίνεται με ειδικές στεγανωτικές 
μεμβράνες από τροποποιημένο αιθυλενικό ισοπολύμερο (ΕCΒ), που συντίθενται από 3 ή 4 επιστρώσεις, για 
ταυτόχρονη διασφάλιση στεγανότητας και προστασίας από μηχανικές βλάβες. Η εργασία εκτελείται ως 
ακολούθως: 

- προεπάλειψη (αστάρωμα) με ασφαλτικό γαλάκτωμα (ΡRIMER) με ανάλωση 0,3 kg/m2 περίπου 

- επάλειψη με ασφαλτική κόλλα, συμβατής με το υλικό της προεπάλειψης (π.χ. 85/25) με ανάλωση 
ανάλογα με την ποιότητα των επιφανειών του σκυροδέματος και τουλάχιστον 2,5 kg/ m2, που γίνεται αφού 
έχει στεγνώσει καλά η προεπάλειψη 

- επικόλληση, παράλληλα με την επάλειψη της κόλλας, τεσσάρων (4) επαλλήλων στρώσεων, υπό 
μορφή «σάντουιτς», μονών φύλλων στην περιοχή του καταστρώματος της γέφυρας και τριών (3) επαλλήλων 
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στρώσεων, υπό μορφή «σάντουιτς», μονών φύλλων κάτω από πεζοδρόμια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις  
και γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεμα ή κάτω από επιχώματα και γενικά σε επαφή με γαίες. 

- Η επικόλληση γίνεται με προοδευτική εκτύλιξη των ρολών των φύλλων πάνω στην ασφαλτόκολλα. 
Η εφαρμογή των στεγανωτικών φύλλων γίνεται κατά μήκος ή εγκάρσια προς τον άξονα της γέφυρας. 

- Η τοποθέτηση των φύλλων ξεκινά από το χαμηλότερο σημείο του καταστρώματος. Τα φύλλα θα 
επικαλύπτονται (ραφές) κατά 0,08 m μεταξύ των λωρίδων και στις κατά μήκος απολήξεις των φύλλων 0,12 m 
για το Α ή 0,20 m για το Β. Στις άκρες των επικαλύψεων η ποσότητα της πλεονάζουσας ασφαλτικής κόλλας θα 
είναι ελάχιστη. Τα φύλλα Β, που τοποθετούνται κάτω από πεζοδρόμια από σκυρόδεμα, θα επεκτείνονται σε 
πλάτος έξω από το κράσπεδο τουλάχιστον 0,20 m πέρα από τα αποχετευτικά σημεία του καταστρώματος των 
γεφυρών. Πριν από την τοποθέτηση των φύλλων Α στο κατάστρωμα της γέφυρας, αφαιρείται η στρώση 
προστασίας (γεωύφασμα) από το Β στο τμήμα που προεξέχει από το πεζοδρόμιο. 

(γ) Άλλη αποδεκτή μέθοδος στεγάνωσης καταστρώματος γεφυρών/οχετών στέψης είναι με χρήση 
μεμβρανών από μαλακό ΡVC, οι οποίες τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Κάτω 
από τα πεζοδρόμια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις και γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεμα, ή κάτω 
από επιχώματα και γενικά σε επαφή με γαίες ή μεμβράνη θα προστατεύεται με προστατευτικά φύλλα, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού. 

(δ) Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλες ειδικές μεμβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν από την 
Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριμένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και 
να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με σχετικά πιστοποιητικά που προσκομίζονται στην Υπηρεσία, αδιαπερατότητα, 
ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και μηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση με τις μεμβράνες που προδιαγράφονται 
παραπάνω. 

(ε) Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ειδική κατηγορία μεμβράνης στις γέφυρες και στους οχετούς 
στέψης, κατάλληλης ώστε να μην κινδυνεύει να τραυματισθεί από τις εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών 
στρώσεων, το ελάχιστο συνολικό πάχος ασφαλτικής επικάλυψης σε περιοχή οδοστρώματος είναι 0,10 m. Στην 
περίπτωση που η μεμβράνη δεν πληροί την απαίτηση αυτή κατασκευάζεται και πρόσθετη προστατευτική 
στρώση (protective layer) ελάχιστου πάχους 0,02 m από αμμάσφαλτο ή άλλο κατάλληλο υλικό σύμφωνα με 
ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. τις ΑΑSΗΤΟ/ΑSΤΜ), έτσι ώστε η μεμβράνη να προστατεύεται από τις 
εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων. Το ελάχιστο πάχος επικάλυψης πάνω από την στεγανωτική 
μεμβράνη είναι 0,12 m. Η παραπάνω πρόσθετη προστατευτική στρώση παραλείπεται εφόσον αντί αυτής 
διαστρωθεί σκυρόδεμα με σκοπό την προστασία της μεμβράνης στεγάνωσης ή/και τη μόρφωση κλίσεων στο 
κατάστρωμα της γέφυρας. Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C12/16, με ελάχιστο πάχος στρώσης 0,07 m, και 
θα ενισχύεται με γαλβανισμένο σιδηρό πλέγμα, τοποθετημένο στο μέσο του πάχους της στρώσης. Το πλέγμα 
θα έχει ράβδους διαμέτρου 2 mm έως 3 mm με μέγιστη βροχίδα 5 cm x 5 cm. Η στρώση προστασίας 
σκυροδέματος θα έχει και προς τις δύο κατευθύνσεις αρμούς ανά 4,00 m. 

