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ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Υποχρεωτική Εφαρμογή 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 
σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών θα 
εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π) 
και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α. ) περί υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών με 
σήμανση CE, υπερισχύουν των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών. 

1.2 Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας (Ε-868) και για οποιοδήποτε υλικό, 
κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ μεθόδους/ δοκιμές κλπ.) θα εφαρμόζοντα με σειρά ισχύος:  

 Οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) και οι 
προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

 Οι ανάφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές – Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. (για αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

 Οι Ευρωκώδικες 

 Τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του 
Τιμολογίου, καθώς και στο Παράρτημα 4 της ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012 

 Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα 
εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας αντιστοίχισης των ΕΤΕΠ με τους αντίστοιχους κωδικούς άρθρων 
του Τιμολογίου της παρούσας εργολαβίας καθώς και με τα σχετικά άρθρα Τιμολογίου ΥΠΥΜΕ και τα 
άρθρα ΝΕΤ ΥΔΡ, ΟΙΚ, ΟΔΟ κλπ.  
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Α/Α  Είδος Εργασιών 
Αριθμός 
Τιμολ/ου 

Αριθμός 
Τιμολ/ου 
NET 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ/ΣΗ

Σ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501"+ 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ     

 Α.1: ΦOΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ     

1 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

ΠΜ-1 2.01 ΥΔΡ 6071 --- 

2 
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

ΠΜ-2 2,02 ΥΔΡ 6072 --- 

 Α.2: ΕΚΣΚΑΦΕΣ     

3 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών . ΠΜ-3 Α-1 ΟΔΟ-1110 02-01-02-00 

4 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m. 

ΠΜ-4 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 08-01-03-01 

5 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα 
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

ΠΜ-5 3.12 ΥΔΡ 6087 --- 

6 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες. 

ΠΜ-6 3.17 ΥΔΡ 6054 02-04-00-00 

 Α.3: ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ     

7 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

ΠΜ-7 5.03 ΥΔΡ 6066 --- 

8 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης . 

ΠΜ-8 5.04 ΥΔΡ 6067 
ΠΕΤΕΠ 

08-01-03-02 

9 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου. 

ΠΜ-9 5.07 ΥΔΡ 6069 
ΠΕΤΕΠ 

08-01-03-02 

10 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων. 

ΠΜ-10 20.10 ΟΙΚ-2162 02-07-02-00 

 Α.4: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ     

11 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα. ΠΜ-11 7.06 ΥΔΡ 6103 (08-01-03-01) 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Β.1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ     

12 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

ΠΜ-12 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 15-02-01-01 

13 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών. ΠΜ-13 4.14 ΥΔΡ 6081.1 --- 

 Β.2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ     

14 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. ΠΜ-14 9.01 ΥΔΡ 6301 
ΠΕΤΕΠ   

01-03-00-00 
01-04-00-00 
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Α/Α  Είδος Εργασιών 
Αριθμός 
Τιμολ/ου 

Αριθμός 
Τιμολ/ου 
NET 
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ΑΝΑΘ/ΣΗ

Σ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501"+ 

15 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. 

ΠΜ-15 9.10  
ΠΕΤΕΠ  01-01-01-

00 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-
00 

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-
00 

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

15.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. ΠΜ-15.1 9.10.01 ΥΔΡ 6323 

15.2 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. ΠΜ-15.2 9.10.04 ΥΔΡ 6327 

15.3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. ΠΜ-15.3 9.10.05 ΥΔΡ 6329 

15.4 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. ΠΜ-15.4 9.10.07 ΥΔΡ 6331 

16 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων . 

ΠΜ-16 9.26 ΥΔΡ 6311 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-
00 

17 
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων 
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους 
Φ20mm. 

ΠΜ-17 B-92.6 ΥΔΡ 7025 --- 

 Β.3: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ     

18 
Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 
240 mm. 

ΠΜ-18 10.02.02 ΥΔΡ 6373 08-05-02-01 

19 

Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος. Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα 
υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε 
μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - 
Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο 
νερό. 

ΠΜ-19 10.10.03 ΥΔΡ 6401 --- 

20 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα ανοίγματος 10 
mm με υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό. 

ΠΜ-20 10.14 ΥΔΡ 6370 --- 

21 
Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε  επιφάνεια 
παλαιού σκυροδέματος 

ΠΜ-21 10.25 ΥΔΡ 6370 --- 

22 
Αποκοπή αγωγών DN500, στεγανή αποκατάσταση τοιχώματος, 
αποξήλωση υφιστάμενου τμήματος (όδευση προς παρακείμενο 
ρέμα) επανεπίχωση ορύγματος αποξηλωθέντος. 

ΠΜ-22 Ν.Α. ΥΔΡ 6331 --- 

 Β.4: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

23 Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη. ΠΜ-23 62.46 ΟΙΚ 6236 --- 

24 
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 
βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 
βάρους 12 - 24 kg/m2. 

ΠΜ-24 65.01.02 ΟΙΚ 6501 03-08-03-00 

25 
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, 
μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

ΠΜ-25 65.02.01.01 ΟΙΚ 6502 03-08-03-00 

26 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα.Υαλοστάσια δίφυλλα, με 
το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη. 

ΠΜ-26 65.17.06 ΟΙΚ 6524 03-08-03-00 

27 
Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη 
χωνευτά. 

ΠΜ-27 65.19 ΟΙΚ 6530 03-08-03-00 
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28 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις 
δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm. 

ΠΜ-28 73.33.03 ΟΙΚ 7331 03-07-02-00 

29 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 
cm. 

ΠΜ-29 73.34.02 ΟΙΚ 7326.1 03-07-02-00 

30 
Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό 
ρητινοκονίαμα. 

ΠΜ-30 73.93 ΟΙΚ 7373.1 --- 

31 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm. ΠΜ-31 78.10.02 ΟΙΚ 7809 --- 

32 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα. 

ΠΜ-32 79.02 ΟΙΚ 7902 --- 

33 

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με 
χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης 
(υφιστάμενη δεξαμενή καθίζησης). 

ΠΜ-33 10.19 ΥΔΡ 6370 --- 

34 Πλακόστρωση πεζοδρομίου. ΠΜ-34 Β-52 ΟΔΟ-2922 ΠΕΤΕΠ 05-02-02-
00 

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΚΤΥΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Γ.1: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ     

35 
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. 
Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία. 

ΠΜ-35 11.05.02 ΥΔΡ 6751 --- 

36 
Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή 
διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό 
εποξειδικής βάσεως. 

ΠΜ-36 11.07.01 ΥΔΡ 6751 08-07-02-01 

37 
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων 
κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον. 

ΠΜ-37 11.08.04 ΥΔΡ 6751 08-07-02-01 

38 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς έως 160 mm . 

ΠΜ-38 61.05 ΟΙΚ 6104 --- 

39 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς >160 mm . 

ΠΜ-39 61.06 ΟΙΚ 6104 --- 

40 
Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, 
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο 
συστατικών. 

ΠΜ-40 77.20.04 ΟΙΚ 7744 03-10-03-00 

41 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

ΠΜ-41 77.55 ΟΙΚ 7755 03-10-03-00 

42 
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. 

ΠΜ-42 72.65 ΟΙΚ 6401 03-05-02-01 

43 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich. ΠΜ-43 72.80 ΟΙΚ 7231 --- 

44 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές. ΠΜ-44 63.01 ΟΙΚ 6301 --- 

      

      

      

      

      



 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ (Μ.Ε.Ν.) ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ  77..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

Τεύχος 7.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

Σελίδα 4 

 

Α/Α  Είδος Εργασιών 
Αριθμός 
Τιμολ/ου 

Αριθμός 
Τιμολ/ου 
NET 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘ/ΣΗ

Σ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501"+ 

 Γ.2: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ     

45 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 =10MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΝ 12201-2. 

ΠΜ-45 12.14.01  

ΠΕΤΕΠ 
08-06-03-00 45.1 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm ΠΜ-45.1 12.14.01.06 ΥΔΡ 6621.1 

45.2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm ΠΜ-45.2 12.14.01.10 ΥΔΡ 6621.3 

45.3 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 4 atm ΠΜ-45.3 
Σχετ.12.14.01.

11 
ΥΔΡ 6621.4 

45.4 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 4 atm ΠΜ-45.4 
Σχετ.12.14.01.

15 
ΥΔΡ 6621.7 

46 
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m 

ΠΜ-46 16.14.01 ΥΔΡ 6327 --- 

47 
Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

ΠΜ-47 Β-66.1 ΟΔΟ-2548 --- 

Πίνακας I : Πίνακας Εφαρμοζόμενων Εγκεκριμένων  Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία των ΕΤΕΠ με τους αντίστοιχους 
κωδικούς άρθρων του Τιμολογίου της παρούσας εργολαβίας, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
Τιμολόγιο και οι συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους. 

 
 

1.3 Υποχρεώσεις Διαγωνιζόμενων και Αναδόχου 

Κάθε Διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 
προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι 
αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 

1.4 Δαπάνες Αναδόχου 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή 
αναφερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται 
ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. 

 



 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ (Μ.Ε.Ν.) ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 

ΤΤΕΕΥΥΧΧΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ  77..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

Τεύχος 7.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

Σελίδα 5 

 

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (για αντικείμενα που δεν 
καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.) 
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2.1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

(Τ.Π. 103 ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Εφαρμογή στα Άρθρα Τιμολογίου ΠΜ-1 και ΠΜ-2) 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΚΚΑΦΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημεπομηνία ηελεςηαίαρ ηποποποίηζηρ 
1 Ιανοςαπίος 2013 

 

 
 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

   
 

103_v0001_ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΕΚΚΑΦΗ  
1 Ιανοςαπίος 2013  Σ.Π. 103 

2 

 

1. Αντικείμενο 

 

Η ηερληθή πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά πξντόλησλ 

εθζθαθώλ: 

 

- είηε αθαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή πιενλαδόλησλ, γηα απόξξηςε, ζε 

θαηάιιεινπο ρώξνπο απνδεθηνύο από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία, 

 

- είηε θαηάιιεισλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε ηάθξσλ ή ηερληθώλ έξγσλ ή 

θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ, ζε ρώξνπο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο 

ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ηελ ελ ζπλερεία θνξηνεθθόξησζε θαη 

κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηε ζέζε ηνπ έξγνπ, όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 

Η Πξνδηαγξαθή απηή αθνξά θαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά γηα απόξξηςε ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθώλ πνπ πξνέξρνληαη από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ, ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζηξώζεο ηνπ 

εδάθνπο (θπηηθή γε) γηα ηελ θάιπςε επηρσκάησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ηνπίνπ ζηε θπζηθή 

ηνπ κνξθή, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηα παξαθάησ: 

α) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο θπηηθήο γεο ζε 

ζεκείν θαηάιιειν, μερσξηζηά από ηα ππόινηπα πξντόληα γεληθώλ εθζθαθώλ, 

β) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ηεο θπηηθήο γεο ζε ζεκεία όπνπ 

πξνβιέπεηαη θαη κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

 

 

2. Εργασίες ποσ θα εκτελεστούν 

Οη θνξηνεθθνξηώζεηο ησλ πξνο κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθήο ζα γίλνληαη είηε κε κεραληθά 

κέζα είηε κε ηα ρέξηα όηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ ή όηαλ ε πνζόηεηα 

ησλ πιηθώλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηάβαζε θνξησηηθνύ κεραλήκαηνο. 

Σηελ εξγαζία εθθόξησζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζε 

ρώξνπο θαη κε ηξόπν πνπ εγθξίλνληαη από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Τα πξντόληα πνπ ζα κεηαθεξζνύλ ζα πξνέξρνληαη είηε από εθζθαθέο, πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ, ησλ θξεαηίσλ ή από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο είηε από 

δαλεηνζαιάκνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηέηνηνη γηα ην παξαπάλσ έξγν. 