(στ) Στις γέφυρες οδών, των οποίων προβλέπεται κατασκευή με σταδιακή ενίσχυση του οδοστρώματος, 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

- Στις γέφυρες με ορατούς αρμούς επιφάνειας, οι αρμοί τοποθετούνται στην τελική τους στάθμη 
και κατά συνέπεια στο μήκος της γέφυρας δεν προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση του οδοστρώματος. Έτσι 
ισχύουν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις. 

- Στις γέφυρες και στους οχετούς με αφανείς αρμούς ή ψευδοαρμούς ή χωρίς αρμούς όπου 
προβλέπεται η μελλοντική ενίσχυση του οδοστρώματος, η απαιτούμενη ελάχιστη επικάλυψη θα είναι 0,10 m  
ή 0,12 m, σύμφωνα με τα προηγούμενα, προσαυξημένη κατά το πάχος  της μελλοντικής ενίσχυσης του 
οδοστρώματος. 

(ζ) Στα πεζοδρόμια γεφυρών και οχετών στέψης θα είναι δυνατή η κατασκευή επιφανειακής 
διαμόρφωσης (surfacing) εύκαμπτου τύπου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιφάνειες των κεντρικών νησίδων και 
των πλευρικών φυτικών λωρίδων που διαμορφώνονται με επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των 
γεφυρών και οχετών στέψης. Στα πεζοδρόμια κτλ. δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή προστατευτικής 
στρώσης της στεγανωτικής μεμβράνης, δεδομένου ότι δεν απαιτείται η άμεση επ' αυτής κατασκευή 
ασφαλτικών στρώσεων με κυλίνδρωση εν θερμώ. 
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(η) Όσον αφορά στις πεζογέφυρες ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για τις στεγανωτικές μεμβράνες.  

- Στην περίπτωση που η μεμβράνη που χρησιμοποιείται έχει αντοχή έναντι της εφαρμογής 
ασφαλτικής στρώσης με κυλίνδρωση εν θερμώ, τότε μπορεί να κατασκευαστεί η προβλεπόμενη ασφαλτική 
στρώση με το κατάλληλο πάχος.  

- Στην περίπτωση που η μεμβράνη που χρησιμοποιείται δεν πληροί την παραπάνω απαίτηση, τότε, 
εφόσον γίνει επικάλυψη ασφαλτικής στρώσης με κυλίνδρωση εν θερμώ, πρέπει προηγουμένως να έχει 
κατασκευαστεί προστατευτική στρώση ελάχιστου πάχους 0,02 m από αμμάσφαλτο ή άλλο ανάλογο υλικό. 
Στην περίπτωση επικάλυψης με πλακόστρωση ή άλλο υλικό, χωρίς εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης με 
κυλίνδρωση εν θερμώ, δεν απαιτείται η κατασκευή προστατευτικής στρώσης. 

 

24.3.6 Ειδικές μεμβράνες – στεγάνωση οριζόντιων φορέων έργων υπό επίχωση  

(α) Εφαρμόζονται κυρίως στους οριζόντιους φορείς έργων που επικαλύπτονται με γαίες, επιφανειακή 
φυτική κάλυψη, έργα περιβαλλοντικής διαμόρφωσης κτλ. 

(β) Η στεγάνωση αυτή γίνεται ως ακολούθως: 

- Η άνω επιφάνεια του οριζόντιου φορέα διαμορφώνεται με πλαστικό επιφανειακό τελείωμα 
Τύπου Α (δεν χρειάζεται να γίνει «ελικοπτέριση» στην άνω επιφάνεια). 

- Επί της επιφάνειας του οριζόντιου φορέα τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο μη υφασμένου 
γεωυφάσματος προστασίας, ελαχίστου βάρους 0,3 kg/m2. 

- Τα παρακείμενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,30 m. 

- Επί του προστατευτικού φύλλου γεωυφάσματος τοποθετείται μια μεμβράνη από μαλακό ΡVC, 
ελαχίστου πάχους 1,5 mm. Η μεμβράνη αυτή πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 

 Ιδιότητα Όριο Πρότυπο 

1 Εφελκυστική αντοχή 15 Ν/mm2 DIN 53455 

2 Παραμόρφωση κατά την θραύση  200 DΙΝ 53455 

3 Αντίσταση στη διάδοση σχισίματος >80 Ν/mm2 

DIN 16726, παρ. 5.8.2 
(πρόσθετη απαίτηση σε 
σχέση με DIN 16938) 

4 Δοκιμή πίεσης σε σχίσιμο (4 bar/72h) 