 

Εηδηθά θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

κεξηκλήζεη ώζηε ε απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο λα κελ παξαθσιύεη, ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ πξνο ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ, ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηεο νδνύ, ηελ ειεύζεξε ξνή ησλ 

ηπρόλ νκβξίσλ πδάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο αλάληε πεξηνρέο όπσο επίζεο κεξηκλήζεη γηα 

ηελ απνθπγή εηζξνήο ησλ πδάησλ απηώλ κέζα ζηελ ηάθξν. Σε νπνηαδήπνηε θαηάθιηζε ησλ 

ηάθξσλ από λεξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ρσξίο θακία άιιε απνδεκίσζε λα ηα αληιήζεη. 

 

Η απνθνκηδή ησλ πάζεο θύζεσο πξντόλησλ εθζθαθήο πνπ δελ ζα ρξεηαζζνύλ γηα ηελ 

επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ ζα γίλεηαη από 

ηνλ Αλάδνρν ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα θαη παξάιιεια κε ηελ εθζθαθή ηεο ηάθξνπ. 
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Η απνθνκηδή θαη ε ελαπόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα απαηηεζνύλ 

γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ ή ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ θαη κόλν γηα ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ε νξγάλσζε εξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ηθαλή λα ζπγρξνλίζεη 

ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο ηάθξσλ θαη ηηο εξγαζίεο επίρσζεο ηάθξσλ ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ, 

έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνύκελε ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 104, ζπκπύθλσζε θαη ηειηθή δηακόξθσζε απηώλ, ζα γίλεηαη θαηεπζείαλ ζηε 

ζέζε θαηαζθεπήο απηώλ ζε ζπλερή ζεηξά παξά ην όξπγκα, κέρξη ηελ επαλεπίρσζε ησλ 

ηάθξσλ. Τα πιενλάδνληα πξντόληα εθζθαθήο ζα απνκαθξύλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε 

κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Εάλ δνζεί δηαθνξεηηθή εληνιή από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, 

ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή, λα θνξηώλεη, κεηαθέξεη θαη εθθνξηώλεη ηα πξντόληα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε, ζε ζέζεηο ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ηα απνθνκηδόκελα πξντόληα εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνύλ 

αξγόηεξα, γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ θαη ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ ή επηρσκάησλ, ζα 

απνηίζεληαη πξνζσξηλά, ζε ρώξνπο πνπ επηηξέπνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, γηα λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. Τπρόλ 

απνζέζεηο από ηνλ Αλάδνρν πξντόλησλ εθζθαθήο, ζε ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ηελ άδεηα 

από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο, δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Ε.ΥΔ.Α.Π., λα ζηακαηήζεη ηελ πιεξσκή ηνπ 

Αλαδόρνπ θαη λα κελ επηζηξέςεη ηηο θξαηήζεηο κέρξη λα απνκαθξύλεη ηα πξντόληα εθζθαθήο, 

ζε ρώξν πνπ επηηξέπεηαη από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηνλδήπνηε ηξίην 

ζηγόκελν, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε Ε.ΥΔ.Α.Π., από πηζαλή κειινληηθή αμίσζε ηνπ ζηγνκέλνπ 

από ηελ πξάμε απηή ηνπ Αλαδόρνπ. 
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1. Ανηικείμενο 

Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο πάζεο θύζεσο επηρώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ επαλεπίρσζε ζθακκάησλ ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ, ηελ επαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

θαηαζθεπήο αγσγώλ θαη ηα επηρώκαηα (πάλσ από ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο) γηα ηε 

δηακόξθσζε ρώξσλ, ηελ θαηαζθεπή νδώλ, ηελ θάιπςε ξεκάησλ, θ.ι.π. 

 

Εθηόο αλ πξνδηαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, γηα ηηο επηρώζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη’ 

αξρήλ θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ θαη, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειόηεηαο 

ησλ πιηθώλ εθζθαθήο, πξντόληα εθζθαθήο δαλείσλ ή από άιιε πξόζθνξε πεγή 

ρσκαηνιεςίαο ηεο εγθξίζεσο ηεο Υπεξεζίαο, αλεμαξηήησο ηεο απόζηαζεο κεηαθνξάο. 

 

 

2. Ιζτύοσζες Προδιαγραθές 

Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή ηζρύεη ε Πξόηππε Τερληθή Πξνδηαγξαθή 

Φ1 ηνπ ηέσο Υ.Δ.Ε. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, ππεξηζρύεη ε παξνύζα Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

 

 

3. Επανεπίτωζη εκζκαθών θεμελίωζης ηετνικών έργων 

Γηα ηελ επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθώλ ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθήο ηα νπνία δελ ζα πεξηέρνπλ επηβιαβείο 

νξγαληθέο νπζίεο, αιινηώζηκα πιηθά ή θπηηθέο νπζίεο. Οπσζδήπνηε δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

πξντόληα εθρέξζσζεο θαη εθξίδσζεο θαη δελ ζα πεξηιεθζνύλ ζηηο επηρώζεηο απηέο ηεκάρηα 

βξάρνπ κεγαιύηεξα ησλ 100 ριζη. 

 

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα πξντόληα εθζθαθήο ζηελ πεξηνρή ηεο επίρσζεο είλαη αλεπαξθή ή 

θξηζνύλ αθαηάιιεια, ε ρσκαηνιεςία γηα ηηο επηρώζεηο ζα γίλεηαη από πξντόληα γεληθώλ 

εθζθαθώλ ή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαηόπηλ δηαινγήο. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη όια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθά κέζα, 

εγθαηαζηάζεηο, εθόδηα, πιηθά θαη πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξόζζεηνπ κεηαθνξηθνύ 

έξγνπ, όπσο ήζειε εγθξηζεί από ηελ Ε.ΥΔ.Α.Π. αξκνδίσο, όιεο δε νη πξνο ηνύην 

απαηηνύκελεο δαπάλεο, θνξηνεθθνξηώζεσλ, κεηαθνξέο, ζηαιίεο κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη 

κεηαθνξάο θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδνκέλε αιι’ αλαγθαία γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνύηνπ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο 

επηρώζεσλ. 

 

Η επηθάλεηα έδξαζεο ησλ επηρώζεσλ επί ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο ζα θαζαξηζηεί κε εθρέξζσζε 

θαη εθξίδσζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 101. 

 

Εθόζνλ δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή δηακόξθσζε ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο ησλ επηρώζεσλ γηα ηε 

ζεκειίσζή ηνπο θαη δε δνζεί άιιε εληνιή από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία, κεηά από 

εθρέξζσζε θαη εθξίδσζε, ζα αθαηξείηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο κέρξη ην 

πεξίγξακκα ηεο επίρσζεο ε θπηηθή γε ζε πάρνο πνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 15 έσο 20 εθ., 

αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 
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Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο γίλεηαη ζπκπύθλσζε ηεο απνθαιπθζείζαο 

επηθάλεηαο εδξάζεσο ησλ επηρώζεσλ κε θαηάιιεια πξνο ηε θύζε ηνπ πξνο ζπκπύθλσζε 

εδάθνπο, κεραλήκαηα. 

 

Η επίρσζε ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη θαηά ζηξώκαηα ραιαξνύ πάρνπο 20 έσο 30 εθ. Κάζε 

ζηξώκα ζα ζπκππθλώλεηαη παληνύ κε θαηάιιεια κεραληθά κέζα πξνηνύ επαθνινπζήζεη ην 

επόκελν ζηξώκα. Ο βαζκόο ζπκπύθλσζεο ζα είλαη 95% ηεο ππθλόηεηαο πνπ ιακβάλεηαη 

θαηά ηελ κέζνδν Α.Α.S.H.Τ.Ο.-T180D. Εθόζνλ απηό απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

παξαπάλσ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο, ηα πιηθά ζα δηαβξέρνληαη. 

 

Σηελ πεξίπησζε αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηώλ ηνπ ζθάκκαηνο, ε αθαίξεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ 

ζα γίλεηαη θαηά ην δπλαηόλ πξννδεπηηθά κε ηελ επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο θαη θαηά 

ηξόπνλ πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν θαηαξξεύζεσλ ησλ παξεηώλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

πιήξε επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο δηαζέηνληαο όια ηα απαξαίηεηα 

κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, εγθαηαζηάζεηο, εθόδηα, πιηθά θαη πξνζσπηθό γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή θαη ζύκθσλα πξνο ηα παξαπάλσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, όισλ ησλ πξνο 

ηνύην δαπαλώλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδνο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ζηηο ζέζεηο εδξάζεσο ησλ επηρώζεσλ ηελ 

ηζρύνπζα θαη γηα ηελ αλάινγε πεξίπησζε αθαηξέζεσο επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ζηηο ζέζεηο 

εδξάζεσο ησλ αλαρσκάησλ θαη επηρσκάησλ. 

 

 

4. Επαναπλήρωζη ηάθρων μονίμων ζωληνώζεων 

Η θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξώκαηνο ησλ ζσιελώζεσλ ζα αξρίζεη κόλν κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαιαβή από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ηνπ ζθάκκαηνο ηεο ζσιήλσζεο. Καηά ηελ θάζε 

απηή  ηεο θαηαζθεπήο ην ππόζηξσκα ζα δηαθόπηεηαη ζηηο ζέζεηο ζύλδεζεο ησλ ζσιήλσλ 

(κνπξηάηδεο), πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνύλ νη εξγαζίεο ζύλδεζεο. 

 

Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ππόζηξσκα από ζξαπζηή άκκν ιαηνκείνπ. Τν πιηθό ζα 

δηαζηξώλεηαη θαιά ζηνλ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ. Τν ηειηθό ύςνο ηεο ζηξώζεο έδξαζεο ηνπ 

αγσγνύ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. 

 

Σηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηνύληαη θαη ζα ζπλδένληαη νη ζσιήλεο ζην όξπγκα, ζα 

θαηαζθεπάδνληαη ηα ηπρόλ απαηηνύκελα ζώκαηα αγθύξσζεο θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα 

ηερληθά έξγα πξνζηαζίαο ηνπ πδαηαγσγνύ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο θαη ηέινο ζα ηνπνζεηνύληαη ηα πάζεο θύζεσο εηδηθά ηεκάρηα, δηθιείδεο, 

εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πδαηαγσγνύ ώζηε ν πδαηαγσγόο λα είλαη έηνηκνο 

γηα ιεηηνπξγία. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ αθνινπζεί ην δεύηεξν ζηάδην 

επίρσζεο, ν εγθηβσηηζκόο ησλ ζσιήλσλ. 

 

Καηά ην ζηάδην ηνπ εγθηβσηηζκνύ ζα πεξηβάιινληαη νη ζσιήλεο κέρξη ύςνπο 30 εθ. πάλσ από 

ην εμσξάρηό ηνπο κε ζξαπζηή άκκν ιαηνκείνπ. Επηζεκαίλεηαη όηη ην πιηθό πξέπεη λα 

δηαβξέρεηαη θαιά έηζη ώζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη θελά ηδηαίηεξα ζηα πιάγηα θαη θάησ από 

ην ζσιήλα. Οη πεξηνρέο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ δελ επηρώλνληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δπλαηή ε επηζεώξεζε ηεο ζσιήλσζεο θαηά ηηο δνθηκαζίεο ζηεγαλόηεηαο ζε εζσηεξηθή 
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πδξαπιηθή πίεζε θαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα άκεζεο θαη επρεξνύο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε 

πεξίπησζε δηαξξνήο. 

 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δνθηκαζηώλ ζηεγαλόηεηαο ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε 

θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, νινθιεξώλεηαη ν εγθηβσηηζκόο ηεο 

ζσιήλσζεο ζηηο πεξηνρέο ησλ ζπλδέζεσλ κε ζξαπζηή άκκν ιαηνκείνπ θαη επαθνινπζεί ε 

επαλαπιήξσζε ηνπ νξύγκαηνο κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ, ζύκθσλα κε ηελ 

ΠΤΠ Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε θαηάιιεια 

πιηθά εθζθαθήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη εάλ κεηά ηελ πδξαπιηθή δνθηκαζία ηνπ αγσγνύ παξνπζηαζζεί αζηνρία ηνπ 

αγσγνύ από ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, ε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο ηνπ αγσγνύ (εληνπηζκόο αζηνρίαο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θ.ι.π.) 