Δεν πρέπει να 
παρουσιάζει 
διαρροή DIN 16726, παρ. 5.11  

5 Γενική κατάσταση του υλικού  

Δεν πρέπει να 
παρουσιάζει 
φυσαλίδες  DIΝ 16726, παρ.5.13 

6 
Μεταβολή των διαστάσεων μετά από 
παραμονή επί 6 ώρες σε 0°C 2% DIΝ 16726, παρ.5.13 

7 Αντίσταση στην αναδίπλωση εν ψυχρώ 

Δεν πρέπει να 
παρουσιάζει ρωγμή 
σε -20°C DIN 16726, παρ. 5.14 

 

- Εναλλακτικά, αντί για μεμβράνη από μαλακό ΡVC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα φύλλο 
στεγανωτικής γεωμεμβράνης από τροποποιημένο αιθυλενικό ισοπολύμερο (ΕCΒ) ελάχιστου πάχους 2 mm 
υπερυψηλής αντοχής (> 14Ν/mm2). 

- Εφόσον χρησιμοποιείται μεμβράνη από μαλακό Ρ\/C τοποθετείται ελεύθερο ένα δεύτερο φίλτρο 
μη υφασμένου γεωυφάσματος προστασίας ελάχιστου βάρους 0,3 kg/m2. Τα παρακείμενα φύλλα 
επικαλύπτονται κατά 0,3 m. 
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- Εφόσον χρησιμοποιείται μεμβράνη από ΕCΒ τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο απλού NYLON 
πάχους 0,20 mm. Τα παρακείμενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,3 m. 

- Οι προαναφερθείσες μεμβράνες πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη ριζοβολία», σύμφωνα με το DΙΝ 
4062. Για το σκοπό αυτό θα προσκομίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή του υλικού. 

- Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής μεμβράνης γίνονται απαραίτητα με διπλή ραφή, με 
χρήση της ειδικής κατάλληλης μηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος στεγανότητας των ραφών γίνεται 
με υπερπίεση αέρα, με τη χρήση μανομέτρου και οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. Θα 
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο αποτελεί ουσιώδες επιμετρητικό στοιχείο. Το 
ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m. 

- Οι στεγανωτικές μεμβράνες στερεώνονται κατάλληλα στα άκρα με χρήση κατάλληλων ειδικών 
τεμαχίων ενίσχυσης (π.χ. ελαστοματοποιημένων με μεταλλικό έλασμα ενίσχυσης), σύμφωνα με τα σχετικά 
σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. Συνδέονται επίσης με την αντίστοιχη στεγάνωση των κατακόρυφων 
επιφανειών που αναλύεται στην ακόλουθη παράγραφο. 

- Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική μεμβράνη, γίνεται 
ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του 
υλικού . 

(γ) Η παραπάνω κατασκευή στεγάνωσης προστατεύεται με στρώση σκυροδέματος C12/16, ελαχίστου 
πάχους 0,07 m, οπλισμένου με γαλβανισμένο σιδηρό πλέγμα, που τοποθετείται στο μέσο του πάχους της 
στρώσης. Το πλέγμα θα έχει ράβδους διαμέτρου 2 mm έως 3 mm με μέγιστη βροχίδα 5 cm x 5 cm. Η στρώση 
προστασίας σκυροδέματος θα έχει και προς τις δύο κατευθύνσεις αρμούς ανά 4 m. 

 

24.3.7 Ειδικές Μεμβράνες – Στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών  

(α) Εφαρμόζονται κυρίως για τη στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών φορέων γεφυρών, έργων 
σηράγγων που κατασκευάζονται με τη μέθοδο «εκσκαφής και επανεπίχωσης» (CUT & COVER) κτλ, στην 
περίπτωση περιορισμένων ποσοτήτων διηθούμενου νερού. 

(β) Η στεγάνωση αυτή γίνεται με εξασφάλιση της συνέχειας προς τη στεγάνωση των οριζοντίων φορέων, 
που περιγράφηκε παραπάνω, ως ακολούθως: 

- Στο άνω μέρος της κατακόρυφης επιφάνειας στερεώνεται και αναρτάται ελεύθερο ένα 
προστατευτικό φύλλο από πολυεστερικό, μηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, μη υφασμένο γεωύφασμα, 
ελαχίστου βάρους 0,3 kg/m2. 

- Το γεωύφασμα διαμορφώνεται σαν ενιαία επιφάνεια με επικαλύψεις των φύλλων  του κατά 0,30 
m και φτάνει μέχρι και την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης, όπου διαμορφώνεται αγωγός στραγγιστηρίου για 
την αποστράγγιση της κατασκευής. Η επιφάνεια του σκυροδέματος των κατακόρυφων επιφανειών 
διαμορφώνεται με επιφανειακό τελείωμα Τύπου Α.  

- Στη συνέχεια αναρτάται, από το άλλο μέρος της κατακόρυφης επιφανείας, μια στεγανωτική 
μεμβράνη από μαλακό ΡVC, ελαχίστου πάχους 1,5 mm. Η στεγανωτική μεμβράνη θα είναι συγκολλημένη 
ώστε να αποτελέσει ενιαίο φύλλο και θα φτάνει μέχρι την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης, μέχρι τον αγωγό 
αποστράγγισης.  

- Εναλλακτικά, αντί για στεγανωτική μεμβράνη από μαλακό ΡVC μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στεγανωτική γεωμεμβράνη από τροποποιημένο αιθυλενικό ισοπολύμερο (ΕCΒ) ελάχιστου πάχους 2,0 mm 
υπερυψηλής αντοχής (>14Ν/mm2). 

- Πάνω από τη στεγανωτική μεμβράνη στερεώνεται, ελεύθερο μέχρι την κάτω στάθμη της 
στεγάνωσης, ένα προστατευτικό και στραγγιστικό φύλλο από πολυεστερικό, μηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, 
μη υφασμένο γεωύφασμα ελαχίστου βάρους 0,6 kg/m2 που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε θραύση (κατά DIN 53857 - Strip tensile strength):1,5 ΚΝ/10cm 

- Μέγιστη παραμόρφωση επιμήκυνσης (κατά DΙΝ 53857): 50% 
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- Οι προαναφερθείσες στεγανωτικές μεμβράνες θα πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη ριζοβολία», 
σύμφωνα με το DΙΝ 4062. Για το σκοπό αυτό θα προσκομίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή 
του υλικού. 

- Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής μεμβράνης γίνονται απαραίτητα με διπλή ραφή, με 
χρήση της ειδικής κατάλληλης μηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος στεγανότητας των ραφών γίνεται 
με υπερπίεση αέρα, με τη χρήση μανομέτρου και οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. Θα 
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο θα αποτελεί ουσιώδες επιμετρητικό στοιχείο. Το 
ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m. 

- Στην ακμή που σχηματίζεται μεταξύ του οριζόντιου φορέα και της κατακόρυφης επιφάνειας 
χρησιμοποιούνται κατάλληλα ειδικά τεμάχια ενίσχυσης, π.χ. ελασματοποιημένα με μεταλλικό φύλλο 
ενίσχυσης, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. 

- Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική μεμβράνη γίνεται 
ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του 
υλικού . 

- Στους αρμούς κατασκευής τοποθετείται στεγανωτική ταινία (Water stop) κατάλληλου πλάτους 
από ΡVC. 

(γ) Το προαναφερθέν εξωτερικό προστατευτικό - στραγγιστικό φύλλο γεωυφάσματος 0,6 kg/m2 
εφαρμόζεται στην περίπτωση μικρών ποσοτήτων διηθούμενων νερών και μέγιστου ύψους έργου, από το 
οποίο θα γίνεται με ανατροπή η επανεπίχωση, ίσο προς 6 m περίπου, με την προϋπόθεση ότι η επανεπίχωση 
γίνεται με κοκκώδες υλικό μεταβατικού επιχώματος. 

(δ) Στην περίπτωση κατά την οποία η επανεπίχωση γίνεται με ανατροπή από μεγαλύτερο ύψος ή/και 
στην περίπτωση κατά την οποία ο μέγιστος κόκκος του υλικού επανεπίχωσης είναι μεγαλύτερος από 80 mm 
πρέπει να εφαρμόζεται βαρύτερος τύπος πολυεστερικού προστατευτικού γεωυφάσματος ή ακόμη και να 
τοποθετείται ένα φύλλο ελαφρού πολυεστερικού γεωυφάσματος (0,3 kg/m2), το οποίο στη συνέχεια 
προστατεύεται με την κατασκευή μιας οπτοπλινθοδομής προστασίας. 

(ε) Στην περίπτωση επανεπίχωσης με υλικό που δεν στραγγίζει, τότε πρέπει να αντιμετωπίζεται η 
κατασκευή ειδικού φύλλου, αυξημένης δυνατότητας στράγγισης ύστερα από πρόταση του Αναδόχου και 
έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

24.3.8 Στεγάνωση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών 

(α) Η στεγάνωση των επενδύσεων πασσαλοστοιχιών στο ορατό τους τμήμα γίνεται με ειδικές πλαστικές 
μεμβράνες, οι οποίες καλύπτουν όλο το κενό στο μεσοδιάστημα των πασσάλων και επιπλέον επικαλύπτουν 
και δύο λωρίδες με ελάχιστο πλάτος η καθεμία 0,25 m από τους προσκείμενους πασσάλους. 

(β) Εναλλακτικοί τρόποι στεγάνωσης είναι οι ακόλουθοι: 

- Άλλες κατάλληλες πλαστικές μεμβράνες, με πρόβλεψη ειδικών αυλακών, οι οποίες διασφαλίζουν 
την απορροή του διηθούμενου νερού χωρίς κίνδυνο απόφραξής τους. 