ζα βαξύλεη εμνινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη, ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο, ζα επηρώλεηαη πιήξσο ην όξπγκα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ησλ 

ζσιήλσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθύξσζεο, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάζεο θύζεσο 

εηδηθώλ ηεκαρίσλ, δηθιείδσλ θαη ζπζθεπώλ αζθαιείαο (όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα 

Τερληθή Πξνδηαγξαθή), έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ησλ δνθηκαζηώλ 

ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιήλσλ. 

 

Τα πιηθά ζα πξνέξρνληαη από ζέζεηο πνπ ζα έρνπλ εγθξηζεί από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία 

θαη ζα ηθαλνπνηνύλ πιήξσο από απόςεσο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη αλζεθηηθόηεηαο ζε 

απνζάζξσζε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξ. 2 ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 ηνπ ηέσο Υ.Δ.Ε. Γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ πιηθνύ ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 4 ηεο παξαπάλσ Π.Τ.Π. Ο.150. Τν 

πιηθό ζα ηνπνζεηείηαη ζε νξηδόληηεο πεξίπνπ ζηξώζεηο, πάρνπο όρη κεγαιύηεξν ησλ 25 εθ. 

κεηά ηελ ζπκπύθλσζε, θαη ζα δηαβξέρεηαη (ή θαη ζα ζηεγλώλεηαη) εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ απηό κεηά ηηο εξγαζίεο ζπκπύθλσζεο λα απνθηήζεη ηνλ απαηηνύκελν βαζκό 

ζπκπύθλσζεο. 

 

To πιηθό επαλεπίρσζεο ηνπ ζθάκκαηνο πάλσ από ηε δώλε εγθηβσηηζκνύ ησλ ζσιήλσλ ζα 

ππνζηεί ζπκπύθλσζε κε ηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε κέζα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη 95% ηεο 

κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο ππθλόηεηαο θαηά A.A.S.H.Τ.Ο.-Τ180D. 

 

Σηελ πεξίπησζε αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηώλ ηνπ ζθάκκαηνο, ε αθαίξεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ 

ζα γίλεηαη θαηά ην δπλαηόλ πξννδεπηηθά κε ηελ επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο θαη θαηά 

ηξόπνλ πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν θαηαξξεύζεσλ ησλ παξεηώλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

πιήξε επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο. 

Εηδηθόηεξα ηα πιηθά γηα ηελ επαλαπιήξσζε ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ, θαζνξίδνληαη 

από ην πιηθό ησλ ζσιήλσλ θαη ην νδόζηξσκα σο θαησηέξσ: 

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε δξόκνπο κε αζθαιηνζηξσκέλνπο 

αιιά πιήξσο δηακνξθσκέλνπο ζα γίλεηαη: 

 

α) Γηα αγσγνύο από ράιπβα ή από ζθιεξό P.V.C. ή από P.E. ή ειαηό ρπηνζίδεξν 

(Ductile iron) κε άκκν ιαηνκείνπ κέρξη 30 εθ. πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ησλ 

αγσγώλ θαη ην ππόινηπν ύςνο κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. 
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Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

β) Γηα αγσγνύο από ηζηκεληνζσιήλεο κε ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ κέρξη ην ύςνο πάλσ 

από ηελ άληπγα ηνπ αγσγνύ πνπ νξίδεηαη από ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα θαη ζηελ ζπλέρεηα, κέρξη ηελ εξπζξά ηεο νδνύ, κε θαηάιιεια πξντόληα 

εθζθαθήο θαη αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) 

δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο. 

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο ζα 

γίλεηαη: 

 

α) Γηα αγσγνύο από ράιπβα ή από ζθιεξό P.V.C. ή από P.E. ή ειαηό ρπηνζίδεξν 

(Ductile iron) κε άκκν ιαηνκείνπ κέρξη 30 εθ. πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ 

αγσγνύ θαη ην ππόινηπν κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ Π.Τ.Π. ηεο Ο.150 

(παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

β) Γηα αγσγνύο από ηζηκεληνζσιήλεο, πάλσ από ην ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ, κε 

αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ 

Δ θαη Ε κέρξη βάζνο ην πνιύ 0,10κ. από ηελ εξπζξά ηνπ δξόκνπ (επηθάλεηα 

αζθάιηνπ), ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε κε δηακνξθσκέλνπο δξόκνπο ζα 

γίλεηαη: 

 

α)  Γηα αγσγνύο από ράιπβα ή από ζθιεξό P.V.C. ή από P.E. ή ειαηό ρπηνζίδεξν 

(Ductile iron) κε άκκν ιαηνκείνπ κέρξη 30 εθ. πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ 

αγσγνύ θαη ην ππόινηπν ύςνο κε θαζαξά γαηώδε πξντόληα εθζθαθήο θαηόπηλ 

δηαινγήο ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

 

β) Γηα αγσγνύο από ηζηκεληνζσιήλεο, πάλσ από ην ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ, κε 

αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ 

Δ θαη Ε κέρξη 30 cm πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ αγσγνύ θαη ην ππόινηπν ύςνο 

κε θαζαξά γαηώδε πξντόληα εθζθαθήο θαηόπηλ δηαινγήο, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο 

δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε πεδνδξόκηα, ζα γίλεηαη: 

 

α) Γηα αγσγνύο από ράιπβα ή από ζθιεξό P.V.C. ή από P.E. ή ειαηό ρπηνζίδεξν 

(Ductile iron) κε άκκν ιαηνκείνπ κέρξη 30 εθ. πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ 

αγσγνύ θαη ην ππόινηπν ύςνο κε αδξαλή πιηθά Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) 

δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο. 

β) Γηα αγσγνύο από ηζηκεληνζσιήλεο, πάλσ από ην ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ, κε 

αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ 

Δ θαη Ε, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
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Επί ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηεο ηάθξνπ πνπ επηρώζεθε ζα αθήλεηαη κηθξή ππεξύςσζε 

(ζακάξη): α) από γαίεο απαιιαγκέλεο ιίζσλ ζηε πεξίπησζε ηάθξνπ ζε κε αζθαιηνζηξσκέλν 

δξόκν θαη β) από αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) ζηε 

πεξίπησζε ηάθξνπ ζε δξόκν πιήξσο δηακνξθσκέλν αιιά κε αζθαιηνζηξσκέλν. Η 

παξαπάλσ ππεξύςσζε (ζακάξη) αθήλεηαη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ηξνθνδόηεζε ηνπ 

νξύγκαηνο κε πιηθό πνπ ζα ζπκπιεξώζεη ηελ θαζίδεζε ηεο επίρσζεο ηνπ θαη πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί από ηελ θπθινθνξία ηνπ δξόκνπ. ΄Έηζη όηαλ ην πιηθό ζα έρεη ππνζηεί ηελ 

νιηθή ζπκπύθλσζε ηνπ ε παξαπάλσ επηθάλεηα ζα έρεη ηαπηηζζεί πεξίπνπ κε ην επίπεδν ηνπ 

θαηαζηξώκαηνο ηνπ δξόκνπ. 

 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο, θαηόπηλ 

εγθξίζεσο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, πιηθά πιεξώζεσο κε ειεγρόκελα γεσηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηαζεξόηεηα όγθνπ από ξεπζηό ζθπξόδεκα, ηα νπνία λα κπνξνύλ λα 

αθαηξεζνύλ εύθνια κε απινύο εθζθαθείο, ή άιια πιηθά, ρσξίο επηπιένλ ακνηβή. 

 

 

5. Επιτώμαηα 

Γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηάιιεια πιηθά, ηεο εγθξίζεσο ηεο 

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. Τα πιηθά δελ ζα πεξηέρνπλ επηβιαβείο νξγαληθέο νπζίεο, 

αιινηώζηκα πιηθά ή θπηηθέο νπζίεο θαη ζα πξνέξρνληαη από εθζθαθέο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ ή από άιιεο πεγέο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξαγξ. 1 ηεο Τερληθήο απηήο 

Πξνδηαγξαθήο. Οπσζδήπνηε πάλησο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξντόληα εθρέξζσζεο θαη 

εθξίδσζεο θαη ηεκάρηα βξάρσλ κεγαιύηεξα ησλ 100 ριζη. 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ επηρώκαηνο θαη εθόζνλ δελ δνζεί άιιε εληνιή από ηελ 

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ζα γίλεη εθρέξζσζε θαη εθξίδσζε ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο ηνπ 

επηρώκαηνο θαη αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο (θπηηθή γε) εδάθνπο ζε βάζνο 20 εθ. 

ηνπιάρηζηνλ. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο γίλεηαη ζπκπύθλσζε ηεο 

απνθαιπθζείζαο επηθάλεηαο εδξάζεσο ησλ επηρώζεσλ κε θαηάιιεια πξνο ηελ θύζε ηνπ πξνο 

ζπκπύθλσζε εδάθνπο κεραλήκαηα. 

 

Τα αλαρώκαηα θαη ηα επηρώκαηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζε πεξίπνπ νξηδόληηεο ζηξώζεηο. Δελ 

ζα δηαπιαηύλνληαη κε ξίμηκν ραιαξώλ πιηθώλ από πην ςειά. Αλ ην πιηθό πξνέξρεηαη από 

εθζθαθέο πνπ εθηεινύληαη ζε κηθξή απόζηαζε, κπνξεί ε δηακόξθσζε λα γίλεη θαηεπζείαλ 

κέζσ ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθζθαθή. 

 

΄Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα επηρώκαηα πξέπεη λα είλαη απνδεθηά από ηελ 

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. Τα πιηθά κε ηνπο πην ρνλδξνύο θαη ζθιεξνύο θόθθνπο 

ηνπνζεηνύληαη θαηά πξνηίκεζε θνληά ζηηο εμσηεξηθέο παξεηέο θαη ζηηο πην ρακειέο ζηξώζεηο. 

΄Όια ηα επηρώκαηα ζα έρνπλ κνξθσκέλε ηε ζηέςε ηνπο έηζη ώζηε ην ηειηθό ηνπο ύςνο λα κε 

ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν ύςνο θαη θιίζε ησλ πξαλώλ λα είλαη απηή πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

 

Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο δηαζηξώζεσο, ην πιηθό πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζην 

επίρσκα ζα έρεη ηε βέιηηζηε πγξαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπύθλσζε, όπσο έρεη 

θαζνξηζηεί από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία θαη ε πγξαζία ζα είλαη νκνηόκνξθε ζε όιε ηελ 

έθηαζε ηεο θάζε ζηξώζεο. Εάλ ε πγξαζία είλαη κηθξόηεξε από ηε βέιηηζηε γηα ζπκπύθλσζε, 

νη εξγαζίεο ζπκπύθλσζεο ζα δηαθόπηνληαη, εθηόο εάλ δνζεί εηδηθή έγθξηζε από ηελ 
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Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. Εάλ ε πγξαζία είλαη κεγαιύηεξε από ηε βέιηηζηε γηα ζπκπύθλσζε, 

νη εξγαζίεο ζπκπύθλσζεο ζα θαζπζηεξνύλ κέρξηο όηνπ ην πιηθό απνθηήζεη ηελ απαηηνύκελε 

πγξαζία, πξάγκα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε αλαθάηεκα κε άιια ζηεγλά πιηθά ή 

θαη κε θάζε άιιν εγθεθξηκέλν ηξόπν. 