- Συνδυασμός ειδικού υφάσματος φίλτρου από πολυπροπυλένιο, ελάχιστου βάρους 0,2 kg/m2, το 
οποίο καλύπτει το κενό στο μεσοδιάστημα μεταξύ των πασσάλων και επιπλέον τις δύο λωρίδες ελάχιστου 
πλάτους 0,25 της καθεμίας από τους προσκείμενους πασσάλους και τουλάχιστον 4 ειδικούς αγωγούς 
αποστράγγισης από οπλισμένο μαλακό PVC. Το εμβαδόν διατομής ροής κάθε αγωγού εξαρτάται από τις 
συνθήκες πίεσης και παροχής του νερού (περίπου 18-19 cm2 ανά αγωγό), ώστε να αποφεύγεται η διέλευση 
νερού από το έδαφος προς την ορατή επιφάνεια της επενδεδυμένης με τοίχωμα σκυροδέματος 
πασσαλοστοιχίας. 

(γ) Οι πλαστικές μεμβράνες, τα υφάσματα φίλτρων και οι τυχόν ειδικοί αγωγοί αποστράγγισης 
τοποθετούνται και στερεώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η στερέωση συνήθως γίνεται με 
κατάλληλο τσιμέντο ταχείας πήξης ή/και με κατάλληλες φουρκέτες, με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
κτλ. 
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(δ) Η επιφάνεια των πασσάλων καθαρίζεται κατά τρόπο ώστε το σκυρόδεμα της επένδυσης να 
επικολλάται στο σκυρόδεμα των πασσάλων (με τρίψιμο της επιφανείας ή ακόμα και με αμμοβολή). Οι σιδηροί 
οπλισμοί των πασσάλων αποκαλύπτονται στις θέσεις, στις οποίες προβλέπεται η ανόρθωση ειδικών 
κεκαμμένων συνδετήρων, ενσωματωμένων στον πάσσαλο ή η συγκόλληση των σιδηρών οπλισμών της 
στρώσης επένδυσης με τους σιδηρούς οπλισμούς του πασσάλου ή άλλος κατάλληλος τρόπος σύνδεσης. 

(ε) Τέλος συνδέεται το κάτω πέρας του συστήματος στεγάνωσης με το σύστημα απαγωγής των νερών 
στράγγισης. 

 

25 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

25.1 Αντικείμενο 
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στη στεγάνωση (εξωτερική και εσωτερική), όπου αναφέρεται στα σχέδια 
και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, με τσιμεντοειδές στεγανωτικό υλικό. 
 

25.2 Υλικά - Εκτέλεση Εργασίας 
Το τσιμεντοειδές στεγανωτικό θα πρέπει να αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο και ειδικές χημικές 
ανόργανες ενώσεις, θα πρέπει να είναι προέλευσης αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου και θα 
υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
Το τσιμεντοειδές στεγανωτικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για ανάληψη θετικών και αρνητικών 
υδροστατικών πιέσεων, να αντέχει σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές, βάσει του DIN 52104 και να είναι 
στεγανό, σύμφωνα με το DIN 1048. Επίσης, θα πρέπει να τελική επιφάνεια να είναι σκληρή, ανθεκτική σε 
επίχωση, να μην περιέχει τοξικά και να μπορεί να βαφεί ή και να δεχθεί άλλο υλικό. 
Όλες οι παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να αποδειχθούν από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα υποβάλλει στην 
Υπηρεσία όλες εκείνες τις πληροφορίες (prospects, εμπειρίες από διάφορα έργα, αποδεικτικά στοιχεία ότι το 
προτεινόμενο υλικό έχει επιτυχώς χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχα έργα, κ.λ.π.), που είναι απαραίτητες για την 
έγκριση του υλικού. 
Η εφαρμογή του στεγανωτικού θα γίνεται από τον Ανάδοχο με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του υλικού. Προς τούτο, πριν την εφαρμογή του υλικού, η επιφάνεια του σκυροδέματος θα 
πρέπει να είναι καθαρή και ομαλή, χωρίς άλατα, σκόνες, έλαια, τρύπες και ξένα υλικά (φουρκέτες, κ.λ.π.). Ο 
καθαρισμός της επιφανείας θα γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια, είτε με συρματόβουρτσα, είτε με υδροβολή 
υψηλής πίεσης. Όλα τα σαθρά σημεία και οι ρηγματώσεις πρέπει να απομακρύνονται και να επισκευάζονται 
αντίστοιχα. Η επισκευή θα γίνεται με κατάλληλα υλικά, απόλυτα συμβατά με το τσιμεντοειδές στεγανωτικό 
και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγανωτικού. Πριν την εφαρμογή του υλικού, η καθαρή 
πλέον επιφάνεια διαβρέχεται με νερό μέχρι κορεσμού. Η επάλειψη θα γίνει σε τρεις στρώσεις με 
τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό υλικό αραιωμένο σε νερό, σε αναλογία που θα προσδιοριστεί από τον 
κατασκευαστή του υλικού. Η εφαρμογή των στρώσεων θα γίνεται πριν ξεραθεί η προηγούμενη επάλειψη και 
σε χρονικά διαστήματα  και θερμοκρασιακές συνθήκες, που καθορίζονται από τον προμηθευτή του 
στεγανοποιητικού. 
Ο Ανάδοχος, μετά την εφαρμογή του υλικού, θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της 
στεγάνωσης (διατήρηση υγρασίας, προστασία από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, προστασία από άνεμο και 
παγετό, κ.λ.π.), που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του στεγανοποιητικού. 
Καμία εργασία (τοποθέτηση γεωυφάσματος, κ.λ.π.) δεν θα λαμβάνει χώρα πριν την τελική σκλήρυνση του 
στεγανοποιητικού. 
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26 ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

26.1 Γενικά 

Το άρθρο αυτό αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση φύλλου πολυαιθυλενίου ως φράγμα υδρατμών κάτω 
από τις πλάκες επί εδάφους.  

 

26.2 Ποιότητα υλικού - τοποθέτηση  

Το φύλλο πολυαιθυλενίου θα είναι ελάχιστου πάχους 0,4mm και θα είναι διάφανο.  

Οι συνήθεις διαστάσεις είναι: Μήκος 150m, Πλάτος >5 m.  

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με παραγωγική διαδικασία 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/ 
68/EE.  

Πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης της μεμβράνης θα γίνεται έλεγχος συμπυκνώσεως και 
γεωμετρικής ακρίβειας του υποστρώματος. Η τοποθέτηση θα γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή του 
προβλεπόμενου από την μελέτη υποστρώματος, για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών επ’ 
αυτού από βροχόπτωση. Η τοποθέτηση θα γίνεται υπό συνθήκες άπνοιας. Κατά την διάστρωση των φύλλων 
της μεμβράνης και την τοποθέτηση του γεωϋφάσματος (εάν προβλέπεται), θα τοποθετούνται επ’ αυτών 
σώματα επιφόρτισης προς εξασφάλιση του αμετάθετου των φύλλων από τους ανέμους.  

Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά μήκος είναι 150 mm. 

 

27 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
Η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στα στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.  
Η προσθήκη πρόσμικτου στεγανοποίησης σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων (πχ. τύπου Penetron 
Admix), γίνεται στο σκυρόδεμα τη στιγμή της παρασκευής του, με αναλογία ανάμιξης 1% κατά βάρος 
τσιμέντου.  
Η προσθήκη λαμβάνει χώρα στο εργοτάξιο του έργου, αναμιγνύοντας το πρόσμικτο με νερό, ώστε να 
σχηματιστεί ένα πολύ λεπτό υδαρές κονίαμα και στη συνέχεια προστίθεται στη βαρέλα. Είναι σημαντικό να 
μην προστεθεί ξηρά σκόνη πρόσμικτου στη βαρέλα, καθώς μπορεί να προκληθεί συσσώρευση και ελλιπής 
διασπορά του υλικού στη μάζα του σκυροδέματος. 
Όλα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

 

 

28 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Νιπτήρας 

Ο νιπτήρας προβλέπεται από λευκή πορσελάνη VITREYS CHINA διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια και θα 
συνοδεύονται από: 

• Χυτοσιδηρένια στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση. 

• Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη με τάπα και αλυσίδα ή μοχλό χειρισμού της, επιχρωμιωμένη. 

• Ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι 1 1/4" με σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο αποχετεύσεως με 
ροζέτα. 

• Διπλοκρουνό αναμείξεως θερμού - κρύου νερού ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο πολυτελούς 
εμφανίσεως. 

• Χαλκοσωλήνες 10/12 mm για την σύνδεση του διπλοκρουνού με τα δίκτυα θερμού - κρύου νερού με 
τα απαραίτητα ρακόρ. 
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Λεκάνη –Δοχείο έκπλυσης WC Ευρωπαϊκού τύπου. 

Η λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου θα είναι λευκή από πορσελάνη VITREUS CHINA και θα εφοδιαστεί με πλαστικό 
κάθισμα από ενισχυμένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο για το σχήμα της λεκάνης, χρώματος λευκού. Η 
λεκάνη θα συνοδεύεται από καζανάκι χαμηλής ή υψηλής πιέσεως ή από βαλβίδα εκπλύσεως όπως 
καθορίζεται στα σχέδια. Το καζανάκι θα έχει χωρητικότητα 15 lt νερού, θα φέρει αυτόματη βαλβίδα με 
πλωτήρα και θα συνδέεται με το δίκτυο κρύου νερού με χαλκοσωλήνα ή σπιράλ, Φ12. Ο διακόπτης στο 
καζανάκι θα είναι Φ 1/2' τύπου καμπάνας. 

 

29 ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 
Η γεφυροπλάστιγγα θα είναι ηλεκτρονική, επιφανείας, λυόμενου τύπου.  

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θα είναι τα ακόλουθα: 

Τύπος γέφυρας:   Μεταλλική 

Διαστάσεις πλατφόρμας:  12 x 3 m 

Ικανότητα ζύγισης (δυναμικότητα): 60 tn 

Ζυγιστική ακρίβεια:    0,1% 

 

Η γεφυροπλάστιγγα θα περιλαμβάνει μηχανισμό ζύγισης αποτελούμενο από τουλάχιστον  

• τέσσερις ανοξείδωτες δυναμοκυψέλες δυναμικότητας 30/50 τόνων η καθεμιά, με προστασία IP 68. 