 

Τν πιηθό πξνο ζπκπύθλσζε ζα ηνπνζεηείηαη ζε πεξίπνπ νξηδόληηεο ζηξώζεηο πάρνπο όρη 

κεγαιύηεξνπ ησλ 25 εθ. κεηά ηε ζπκπύθλσζε, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ πιηθνύ θαη ε 

δηάζηξσζε ηνπ αζπκπύθλσηνπ πιηθνύ ζα είλαη ηέηνηα ώζηε κεηά ηε ζπκπύθλσζε ε ζηξώζε 

λα είλαη νκνηνγελήο θαη απαιιαγκέλε ειαηησκάησλ. Οη εξγαζίεο εθζθαθήο θαη δηάζηξσζεο 

ζα είλαη ηέηνηεο ώζηε ηα πιηθά ζα αλακηγλύνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ν 

θαιύηεξνο δπλαηόο βαζκόο ζπκπύθλσζεο, αδηαπεξαηόηεηαο θαη επζηάζεηαο ηνπ 

ζπκππθλσκέλνπ αλαρώκαηνο ή επηρώκαηνο. 

 

Η δηάζηξσζε ησλ πιηθώλ ζα είλαη ηέηνηα ώζηε ην επίρσκα λα είλαη απαιιαγκέλν θελώλ, 

ζπιάθσλ θαη απιαθώζεσλ όπσο θαη ζηξώζεσλ πιηθνύ πνπ λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζύζηαζε 

ή θνθθνκεηξηθή ζύλζεζε από ην πεξηβάιινλ πιηθό ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Οη δηαδνρηθέο 

ξηπηόκελεο πνζόηεηεο πιηθνύ ζηα δηάθνξα ζεκεία ζα δηαζηξώλνληαη κε πξνσζεηήξεο ή άιια 

κέζα ηεο έγθξηζεο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, ζε ζρεδόλ νξηδόληηεο ζηξώζεηο πνπ λα 

θαιύπηνπλ ηελ επηθάλεηα ησλ πξνο επίρσζε πεξηνρώλ ζε όιν ην πιάηνο θαη ζε νκνηόκνξθν 

πεξίπνπ ύςνο. 

 

Τα πιηθά θάζε ζηξώζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηελ βέιηηζηε πεξηεθηηθόηεηα πγξαζίαο. Γηα ην 

ζθνπό απηό ηα πιηθά ζα δηαβξέρνληαη, αλ απαηηείηαη, κε ςεθαζκό ζε βαζκό ώζηε ε πγξαζία 

θάζε ζηξώζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιίλδξσζεο λα δηαηεξείηαη θαη λα είλαη ε όπηηκε γηα ηε 

ζπκπύθλσζε. 

 

H ζπκπίεζε ησλ πιηθώλ ζα επηηεπρζεί κε νκνηόκνξθε θύιηζε κεραληθνύ εμνπιηζκνύ, ηύπνπ 

θαη βάξνπο πξόζθνξνπ πξνο ηε θύζε θαη ζύζηαζε ηνπ πιηθνύ. 

 

Κάζε ζηξώζε ζα ζπκπηέδεηαη κε ηνλ αλαγθαίν αξηζκό δηαβάζεσλ ησλ κεραλεκάησλ 

ζπκπίεζεο θαη θάζε δηάβαζε ζα ζπλίζηαηαη από κία πιήξε θάιπςε ηεο επηθαλείαο θάζε 

ζηξώζεο, από ηηο επηθάλεηεο ζπκπίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

Κάζε ηκεκαηηθή δηάβαζε πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ πξνεγνύκελε θαηά 30 εθ. ηνπιάρηζηνλ. 

 

Πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε κίαο λέαο ζηξώζεο ε πξνεγνύκελε ζπκππθλσζείζα ζηξώζε ζα 

ηξαρπλζεί κε θαηάιιειν κεράλεκα θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ζα δηαβξαρεί γηα λα απμεζεί ε 

πγξαζία. 

 

Η ζπκπύθλσζε πξέπεη λα γίλεηαη κε θπιίλδξνπο ζπκπηέζεσο θαηαιιήινπ κεγέζνπο θαη 

βάξνπο. Τέζζεξηο ηύπνη θπιίλδξνπ ζα επηηξαπνύλ, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ πιηθνύ πξνο 

ζπκπύθλσζε. Απηνί είλαη: pneumatic rollers, grid rollers, sheepfoot tamping rollers θαη 

vibratory rollers θαηαιιήινπ βάξνπο θαη κεγέζνπο, γηα λα επηηεπρζεί ζπκπύθλσζε βάζεη ησλ 

απαηηήζεσλ απηώλ ησλ Πξνδηαγξαθώλ. 

 

Γηα εθείλα ηα ζεκεία ηνπ αλαρώκαηνο πνπ είλαη ζε επαθή κε θαηαζθεπέο, όπνπ απαηηείηαη 

ζπκππθλσκέλν αλάρσκα θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί θαηάιιειε ζπκπύθλσζε κε 

ζπλήζε κεραλήκαηα, ην επίρσκα ζα ζπκππθλώλεηαη κε κεραληθά «Tampers» θαηαιιήινπ 
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βάξνπο θαη ζρεδηαζκνύ, νύησο ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν ίδηνο βαζκόο ζπκπύθλσζεο όπσο ζην 

παξαθείκελν ζπκππθλσκέλν αλάρσκα. Τν πάρνο ησλ ζπκππθλσκέλσλ ζηξώζεσλ θαη ε 

πγξαζία ηνπ πιηθνύ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε επαθή κε θαηαζθεπέο ζα είλαη όπσο νξίζζεθε πην 

πάλσ θαη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ηθαλνπνηεηηθή ζπλάθεηα 

ηνπ πιηθνύ κε ηα παξαθείκελα ζπκππθλσκέλα αλαρώκαηα. 

 

Τν πιηθό ζηα επηρώκαηα ζα ζπκππθλνύηαη κέρξηο όηνπ επηηεπρζεί μεξή ππθλόηεηα ηνπ 

ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ όρη κηθξόηεξε ηνπ 95% ηεο εξγαζηεξηαθήο κεγίζηεο μεξήο 

ππθλόηεηαο, όπσο θαζνξίδεηαη θαηά ηελ κέζνδν A.A.S.H.Τ.Ο.-Τ180D, εθηόο αλ θαζνξηζηεί 

δηαθνξεηηθά από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Εθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νη επηθξαηνύζεο, ιόγσ βξνρώλ, 

πιεκκπξώλ, ςύρνπο ή άιισλ ιόγσλ, δπζκελείο ζπλζήθεο θαζηζηνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, επηζθαιή ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή ηνπ 

ζα αλαζηέιιεηαη. 

 

Η ζπκπύθλσζε ζα ειέγρεηαη από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ 

θαη κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ αλαρώκαηνο. 

 

Εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο ή κεηά από εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε 

νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ επηρώκαηνο δελ επηηεύρζεθε ε επηζπκεηή ζπκπύθλσζε, ζα γίλνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδξνκέο ζην ηκήκα απηό ηνπ κέρξηο όηνπ επηηεπρζεί ν επηζπκεηόο 

βαζκόο ζπκπύθλσζεο. 

 

Εάλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα θαζαηξέζεη ην 

ειαηησκαηηθό κέξνο, λα απνκαθξύλεη ην αθαηάιιειν πιηθό θαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε 

άιιν, θαηάιιειν. 

 

Σε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο πέξαλ ηεο ζπκπύθλσζεο ήζειε απαηηεζεί θαη ε επίηεπμε 

νξηζκέλνπ βαζκνύ πεξαηόηεηαο ζα πξνζδηνξηζηεί ν ζπληειεζηήο Κ ηνπ DARCY επί ηόπνπ κε 

εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Πξνδηαγξαθή Ε19 ηνπ U.S.B.O.R. Απηόο δελ 

πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 20% ηεο νξηδόκελεο επηζπκεηήο ηηκήο θαηά ηελ άπνςε ηεο 

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

Σε πεξίπησζε νιίζζεζεο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ επηρώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ή κεηά ηελ πεξάησζε θαη πξηλ από ηελ παξαιαβή, ζα απνθόπηεηαη θαη ζα 

αθαηξείηαη ην νιηζζαίλνλ ηκήκα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη 

ζα αλαθαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε όζα θαζνξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

Τα ζπκπεππθλσκέλα επηρώκαηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε δηαζηάζεηο ηέηνηεο ώζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε ηειηθή κόξθσζε ηνπο ζηηο εγθεθξηκέλεο δηαηνκέο κε επηηξεπόκελε αλνρή  0,05 κ. 

από ηηο νξηνγξακκέο ηνπο πνπ ινγίδεηαη θαηά ηελ θάζεηε δηεύζπλζε πξνο ηε δηαηνκή, κε 

εμαίξεζε ηηο επηθάλεηεο πνπ πξνβιέπεηαη λα επελδπζνύλ κε ζθπξνθνλίακα, γηα ηηο νπνίεο ε 

επηηξεπόκελε αλνρή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από  0,02 κ.  

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ έλλνηα «γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηαηηζέκελα από 

ηνλ Αλάδνρν κέζα» (ηεο παξ. 3 ηεο παξνύζεο) λννύληαη θαη όια ηα απαηηνύκελα γηα ηελ 
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εθηέιεζε ησλ δεηγκαηνιεςηώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ κέζα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

επηζπκεηνύ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο θαη πεξαηόηεηαο. 

 

 

 

6. Έλεγτοι 

6.1. Γεληθά 

 Τα πιηθά ησλ επηρώζεσλ θαη ν ηξόπνο θαηαζθεπήο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο 

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 ΄Όιεο νη δεηγκαηνιεςίεο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ αδξαλώλ πιηθώλ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 θαη γηα λα θξηζεί ε 

θαηαιιειόηεηα ησλ πιηθώλ εθζθαθήο γηα επηρώκαηα θαη επίζεο νη δνθηκέο 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο ππθλόηεηαο θαη ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο 

ζα γίλνληαη από ηα Εξγαζηήξηα ηνπ ΥΠΕΦΩΔΕ, ή από ηα Εξγαζηήξηα ησλ Αλσηάησλ 

Εθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ ή από αλαγλσξηζκέλα Εξγαζηήξηα κε κέξηκλα θαη δαπάλεο 

ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ επόκελε παξαγξ. 6.2. ηεο 

παξνύζαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ππό ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο. 

 Οη έιεγρνη ππθλόηεηαο ησλ πάζεο θύζεσο επηρώζεσλ (επαλεπίρσζε εθζθαθώλ 

ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ, επαλεπίρσζε ζθακκάησλ κνλίκσλ ζσιελώζεσλ, 

επηρώκαηα) ζα γίλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε όζα νξίδνληαη ζηελ παξαθάησ παξαγξ. 6.3 ηεο παξνύζαο Τερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδόρνπ. Σηελ πεξίπησζε θαθνηερλίαο 

ή αλεπαξθνύο ζπκπύθλσζεο, ε αλαθαηαζθεπή ή ε επαλόξζσζε ηνπ ειαηησκαηηθνύ 

επηρώκαηνο ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

6.2. ΄Έιεγρνη πιηθώλ επίρσζεο 

6.2.1. Πξντόληα εθζθαθήο 

 Η θαηαιιειόηεηα ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πάζεο θύζεσο 

επηρώζεσλ (επαλεπίρσζε εθζθαθώλ ηερληθώλ έξγσλ, ζθακκάησλ ζσιελώζεσλ θαη 

θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ζα ειέγρεηαη θαη’ αξρήλ επνπηηθά από ηελ Δηεπζύλνπζα 

Υπεξεζία πξνθεηκέλνπ ηα πιηθά απηά λα πιεξνύλ ηηο ηδηόηεηεο πνπ νξίδνληαη 

αληίζηνηρα ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο ηεο παξνύζαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο, 

δειαδή δε ζα πεξηέρνπλ νξγαληθέο νπζίεο, αιινηώζηκα πιηθά ή θπηηθέο νπζίεο, 

ηεκάρηα βξάρσλ κεγαιύηεξα ησλ 100 ριζη. θαη ζα κπνξνύλ λα ππνζηνύλ ηελ 

απαηηνύκελε ζπκπύθλσζε. 