• τις βάσεις εδράσεως των δυναμοκυψελών (μεταλλικές υποδομές) και 

• τα κουτιά σύνδεσης των καλωδίων (μεταλλικά κουτιά διακλάδωσης) 

 

Επιπλέον θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ζυγιστήριο αλφαριθμητικό με κατάλληλη έξοδο σύνδεσης με Η/Υ. Στο 
κεντρικό μενού θα έχει επιλογές εμφάνισης, εκτύπωσης ή διαγραφής διάφορων καταστάσεων των στοιχείων 
ζύγισης όπως ημερολόγια, απόβαρα, οχήματα, κωδικοί κ.ά 

Ειδικότερα, το ζυγιστήριο θα συνδέεται με τον εκτυπωτή για την εκτύπωση του ζυγολογίου σε τριπλότυπο 
χαρτί μηχανογράφησης με τα εξής στοιχεία ζύγισης ενδεικτικά: 

- επωνυμία 

- μικτό βάρος 

- απόβαρο 

- καθαρό βάρος 

- ημερομηνία & ώρα ζύγισης 

- αύξοντα αριθμό ζύγισης 

- αριθμό αυτοκινήτου 

- κωδικούς 

- εκτύπωση περιεχομένων μνήμης & αθροιστών (π.χ. άθροισμα στο τέλος της ημέρα) 

 

30 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Θα γίνει αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
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31 ΦΡΕΑΤΙΑ 

31.1 Γενικά 

Η παρούσα ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων, χρονολογημένων ή 
μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και κατάλογος των κειμένων 
αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα 
ενσωματωθούν σε αυτήν, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη 
χρονολογημένα κείμενα, ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

 

ΕΛΟΤ EN 124  Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών. - Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας - Gully tops and 
manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking.  

ΕΛΟΤ EN 1610  Κατασκευή και δοκιμή των αποχετεύσεων και των αποστραγγίσεων. - Construction and 
testing of drains and sewers.  

ΕΛΟΤ EN 13598-2   Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων 
χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο 
(PE) - Μέρος 2: Προδιαγραφές για ανθρωποθυρίδες και θαλάμους επιθεώρησης σε περιοχές κυκλοφορίας 
τροχοφόρων οχημάτων και σε υπόγειες εγκαταστάσεις μεγάλου βάθους. - Plastics piping systems for non-
pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) 
and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers in traffic areas and deep 
underground installations. 

ΕΛΟΤ EN 14802  Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικά φρεάτια ή μονάδες επέκτασης 
φρεατίων για θαλάμους επιθεώρησης και ανθρωποθυρίδες - Προσδιορισμός της αντοχής σε επιφανειακή 
φόρτιση και οδική κυκλοφορία - Plastics piping systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection 
chambers and manholes - Determination of resistance against surface and traffic loading.  

ΕΛΟΤ EN 14830  Βάσεις φρεατίων επιθεώρησης και ανθρωποθυρίδων από θερμοπλαστικό υλικό - Μέθοδοι 
δοκιμής για αντοχή σε ρήξη από συμπίεση. - Thermoplastics inspection chamber and manhole bases - Test 
methods for buckling resistance.  

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1   Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε 
εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό.  Elastomeric seals - Materials 
requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1; Vulcanized rubber  

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-2    Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: Θερμοπλαστικά ελαστομερή - 
Elastomeric seals - Materials require-ents for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 2: 
Thermoplastic elastomers  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1   Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς 
πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, 
εξαρτήματα και το σύστημα. -- Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-u) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system  

ΕΛΟΤ ΕΝ 14982    Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αεραγωγών - Σώμα ή κωνική επέκταση φρεάτων και 
ανθρωποθυρίδων από θερμοπλαστικό υλικό - Προσδιορισμός της ακαμψίας δακτυλίου. - Plastics piping and 
ducting systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of ring 
stiffness.  

ΕΛΟΤ ΕΝ 13101     Bαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης -- Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation 
of conformity  

ΕΛΟΤ EN 14396    Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων - Fixed ladders for manholes  

ΕΛΟΤ ΕΝ 12061    Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικά εξαρτήματα - Μέθοδος δοκιμής για 
αντοχή σε κρούση - Plastics piping systems - Thermoplastics fittings - Test method for impact resistance  
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3126   Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων — Πλαστικά εξαρτήματα - Προσδιορισμός 
διαστάσεων - Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions 

ΕΛΟΤ EN 1277   Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήματα θερμοπλαστικών σωληνώσεων για 
υπόγειες εφαρμογές χωρίς πίεση - Μέθοδοι δοκιμής στεγανότητας ελαστομερών συνδέσμων τύπου 
στεγανωτικού δακτυλίου - Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-pressure 
applications - Test methods for leak tightness of elastomeric sealing ring type joints  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001   Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις. Quality management systems - 
Requirements  

ΕΤΕΠ 08-07-01-05  Βαθμίδες Φρεατίων. - Manhole steps.  

ΕΤΕΠ 08-01-03-02  Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. - Underground utilities trench 
backfilling. 

 

31.2 Εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση των φρεατίων όπως και όλων των υλικών του δικτύου πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1610.  