 Γηα ηελ θαηάζηξσζε ηεο θακπύιεο πγξαζίαο-ππθλόηεηαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο ππθλόηεηαο ζα εθαξκόδεηαη ζην εξγαζηήξην ε κέζνδνο 

A.A.S.H.Τ.Ο.-Τ180, Μέζνδνο D (Τξνπνπνηεκέλε κέζνδνο  A.A.S.H.Τ.O). Εθόζνλ ε 

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία δελ νξίζεη θάηη δηαθνξεηηθό κε βάζε ηελ πνηόηεηα ησλ 

πιηθώλ εθζθαθήο, ε θακπύιε πγξαζίαο - ππθλόηεηαο ζα πξνζδηνξίδεηαη 

εξγαζηεξηαθώο ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε 300 θ.κ. ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ. 

 

6.2.2. Αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π.0150 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ αδξαλώλ πιηθώλ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο 

Π.Τ.Π. Ο.150 ζα εθηεινύληαη όιεο νη δνθηκαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαγξ. 9.2 ηεο 

Π.Τ.Π. Ο.150. 
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 Εάλ ε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία δελ νξίζεη ηίπνηα δηαθνξεηηθό, ζα εθηειείηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία πιήξεο ζεηξά δνθηκαζηώλ αλά 100 θ.κ. αζπκπίεζηνπ πιηθνύ. 

 

6.3. ΄Έιεγρνη ζπκπύθλσζεο πιηθώλ 

6.3.1. ΄Έιεγρνη ζπκπύθλσζεο θαηάιιεισλ πιηθώλ εθζθαθήο 

 Ο έιεγρνο  ζπκπύθλσζεο ησλ επηρώζεσλ θαη επηρσκάησλ κε θαηάιιεια  πιηθά 

εθζθαθήο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξ. 2.10.1, 2.10.2 θαη 2.10.3 

ηεο Π.Τ.Π.Φ1 (εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθώλ έξγσλ νδνπνηίαο) ηνπ ηέσο Υ.Δ.Ε. 

 Ο αξηζκόο ησλ ειέγρσλ ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία 

αλάινγα κε ηε θύζε ησλ πιηθώλ εθζθαθήο θαη ζα πεξηιακβάλεη  θαη’ ειάρηζην: 

 Γηα επαλεπηρώζεηο εθζθαθώλ ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ (παξ.3 ηεο 

παξνύζαο Τ.Π.) 1 δνθηκή αλά ηερληθό έξγν θαη όρη ιηγόηεξν από 1 δνθηκή αλά 

300 θ.κ. ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ. 

 

6.3.2. Έιεγρνη ζπκπύθλσζεο κε αδξαλή πιηθά ηεο Π.Τ.Π. 0.150 

 Ο έιεγρνο ζπκπύθλσζεο ηεο δώλεο εγθηβσηηζκνύ ησλ αγσγώλ θαη ηεο επαλεπίρσζεο 

ησλ ζθακκάησλ πάλσ από ηε δώλε εγθηβσηηζκνύ, ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηηο παξαγξ. 2.3.1. θαη 2.3.2. ηεο Π.Τ.Π. 0.150 ηνπ ηέσο Υ.Δ.Ε. 

 Ο αξηζκόο ησλ ειέγρσλ ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία θαη 

ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

 

 Γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο πάλσ από ηελ δώλε εγθηβσηηζκνύ ηνπ 

ζσιήλα, 1 δνθηκή αλά 200 κ. κήθνπο ή κηθξόηεξν απηνηειέο ηκήκα 

ζσιήλσζεο γηα θάζε κέηξν πάρνπο ηεο επίζηξσζεο. 

 Γηα επαλεπίρσζε ζθακκάησλ κνλίκσλ ζσιελώζεσλ (παξ.4 ηεο παξνύζαο 

Τ.Π.) 1 δνθηκή αλά 150 κ. κήθνπο ή κηθξόηεξν απηνηειέο ηκήκα ζσιήλσζεο. 

 Γηα επηρώκαηα (παξ.5 ηεο παξνύζαο Τ.Π.) 1 δνθηκή αλά 500 θ.κ. 

ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ. 
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1. Αντικείμενο 

 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στη διάθεση και χρήση όλων των απαραιτήτων μη-

χανημάτων, υλικών, προσωπικού και εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 

του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την ασφαλή υποστήριξη των εκσκαφών σε 

όλα τα υπαίθρια έργα , που λόγω της φύσης τους απαιτούν την χρήση μεταλλικών πετασμά-

των τύπου  KRINGS ή μεταλλικές πασσαλοσανίδες.  

 

2.         Γενικά  

Η υποστήριξη των πρανών των εκσκαφών υπαίθριων έργων προβλέπεται – στην εγκεκριμένη 

μελέτη – να γίνεται, στα μεν βραχώδη ορύγματα με διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης στις πα-

ρειές αυτών και τοποθέτηση πλέγματος για τη προστασία από πτώσεις μικρών σχετικά λίθων, 

στα γαιώδη και ημιβραχώδη εδάφη με μικρά και μεσαία βάθη με ξυλοζεύγματα και στα  πολύ 

χαλαρά εδάφη είτε με σιδηρές πασσαλοσανίδες είτε με ολισθαίνοντα στοιχεία τύπου  

KRINGS. 

Ο τελευταίος τύπος αντιστήριξης δύναται να εφαρμοσθεί και σε σκληρότερα εδάφη που πα-

ρουσιάζουν έντονο κατακερματισμό και καταπτώσεις, και σε τμήματα που αναφέρονται στα 

σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης λόγω ειδικών συνθηκών όπως π.χ. σε βαθειά σκάμματα κά-

τω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Τα ανοιχτά ορύγματα θα περιφράσσονται με ανθεκτικά συνεχή περιφράγματα, για την πρό-

ληψη ατυχημάτων και στα χείλη αυτών θα πρέπει να κατασκευάζονται μικρού ύψους φράγ-

ματα, ικανά να συγκρατήσουν λίθους και χώματα που τυχόν παρασυρόμενα είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν ατυχήματα στους εντός των ορυγμάτων εργαζομένους. 

Σε περιπτώσεις όπου τα ανοιχτά ορύγματα εκτείνονται σε ικανό μήκος, ο ανάδοχος οφείλει να 

κατασκευάζει προσωρινές πεζογέφυρες ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των δύο 

παρειών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεδομένου ότι 

αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην οικονομική του προσφορά, όπως προβεί αν αυτό απαιτηθεί 

από τις ανάγκες του έργου στην μελέτη (μελέτη εφαρμογής) και στην πλήρη κατασκευή των 

απαιτουμένων αντιστηρίξεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία 

(π.χ. Π.Δ. 1073/81). Στην ως άνω μελέτη θα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των μέσων 

υποστήριξης  και εκτός των άλλων υπολογισμών θα περιέχονται και υπολογισμοί καθιζήσε-

ων, τρόποι αντιμετώπισης – εφ’ όσον απαιτείται – αυτών και θα περιγράφονται αναλυτικά οι 

φάσεις εκτέλεσης της εργασίας και η θέση και τα όρια εφαρμογής κάθε είδους υποστήριξης. 

Η ως άνω μελέτη θα υπόκεινται στην έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  Κατά την διάρ-

κεια της κατασκευής, εφ’ όσον απαιτείται λόγω τοπικών ή ειδικών συνθηκών, είναι δυνατόν 

να τροποποιηθεί η ως άνω μελέτη, μετά εντολή και έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Εάν ο ανάδοχος κρίνει πλέον κατάλληλους άλλους τρόπους υποστήριξης –από αυτούς της 

εγκεκριμένης μελέτης - ή το προσωπικό του είναι εξοικειωμένο σε άλλους τρόπους υποστή-

ριξης ή ο εξοπλισμός του προσιδιάζει προς άλλους τρόπους, δύναται να καταθέσει σχετικές 

προτάσεις στη Διευθύνουσα Υπηρεσία υπό την ρητή προϋπόθεση ότι η αλλαγή μεθοδολογίας, 
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υλικών κ.λ.π. δεν θα συνοδεύονται από αιτήματα προσθέτων αποζημιώσεων ή χρονικών πα-

ρατάσεων του έργου.  Εάν οι προτάσεις του αναδόχου παρέχουν εξίσου ικανοποιητική ποιό-

τητα κατασκευής, ασφάλεια του έργου και του προσωπικού, δεν οδηγούν σε αυξημένες καθι-

ζήσεις παρακειμένων κατασκευών και υπάρχει η ρητή δέσμευση του αναδόχου ότι τα προτει-

νόμενα δεν θα επιβαρύνουν οικονομικώς τον Κύριο του Εργου, τότε είναι δυνατή η έγκρισή 

τους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την υποστήριξη των εκσκαφών. 

Παράλειψη ή καθυστέρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να δώσει εντολές ή να εγκρίνει με-

λέτες δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ώστε οι εργασίες 

εκσκαφής να εκτελούνται με ασφάλεια. Ο ανάδοχος, σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, θα ε-

νεργεί αμέσως για την τοποθέτηση των απαραιτήτων μέσων υποστήριξης και θα υποβάλει εκ 

των υστέρων χωρίς καθυστέρηση τα σχετικά σχέδια για έγκριση, μαζί με τις εκτιμήσεις του. 

Σαφώς ορίζεται ότι οιαδήποτε αναφορά των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών σχετική με τα 

μέσα υποστήριξης των εκσκαφών δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των εργασιών υπαίθριων και υπόγειων εκσκαφών 

ή από την αστική και ποινική ευθύνη για βλάβη ή θάνατο προσώπων ή για ζημιές σε ιδιοκτη-

σίες. 

3.      Φράγματα από πασσαλοσανίδες ή στοιχεία τύπου KRINGS 

Εφ’όσον κατά τις εκσκαφές απαιτείται, λόγω γεωμηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους ή 

και λόγω παρουσίας νερού, η κατασκευή συνεχούς φράγματος πασσαλοσανίδων, ο ανάδοχος 

θα μελετήσει και θα κατασκευάσει ότι απαιτείται, ώστε να εμποδίσει τη διαρροή του εδάφους 

και να διατηρήσει το σκάμμα ελεύθερο.  

Για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας ισχύουν η ΠΤΠ Τ60 και οι οδηγίες των κατασκευα-

στών. 

Επίσης στην περίπτωση χρησιμοποίησης στοιχείων τύπου KRINGS ισχύουν οι οδηγίες των 

κατασκευαστών. 

4. Υποστήριξη αγωγών Ο.Κ.Ω. 

Ο ανάδοχος κατά την εκσκαφή, στις περιοχές όπου υπάρχουν αγωγοί Οργανισμών Κοινής 

Ωφελείας, θα προβαίνει στην κατάλληλη υποστήριξη ή ανάρτηση των αγωγών Ο.Κ.Ω. που 

συναντά εντός των ορυγμάτων. Οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας του 

εργαζόμενου προσωπικού και των αγωγών αυτών και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για κά-

θε ζημία που τυχόν θα προξενηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αντιστήριξη στύλων Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.λ.π. Επίσης, 

ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται, προς πρόληψη ζημιών σε ευαίσθητους αγωγούς (π.χ. 

Ο.Τ.Ε.) και ατυχημάτων στο εργαζόμενο προσωπικό, όπως στην περίπτωση καλωδίων της 

Δ.Ε.Η., δικτύων αερίων κ.λ.π. 
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1. Αντικείμενο 

 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τις πάσης φύσεως εργασίες που απαιτούνται για την 

πλήρη κατασκευή του οικοδομικού μέρους του υπόψη έργου. 

 

 

2. Οπτοπλινθοδομές 

 

2.1. Γενικά 

 

Οι οπτοπλινθοδομές για την κατασκευή των οπτοπλινθοδομών, θα είναι άνευ σκάφης και θα 

έχουν διαστάσεις 19x9x6εκ. Σημειώνεται ότι, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση και οπτ/νθων 

άλλων διαστάσεων όπως 7,5x15x35, 10x15x35, 18x15x35 εκ. κ.λ.π., κατόπιν εγκρίσεως της 

Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.   