Κατά τη μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, τα πλαστικά φρεάτια πρέπει να τοποθετούνται σε ομαλές 
επιφάνειες, ενώ κατά την εγκατάστασή τους δέ θα πρέπει να σύρονται ή ρίπτονται πάνω σε αιχμηρές 
επιφάνειες. Τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται τα πλαστικά φρεάτια μπορούν να αποθηκεύονται στην 
ύπαιθρο ενώ οι δακτύλιοι στεγάνωσης μόνον σε στεγασμένο χώρο. 

Κατά την εγκατάσταση των πλαστικών φρεατίων θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην έδραση, την 
επίχωση και τη σωστή συμπίεση του υλικού επανεπίχωσης του ορύγματος.  

Σε περιοχές χωρίς υδροφόρο ορίζοντα τα φρεάτια θα εδράζονται σε στρώση κοκκώδους υλικού (συνιστάται 
θραυστό), μεγέθους κόκκου έως 25 mm, πάχους τουλάχιστον 10 cm και επαρκώς συμπυκνωμένης με χρήση 
δονητικής πλάκας (βατραχάκι). Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας ευρίσκεται υψηλότερα από τον πυθμένα του 
ορύγματος το πάχος του συπλυκνωμένου κοκκώδους υποστρώματος θα αυξάνεται σε 20 cm, ενώ συνιστάται 
και η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού υπό την στρώση έδρασης. 

Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι μόνιμος και υψηλός, το φρεάτιο, μετά την τοποθέτηση και σύνδεσή του θα 
εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα ή αυτοσυμπυκνούμενο υλικό πληρώσεως (flowable fill, CLSC: σκυρόδεμα 
ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής) μέχρι να καλυφθούν πλήρως οι συμβάλλοντες σωλήνες, για την αντιμετώπιση 
των δυνάμεων άνωσης. 

Η επανεπίχωση του ορύγματος θα γίνεται τμηματικά σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες των 50 cm, οι οποίες θα 
συμπυκνώνονται σε βαθμό τουλάχιστον 90% της εργαστηριακής πυκνότητας Proctor, με χρήση ελαφρών 
δονητών στενού πέλματος. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί αυτοσυμπυκνούμενο υλικό πληρώσεως .  

Στη στάθμη του εδάφους τοποθετείται προκατασκευασμένος ή κατασκευάζεται χυτός επί τόπου δακτύλιος 
από σκυρόδεμα στον οποίο στερεώνεται ή πακτώνεται το προβλεπόμενο κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο 
δακτύλιος αποσκοπεί στην κατανομή των κινητών φρεατίων στο υλικό επίχωσης του φρεατίου και δεν πρέπει 
να συνδέεται μονολιθικά με τον σωλήνα επέκτασης (riser) ή τον κώνο στέψης του θαλάμου του φρεατίου, για 
την αποφυγή επιβολής συγκεντρωμένων κατακορύφων φορτίων στα τοιχώματα, Μεταξύ του δακτυλίου από 
σκυρόδεμα και της άνω απόληξης του φρεατίου θα εφαρμόζεται ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των φρεατίων, με τον οποίο εξασφαλίζεται η ως άνω 
προϋπόθεση.  

Η προσαρμογή της στέψης του φρεατίου με την στάθμη του εδάφους γίνεται με την προσθήκη ειδικού 
τεμαχίου τηλεσκοπικής επέκτασης (riser) που προσαρμόζεται στον κώνο στέψης και στεγανοποιείται με 
ελαστικό δακτύλιο. Τα ειδικά αυτά τεμάχια διατίθενται από τους κατασκευαστές των φρεατίων και αποτελούν 
στοιχεία του πιστοποιημένου συστήματος του φρεατίου.  

Τόσο το ύψος του θαλάμου, όσο και το ύψος της επεκτάσεως αποτελούν στοιχεία της παραγγελίας του 
φρεατίου (πέραν της ονομαστικής διαμέτρου και της διάταξης των συμβαλλόντων σωλήνων).  

Η σύνδεση των συμβαλλόντων σωλήνων με το φρεάτιο θα γίνεται υποχρεωτικά με χρήση των ειδικών 
τεμαχίων που παρέχονται από τον κατασκευαστή, ανάλογα με τον προβλεπόμενο τύπο των σωλήνων του 
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δικτύου. Τα ειδικά αυτά τεμάχια προσαρμόζονται στο φρεατίο μέσω δακτυλίων στεγάνωσης σε θέσεις 
προχαραγμένες στο εργοστάσιο (εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό ή ακριβής αποκοπή των τοιχωμάτων στο 
εργοτάξιο για την διάνοιξη των οπών σύνδεσης). 

Οι εργασίες συναρμολόγησης του φρεατίου και σύνδεσης των συμβαλλόντων σωλήνων θα γίνεται σύμγωνα 
με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, υπό την επίβλεψη ειδικευμένου τεχνίτη. 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση τσιμεντοκονίας για τη διαμόρφωση του πυθμένα των φρεατίων 
καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μονωτικού κονιάματος στο εσωτερικό του φρεατίου. 
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