 

Οι οπτόπλινθοι θα είναι διάτρητοι (με οριζόντιες ή κατακόρυφες οπές), αργιλικοί, 

μηχανοποίητοι, καλά ψημένοι σε όλη τη μάζα τους, προερχόμενοι από τα καλύτερα 

πλινθουργεία της περιφέρειας ή και άλλης περιοχής, άριστης ποιότητας και τέλειας οπτήσεως, 

υγιείς, ακέραιοι (απαγορεύεται παντελώς η χρησιμοποίηση σπασμένων οπτοπλίνθων ή 

προερχομένων από κατεδαφίσεις), όχι υαλοποιημένοι, σκληροί, ηχηροί, σχήματος κανονικού 

με πλήρεις ευθείες και με καλά διαμορφωμένες - ευθύγραμμες τις ακμές τους. 

 

 

Από το πρώτο φορτίο κάθε είδους οπτοπλίνθου που θα παραδίδεται επιτόπου του έργου θα 

παίρνονται δείγματα που θα υποβάλλονται για έγκριση πριν από την έναρξη του έργου. Σε 

όλες τις επόμενες παραδόσεις θα πρέπει οι οπτόπλινθοι  να συμφωνούν με τα εγκεκριμένα 

δείγματα αλλιώς θα απορρίπτονται και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο. 

 

 

2.2. Υλικά - Κονιάματα 

 

Τα κονιάματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή οπτοπλινθοδομών θα είναι σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 Αναλογία κατ’όγκο 

Είδος Τοιχοποϊίας Τσιμέντο Ασβέστης Άμμος 

 

Εξωτερικοί τοίχοι 

 

Εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

6 

 

9 

 

 

Τα κονιάματα θα αναμιγνύονται με μηχανικό αναμικτήρα εγκεκριμένου τύπου, στον οποίο η 

ποσότητα του νερού θα ελέγχεται με ακρίβεια. Μόνο σε περιπτώσεις που απαιτούνται μικρές 

ποσότητες κονιάματος και ύστερα από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας το κονίαμα 

μπορεί να αναμιχθεί με το χέρι, σε χαλύβδινη ή ξύλινη επιφάνεια. 
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Η δόμηση θα γίνεται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (σε αναλογία που παρουσιάζεται στον  

παραπάνω πίνακα) το οποίο θα παρασκευάζεται με μηχανικά μέσα (ασβέστης της καλύτερης 

ποιότητας σε μορφή πολτού ή σκόνης - άμμος λατομείου, καθαρή, σκληρή και χωρίς 

αργιλικές, οργανικές ή άλλες προσμίξεις - τσιμέντο τύπου Portland καθαρό). Ξηραμένο 

κονίαμα που να μην μπορεί με απλή κατεργασία και χωρίς την προσθήκη νερού να επανέλθει 

στην προτέρα  κατάστασή του, θα απορρίπτεται και δε θα επιτρέπεται η ανάμιξή του με νέο 

κονίαμα. 

 

Οπτοπλινθοδομές εφαπτόμενες ή περιβάλλουσες κατασκευές από σκυρόδεμα, πρέπει  κατά 

τις επαφές αυτές και επί μήκους τουλάχιστον 0,50 μ. να κτίζονται με τσιμεντοκονίαμα 

(αναλογίας 1:3 τσιμέντου και άμμου), αφού προηγουμένως όλες οι επιφάνειες θα έχουν 

επιχρισθεί με πεταχτή τσιμεντοκονία περιεκτικότητας 400,0 χλγρ. τσιμέντου, χωρίς καμία 

αποζημίωση προς τούτο του αναδόχου. 

 

Κονίαμα που έχει μερικώς πήξει ή που έχει αναμιχθεί για ένα χρονικό διάστημα περισσότερο 

από μία ώρα, δε θα χρησιμοποιείται στο έργο. 

 

 

2.3. Εργασία 

 

Οι οπτ/νθοι πριν να χρησιμοποιηθούν θα βυθίζονται σε νερό και θα παραμένουν εντός αυτού 

μέχρι κορεσμού. 

 

Οι συνεχείς στρώσεις θα γίνονται με ολόκληρους οπτόπλινθους εκτός εάν χρειάζονται μισές 

για να κλείσει το σύμπλεγμα. Οι τοίχοι θα κτίζονται στις ακριβείς περασιές και σε 

κατακόρυφο επίπεδο.  

 

Όλες οι περασιές και οι γωνίες θα είναι καλά ζυγισμένες και οι λαμπάδες κανονικά 

διαμορφωμένοι. 

 

Οι οπτόπλινθοι θα εδράζονται κανονικά σε όλες τις στρώσεις και σε όλο το φάρδος κάθε 

στρώσης, καθώς και στους αρμούς. Οι διασταυρούμενοι τοίχοι και διαχωρίσματα θα έχουν 

σωστά συμπλέγματα και εξασφάλιση της διασταύρωσης. Οι αρμοί των τοίχων που θα 

σοβατιστούν δεν πρέπει να έχουν πάχος μεγαλύτερο από 10,0χιλ. και θα ξύνονται κατά την 

πρόοδο της εργασίας σε βάθος 6,0χιλ. για πρόσφυση του επιχρίσματος. Το ύψος των 

τεσσάρων ετοίμων στρώσεων οπτοπλινθοδομής δε θα πρέπει να ξεπερνά πάνω από 40,0χιλ. 

το ύψος των 4 στρώσεων οπτοπλίνθων τοποθετημένων ξηρών χωρίς αρμούς.  

 

Οι οπτοπλινθοδομές θα αποπερατούνται 30,0 εκ. κάτω από την ανώτατη στάθμη αυτών, η δε 

πλήρης αποπεράτωση (σφήνωμα με κεκλιμένους πλίνθους στην οροφή) θα γίνεται μετά από 

παρέλευση δύο τουλάχιστον ημερών. 

 

Οι οπτοπλινθοδομές θα ενισχύονται με σενάζ (ανά ένα μέτρο περίπου, καθ’ύψος) από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20  (με πάχος 25 εκ., με πλάτος το πλάτος της τοιχοποιίας, με 

οπλισμό 4Φ12 (S500) και συνδετήρες Φ8/20 (S500)). 

 

Τα προβλεπόμενα για το υπόψη έργο είδη οπτοπλινθοδομών είναι  οπτοπλινθοδομές πάχους 

1/2 πλίνθου (δρομικές) και οπτοπλινθοδομές πάχους 1 πλίνθου (μπατικές). 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία : Αρχείου Μελετών και Προδιαγραφών 

  Τ.Π. 325 
 

325_v0001_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.doc  

1 Ιανουαρίου 2013  Σελίδα 4 από 20 

  

Η εκφόρτωση των οπτοπλίνθων στο εργοτάξιο θα πρέπει να γίνεται δια χειρών  ή μηχανικών 

μέσων στην περίπτωση που είναι συσκευασμένοι σε παλέτες και όχι με ανατροπή του 

μεταφορικού μέσου. Εν πάσει περιπτώσει σπασμένοι οπτόπλινθοι δε θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Οι οπτόπλινθοι θα στοιβάζονται κανονικά στην ύπαιθρο, υπερυψωμένοι από το έδαφος για να 

μπορούν να αερίζονται και να προστατεύονται σωστά από κακοκαιρίες, από την υγρασία και 

τα άλατα του εδάφους. 

 

 

 

3. Επιχρίσματα 

 

3.1 Γενικά 

 

Τα εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα είναι τριπτά με μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150Kg 

τσιμέντου, τριών στρώσεων. 

 

Οι υπέργειες επιφάνειες σκυροδεμάτων των έργων που θα υδροχρωματιστούν θα 

παραμείνουν ανεπίχριστες. 

 

 

3.2. Υλικά 

 

Ο ανάδοχος θα συνθέσει δοκιμαστικά μείγματα και θα επιδείξει την εφαρμογή 

κονιάματος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις (κατάλληλη υφή της εξωτερικής 

επιφάνειας, κ.λ.π) των ισχυόντων κανονισμών της εγκεκριμένης μελέτης και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας, σβησμένος. Ο πολτός ασβέστη θα γίνεται με 

την ενυδάτωση (σβήσιμο) πρόσφατα παρασκευασμένου  ασβέστη, με αρκετό νερό ώστε να 

σχηματιστεί πλαστική μάζα. Ο πολτός στην τελική του κατάσταση δε θα περιέχει άσβηστα 

κομμάτια. 

 

Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί για το κονίαμα θα είναι ποτάμια καθαρή και θα αποτελείται 

από κόκκους σκληρούς, καθαρούς, χωρίς προσκολλημένες ξένες ουσίες και όχι μεγαλύτερους 

από 2,0 χιλ. Δε θα περιέχει επιβλαβείς προσμίξεις σε ποσότητες που να επιδρούν αρνητικά 

στη σκλήρυνση, στην ανθεκτικότητα και στην εμφάνιση του επιχρίσματος. Δε θα περιέχει 

υλικά ή ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διάβρωση των μετάλλων που βρίσκονται 

σε επαφή με το επίχρισμα. Η άμμος θα είναι διαβαθμισμένη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

ισχύοντων κανονισμών. 

 

 

3.3 Εργασία 

 

Τα εξωτερικά - εσωτερικά επιχρίσματα (τριπτά με μαρμαροκονίαμα) θα κατασκευασθούν σε 

τρεις (3) στρώσεις μετά από απόξεση των αρμών, καθαρισμό και πλύση των επιφανειών που 

πρόκειται να επιχρισθούν. Η πρώτη στρώση (πεταχτό) θα κατασκευαστεί με 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία : Αρχείου Μελετών και Προδιαγραφών 

  Τ.Π. 325 
 

325_v0001_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.doc  

1 Ιανουαρίου 2013  Σελίδα 5 από 20 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας ενός (1) μέρους πολτού ασβέστου τελείως εσβεσμένης 

και δύο μερών άμμου, με την προσθήκη 150,0 χλγρ. τσιμέντου ανά Μ
3
 κονιάματος, η δεύτερη 

(λάσπωμα) με την πιο λεπτόκοκκη άμμο, της ίδιας συνθέσεως ως προς τον ασβέστη με την 

προσθήκη 200,0 χλγρ. τσιμέντου ανά Μ
3
 κονιάματος και με οδηγούς 1,5 έως 2,0 εκ. καλά 

κατασκευασμένους. 

 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής της πρώτης στρώσης, πρέπει να γίνει η τοποθέτηση 

σωληνώσεων των υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 

Η επιφάνεια της δεύτερης στρώσης θα χαράσσεται πριν να σκληρυνθεί το κονίαμα, κατά 

οριζόντιες γραμμές περίπου, για πιο καλή πρόσφυση της επόμενης στρώσης. 

 

Αφού ξηρανθούν οι δύο στρώσεις, γίνεται τρίτη στρώση (τριπτό) με ελάχιστο πάχος 6,0 χιλ. 

με ασβεστοκονίαμα  σε αναλογία : ένα (1) μέρος εσβεσμένη άσβεστο (0,3÷3) προς δύο (2) 

μέρη μαρμαρόσκονη (1500,0 χλγρ.) και με την προσθήκη 150,0 χλγρ. λευκού τσιμέντου, 

εγχώριου τύπου ανά Μ
3
 κονιάματος. 

 

Το συνολικό πάχος για τα εξωτερικά επιχρίσματα ορίζεται σε 25,0 χιλ. To πάχος των 

επιχρισμάτων δε θα είναι μικρότερο από αυτό που απαιτείται για την εξομάλυνση των 

ανωμαλιών της τοιχοποιίας και την επίτευξη επιφανειών απόλυτα ομαλών και επίπεδων. 

Κάθε ζημιά ή ελάττωμα του επιχρίσματος θα αποκαθίσταται και το σύνολο των 

επιχρισμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών, θα παραδίδεται σε τέλεια κατάσταση και καθαρό, 

μετά το πέρας των εργασιών. 

 

Επιχρίσματα στα οποία θα εμφανισθούν σημάδια επιφανειακού σκασίματος, φουσκώματος, 

ρηγμάτωσης, τριχοειδών ρωγμών, ξεφλουδίσματος, διάβρωσης, ανωμαλίες επιπεδότητας, 

τεμάχια ασβέστου και γενικά κακοτεχνίες  πριν από την προσωρινή παραλαβή, θα 

αποκατασταθούν και όπου κρίνεται απαραίτητο θα καθαιρεθούν οι περιοχές στις οποίες έχουν 

παρουσιαστεί  ελαττώματα. Η δαπάνη της καθαίρεσης και ανακατασκευής του επιχρίσματος, 

μαζί με τη δαπάνη του νέου χρωματισμού της επιφάνειας και τις συναφείς εργασίες, θα 

βαρύνει τον  ανάδοχο. 

 

Η εργασία γενικά, πρέπει να εκτελεσθεί από πεπειραμένους τεχνίτες ώστε να 

κατασκευασθούν επιχρίσματα αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως. 

 

 

4. Στεγάνωση αρμών 

 

4.1. Γενικά  

 

Οι αρμοί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους θα στεγανωθούν με κατάλληλο 

σφραγιστικό υλικό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

 

4.2. Υλικά  
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Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη του έργου θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τρία 

δείγματα από κάθε είδους σφραγιστικό υλικό που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

Παράλληλα θα υποβάλλει και τρία αντίγραφα των φυλλαδίων (οδηγιών) που έχει εκδώσει ο 

κατασκευαστής, προκειμένου να δικαιολογήσει την εκλογή και να αποδείξει την 

καταλληλότητα των διαφόρων υλικών, σε συνάρτηση με το είδος του αρμού για τον οποίο 

προορίζεται κάθε υλικό. 

 

Τα υλικά θα παραδίδονται στην αρχική τους συσκευασία, σε σφραγισμένα  κιβώτια που θα 

φέρουν ευδιάκριτα γραμμένες ετικέττες με το όνομα του κατασκευαστή, το είδος του 

προϊόντος και τον αριθμό των τεμαχίων. Όλα τα σφραγιστικά υλικά θα πρέπει κατά το δυνατό 

να προέρχονται από τον ίδιο  κατασκευαστή. Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται κατά 

τρόπο που να συμφωνεί απόλυτα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

4.3. Εργασία 

 

Οι εργασίες στεγάνωσης αρμών θα γίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή των υλικών και μέσα στα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος, που αυτός 

προδιαγράφει και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Πριν από τη στεγάνωση θα γίνει πλήρες καθάρισμα των αρμών, απομάκρυνση ξένων 

αντικειμένων όπως σκόνη, λάδι, γράσσο, νερό και επιφανειακή ακαθαρσία. Θα ακολουθήσει 

αστάρωμα του αρμού όπου απαιτείται. Το αστάρι πρέπει να συγκολλιέται μόνιμα ή να 

αφαιρείται τελείως και να αντικαθίσταται, ανάλογα με την κατάσταση του αρμού. 

Ασταρώματα θα γίνονται όταν και όπου απαιτούνται από τον κατασκευαστή του 

σφραγιστικού υλικού. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη δημιουργηθούν 

λεκέδες και τα σφραγιστικά υλικά να είναι κατάλληλα για τις επιφάνειες στις οποίες θα 

εφαρμοστούν.  

Η στεγάνωση θα γίνεται σε αρμούς που έχουν ελάχιστο εύρος 6,0χιλ. και βάθος 

6,0χιλ. Στην περίπτωση αρμών σε τοιχοποιία ή σκυρόδεμα το βάθος του σφραγιστικού υλικού 

πρέπει να είναι το ίδιο με το εύρος του αρμού  μέχρι πλάτους 13,0χιλ. Για αρμούς εύρους 

μεταξύ 13,0χιλ. και 25,0χιλ. το βάθος πρέπει να είναι 13,0χιλ. Για αρμούς διαστολής ή 

άλλους με  εύρος μεταξύ 25,0χιλ. και 50,0χιλ. το βάθος θα είναι όπως καθορίζεται από τον  

κατασκευαστή του σφραγιστικού υλικού.  

Στην περίπτωση αρμών σε μεταλλικές επιφάνειες, αρμοί με μεγαλύτεροι από 25,0χιλ.  

πρέπει να έχουν σφραγιστικό υλικό μέχρι βάθους 13,0χιλ. 

Το υλικό συγκράτησης του σφραγιστικού ή πλήρωσης του αρμού  θα τοποθετηθεί στο 

σωστό βάθος μέσα στον αρμό για να δημιουργήσει το κανονικό κενό για το σφραγιστικό 

υλικό. Το υλικό συγκράτησης θα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και σχήμα, ώστε όταν 

συμπιεστεί να προσαρμόζεται στον αρμό όπως απαιτείται. Το σφραγιστικό υλικό δε θα 

τοποθετείται χωρίς υλικό συγκράτησης. 

Στην περίπτωση που η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού πρόκειται να γίνει σε 

θερμοκρασία άνω των 32
ο
C  ή κάτω των 4

 ο
C οι προηγούμενες διαστάσεις πρέπει να 

αυξηθούν  σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του σφραγιστικού  υλικού. 

Η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού θα γίνεται υπό πίεση, με το χέρι ή με 

ηλεκτροκίνητο πιστολέτο ή με άλλο κατάλληλο μέσο. 
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5. Δάπεδα - Τοίχοι 

 

5.1. Πλακίδια δαπέδου – τοίχου 

 

5.1.1 Γενικά 

 

Στα δάπεδα χώρων του WC, της αποθήκης και του γραφείου θα γίνει επίστρωση με 

κεραμικά πλακίδια τύπου ΓΚΡΕ, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι τοίχοι του WC θα επιστρώνονται με πλακίδια 

τοίχου λευκά (εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία) πορσελάνης 

Α’ ποιότητας σε ύψος 2.20 μ. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 Τα ανωτέρω θα είναι οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου και χρώματος, κατόπιν επιλογής 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και διαστάσεων 20Χ20εκ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη, εκτός αν διαφορετικά καθοριστεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η προμήθεια και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών θα γίνει, σύμφωνα με τα 

σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ. 

 

5.1.2 Υλικά 

 

Ο ανάδοχος θα υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση τις προδιαγραφές του 

εργοστασίου κατασκευής των πλακιδίων και τρία δείγματα από κάθε τύπο πλακιδίων που 

προτείνεται για χρήση. Επίσης θα υποβάλλει πιστοποιητικά συμμόρφωσης στα πρότυπα. Τα 

πλακίδια θα είναι Α’ ποιότητας και το χρώμα τους θα είναι κατόπιν επιλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα πλακίδια θα αποθηκευτούν στην αρχική τους συσκευασία, υπερυψωμένα από το έδαφος 

και σε καλυμμένο χώρο.  

  

Τα πλακίδια  θα είναι 20Χ20εκ. εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, πρώτης ποιότητας, με στρογγυλεμένες τις ακμές, εφυαλωμένα. Η πίσω επιφάνεια 

θα είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική συνάφεια με το κονίαμα. 

Τα πλακίδια θα έχουν κανονικό σχήμα, ίσες διαστάσεις και θα είναι χωρίς ανωμαλίες, 

ραγίσματα. τριχοειδείς ρωγμές, σπασμένες ακμές και άλλα ελαττώματα, θα είναι δε της ίδιας 

ποιότητας με αυτά που έχουν εγκριθεί από τη Δ/σα Υπηρεσία. 

 

Όλα τα πλακίδια θα έχουν το ίδιο απολύτως χρώμα και την ίδια απόχρωση. Πλακίδια με το 

ίδιο χρώμα αλλά διαφορετική απόχρωση δε θα γίνονται δεκτά 

 

Τα πλακίδια θα ελέγχονται ως προς τις διαστάσεις τους, την ορθογωνικότητα  και την 

επιπεδότητα, πριν από την επιλογή τους για χρήση. Οποιοδήποτε πλακίδιο δεν ικανοποιεί 

τους όρους αυτής της προδιαγραφής θα απορρίπτεται και θα απομακρύνεται από το 

εργοτάξιο.  

 

 

5.1.3 Τοποθέτηση των πλακιδίων 

Τα δάπεδα που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια θα καθαριστούν επιμελώς από κάθε ξένη 

ουσία, θα διαβραχούν και τα πλακίδια θα εμποτιστούν με νερό πριν από την τοποθέτησή τους. 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία : Αρχείου Μελετών και Προδιαγραφών 

  Τ.Π. 325 
 

325_v0001_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.doc  

1 Ιανουαρίου 2013  Σελίδα 8 από 20 

Κάθε πλακίδιο θα τοποθετηθεί ξεχωριστά, με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας τσιμέντου προς 

άμμου ίσης με 1:3 και θα αρμολογηθεί με τσιμεντοκονίαμα με την προσθήκη χρώματος 

όμοιου με το χρώμα των πλακών.. Τα πλακίδια θα χτυπηθούν καλά ώστε να μπουν στη σωστή 

ευθεία και να εξασφαλιστεί η στερεή και χωρίς κενά ενσωμάτωσή τους στο τσιμεντοκονίαμα. 

Δε θα γίνει δεκτή η τοποθέτηση πλακιδίων σε επιφάνεια με χρήση κόλλας. 

 

Οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων δε θα έχουν πλάτος μικρότερο από 1,0χιλ. και μεγαλύτερο 

από 2,0χιλ. και μέσα σ’ αυτά τα όρια θα έχουν όσο το δυνατό πιο ομοιόμορφο πλάτος. Αν σε 

οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας που έχει καλυφθεί με πλακίδια τοποθετηθεί οριζόντια 

σανίδα μήκους ενός μέτρου με ευθύγραμμη ακμή, δεν πρέπει να εμφανίζονται κενά 

μεγαλύτερα από 1,0χιλ. μεταξύ της σανίδας και της επιφάνειας. 

 

Μετά από διαβροχή με νερό, όλοι οι αρμοί στα πλακίδια θα γεμίζονται τελείως με 

τσιμεντοπολτό από εγκεκριμένης ποιότητας τσιμέντο, σε όλο το πάχος του πλακιδίου, μέσα 

σε 24ώρες από την τοποθέτηση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο αρμός μεταξύ των 

πλακιδίων συμπίπτει με αρμό διαστολής. Στους αρμούς διαστολής, οι αρμοί των πλακιδίων 

θα έχουν τόσο πλάτος όσο και το πλάτος των αρμών διαστολής, και θα γεμιστούν με 

σφραγιστικό υλικό εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε άλλο κεφάλαιο 

(στεγάνωση αρμών) της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.   

 

Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής 

των πλακών από ειδικευμένο για το σκοπό αυτό συνεργείο. 

 

Πλακίδια ελαττωματικά ή που έχουν υποστεί φθορές ή κτυπημένα στις ακμές ή στις γωνίες δε 

θα γίνονται δεκτά. 

 

Κατά την επένδυση των κλιμάκων τα πατήματα θα προεξέχουν τουλάχιστον κατά 1,5 

εκατοστό από το μέτωπο (ρίχτι) και θα εδράζονται στερεά και ομοιόμορφα σε όλη την 

επιφάνεια του υποστρώματος και του ριχτιού, με χρησιμοποίηση άφθονου κονιάματος. 

 

Τα  ρίχτια θα είναι τελείως κατακόρυφα και θα εφάπτονται ομοιόμορφα με τα πατήματα.  

 

 

5.1.4 Έλεγχος 

 

Μετά τη σκλήρυνση του τσιμεντοκονιάματος  η  Δ/σα Υπηρεσία μπορεί να ελέγξει τα 

πλακίδια κτυπώντας τα με ένα ξύλινο ή μεταλλικό αντικείμενο. Όσα πλακίδια βρεθούν 

“κούφια” θα απορρίπτονται και θα σημειώνονται με χαρακτηριστικό σήμα. Ο ανάδοχος θα 

κόψει, θα βγάλει τα σημαδεμένα πλακίδια και θα τα αντικαταστήσει με άλλα, που θα 

τοποθετήσει  κατά σωστό και σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής τρόπο.  

 

Κάθε τμήμα στο οποίο εμφανίζονται  χαλαρά, κατεστραμμένα ή αλλοιωμένα στο χρώμα 

πλακίδια, και στο οποίο παρατηρείται σημαντική απόκλιση των οριζοντίων και καθέτων 

αρμών από την πραγματική οριζόντια και κάθετη γραμμή αντίστοιχα, θα καθαιρείται και, η 

εργασία θα εκτελείται ξανά με δαπάνες του αναδόχου. 
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Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων θα απομακρύνεται από την επιφάνεια του 

υποστρώματος κάθε ξένο υλικό και θα καθαρίζεται αυτό  από σκόνη, λιπαρές ουσίες κ.λ.π. 

Επίσης πριν την έναρξη της διαστρώσεως η επιφάνεια του υποστρώματος θα πρέπει να είναι 

τελείως στεγνή.  

 

 

5.2 Βιομηχανικό δάπεδο 

 

5.2.1 Γενικά 

 

Το βιομηχανικό δάπεδο κατασκευάζεται όπου προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Επίσης ο τύπος, το σχέδιο, το 

χρώμα και οι διαστάσεις θα είναι της επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

5.2.2 Υλικά – Εργασία 

 

Ο τύπος και η απόχρωση του βιομηχανικού δαπέδου θα είναι κατόπιν επιλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο τρόπος εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του σκληρυντικού υλικού. 

 

Κατά την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου γίνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 

α) Διαμόρφωση με δονητή επιφάνειας σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, αμέσως μετά 

τη διάστρωσή του. 

β) Διασπορά κατάλληλου σκληρυντικού υλικού για βιομηχανικό δάπεδο, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη και κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επάνω 

στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος σε δοσολογία 5 KG/M2, κατά το πρώτο 

στάδιο της πήξης του σκυροδέματος. 

γ) Επεξεργασία – ισχυρή συμπίεση της επιφάνειας από ειδικούς μηχανικούς λειαντήρες 

που ενσωματώνουν το σκληρυντικό υλικό στο σκυρόδεμα. 

δ) Διασπορά της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού υλικού. 

ε) Φινίρισμα της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται 

λεία ή αντιολισθηρή επιφάνεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

στ) Χάραξη και κοπή αρμών, διαστάσεων κατόπιν υπόδειξης της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, σε φάτνωμα και πλήρωση με κατάλληλο σφραγιστικό υλικό. 

 

 Η κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου θα γίνει επί της κατασκευασμένης πλάκας 

της Δεξαμενής με τις ρύσεις που προβλέπονται για απορροή προς τα κανάλια και την σκάφη. 

Η πλάκα του βιομηχανικού δαπέδου θα έχει πάχος όχι μεγαλύτερο από 8 cm με σκυρόδεμα 

C25/30 και με πλέγμα Τ.196 πάνω σε αποστατήρες 3 cm. Θα προηγηθεί ισχυρή υδροβολή 

καθαρισμού της πλάκας δαπέδου και μετά τη διάστρωση του σκυροδέματος θα ακολουθήσει 

η διαδικασία με μηχανικό λειαντήρα και επίπαση τσιμεντοειδούς. 

 

 

 

6. Εργασίες μαρμάρων 
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6.1. Γενικά 

 

Οι εργασίες μαρμάρων αφορούν τις εργασίες επενδύσεως ποδιών παραθύρων, με πλάκες 

μαρμάρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

6.2. Υλικά 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Δ/σα Υπηρεσία τρία 

δείγματα μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει, με στοιχεία προελεύσεως του υλικού. Δε 

δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή του υλικού κατά την κατασκευή χωρίς έγγραφη 

έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι λευκά ή έγχρωμα, άριστης ποιότητας, καθαρά, 

χωρίς κορμούς ή ραγάδες, με ομοιόμορφη απόχρωση. 

 

 

6.3. Ποδιές παραθύρων 

 

Οι ποδιές παραθύρων θα κατασκευαστούν από μονοκόμματες πλάκες λευκού μαρμάρου Α’ 

ποιότητας, πλάτους καθοριζόμενου από το πάχος του τοίχου και πάχους 2,0 εκ., με εξοχή από 

τον τοίχο 3,0εκ. και γλυφή κατά μήκος της εξοχής, εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η τοποθέτηση θα γίνεται με τσιμεντοκονία των 450 KG τσιμέντου 

αναλογίας τσιμέντου προς άμμο 1:2. 

 

Όλοι οι αρμοί θα αρμολογηθούν με λευκό τσιμέντο και όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν 

και θα τριφτούν επιμελώς πριν από την παράδοση. 

 

Η τοποθέτηση και η επεξεργασία των πλακών (δηλ. στρογγύλευση των ακμών, προεξοχές, 

λάξευση εγκοπής - ποταμού -  στο εξωτερικό άκρο όπου απαιτείται κ.λ.π.) πρέπει να γίνουν 

από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ώστε κατά την 

τοποθέτηση των πλακών να μη γίνουν μεγάλες εγκοπές στην τοιχοποιία. 

 

Όλα τα μάρμαρα θα λειοτρίβονται και θα στιλβώνονται. 

 

 

 

7. Ανώφλια (πρέκια) θυρών και παραθύρων και σενάζ επιστέψεως οπτοπλινθοδομών 

από σκυρόδεμα. 

 

Τα ανώφλια (πρέκια) θυρών και παραθύρων, καθώς και τα σενάζ επιστέψεως των 

οπτοπλινθοδομών θα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

περί σκυροδεμάτων και οπλισμών τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Εάν δεν ορίζεται  αλλιώς  στη μελέτη, τα ανώφλια και τα σενάζ της εσωτερικής και 

εξωτερικής τοιχοποιίας θα έχουν πάχος 15,0εκ., πλάτος το πλάτος της τοιχοποιίας και θα 

φέρουν οπλισμό 2Φ12 άνω και 2Φ12 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ8/20 (S400 ). 
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8.  Επιχρίσματα με τσιμεντοκονία 

 

8.1 Γενικά 

 

Επιχρίσματα με τσιμεντοκονία των 600,0 KG τσιμέντου, θα κατασκευάζονται στα φρεάτια, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

8.2 Υλικά - Εργασία 

 

Σαν υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιούνται τσιμέντο PORTLAND, Ελληνικού τύπου και 

άμμος σε αναλογία 600,0 KG τσιμέντου προς 0,90 Μ3 άμμου. 

 

Μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 

σαν πρόσθετο σκληρυντικό γαλάκτωμα με σκοπό την αύξηση της εργασιμότητας, της 

σκληρότητας και την πρόσφυση της τσιμεντοκονίας. 

 

Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη και απαλλαγμένη τελείως γαιωδών και οργανικών 

προσμίξεων. 

 

Εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την πλύση της 

άμμου. Η μέτρηση της άμμου πρέπει απαραίτητα να γίνεται με κιβώτια ορισμένου όγκου, του 

τσιμέντου προστιθέμενου σε βάρος. Η ανάμειξη των υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων 

πρέπει να γίνεται σε επίπεδες λαμαρίνες. Το πάχος της τσιμεντοκονίας θα είναι συμπιεσμένο 

2,2 εκ. Η τσιμεντοκονία τίθεται σε στρώσεις, συμπιέζεται και λειαίνεται με το μυστρί. 

 

Σε γωνίες ή εσοχές θα γίνονται καμπύλες με ειδικά εργαλεία. 

 

 

9. Μόνωση με επάλειψη ασφαλτικού μονωτικού υλικού  

 

9.1 Γενικά 

 

Θα κατασκευαστεί μονωτική στρώση με επάλειψη ασφαλτικού μονωτικού υλικού στις 

υπόγειες (επιχωμένες) επιφάνειες των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την 

στεγανοποίησή τους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

9.2. Υλικά - Εργασία 

 

Η μονωτική στρώση θα αποτελείται από ασφαλτικό μονωτικό υλικό και θα εκτελείται, 

σύμφωνα με την Π.Τ.Π.110, όπως ισχύει σήμερα, σε όση ποσότητα χρειάζεται και σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και αν χρειαστεί, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Είναι όμως δυνατό μετά από πρόταση του 

αναδόχου και έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να εφαρμοστεί και άλλο ισοδύναμο ή 

αποτελεσματικότερο σύστημα στεγανοποίησης, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα για 

πρόσθετη αποζημίωση για το λόγο αυτό.  
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10. Μόνωση 

 

10.1. Γενικά 

 

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας μόνωσης, ο ανάδοχος θα υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση κατασκευαστικά σχέδια της μόνωσης, όπου θα φαίνεται 

ο τύπος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και η διάταξή τους. Επίσης θα υποβάλλει για 

έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

α. Τρία τεμάχια διαστάσεων 300x300,0χιλ.  από κάθε τύπο και πάχος υλικό που προτείνεται 

να χρησιμοποιηθεί. 

 

β. Φυλλάδια του κατασκευαστή με υποδείξεις για την τοποθέτηση των υλικών. 

 

γ. Πιστοποιητικά του κατασκευαστή. 

  

10.2. Υλικά 

 

Τα υλικά θα παραδίδονται στο εργοτάξιο στην αρχική συσκευασία του εργοστασίου χωρίς να 

ανοιχτούν, με εμφανές το όνομα του εργοστασίου, την εμπορική ονομασία του προϊόντος, το 

θερμικό συντελεστή και τα πρότυπα  που ικανοποιεί. 

 

Κατά τη διάρκεια αποθήκευσης τα υλικά θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες, την 

υγρασία και εστία φωτιάς ή σπινθήρες, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Τα υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αναγνωρισμένων διεθνών κανονισμών. 

 

 

10.3. Εργασία 

 

Η μόνωση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

11. Χρωματισμοί  

 

11.1. Γενικά 

 

Το κεφάλαιο αυτό της τεχνικής προδιαγραφής αφορά την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών 

υλικών και το χρωματισμό επιιτόπου του έργου όλων των επιφανειών (επιχρισμένων, 

σκυροδεμάτων, εσωτερικών και εξωτερικών), των έργων. 

 

Οι σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα θα χρωματίζονται όταν και όπως αυτό 

καθορίζεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή στην εγκεκριμένη μελέτη και κατόπιν 

υποδείξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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Οι τελικοί χρωματισμοί ή το φρεσκάρισμα των επιφανειών του μηχανολογικού εξοπλισμού 

που έχουν ασταρωθεί αντίστοιχα στο εργοστάσιο του κατασκευαστή θα γίνουν μόνο όταν θα 

έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές λειτουργίας. 

 

Όλοι οι χρωματισμοί θα γίνονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα είναι οποιουδήποτε χρώματος, κατόπιν επιλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

11.2. Υλικά 

 

Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 

για έλεγχο τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

α. Κατάλογο των επιφανειών που θα χρωματιστούν, τύπο του προτεινόμενου χρωματισμού 

και φυλλάδια του κατασκευαστή, που θα περιλαμβάνουν οδηγίες για την προετοιμασία 

των επιφανειών, για τη χρήση των προϊόντων και το συνιστώμενο πάχος ξηρής στρώσης. 

 

β. Τρεις σειρές χρωματολόγια με όλα τα είδη χρωματισμών. Μετά τον έλεγχο των χρωμάτων 

που έχουν επιλεγεί, θα υποβάλλει τρία δείγματα από κάθε χρώμα σε διαστάσεις 300,0χιλ x 

300,0χιλ. Κάθε δείγμα θα χαρακτηρίζεται σχετικά με το φινίρισμα, τον αριθμό και την 

ονομασία χρώματος, το χαρακτηρισμό στιλπνότητας, τις μονάδες στιλπνότητας και τον 

αριθμό της παρτίδας. 

 

γ. Τρία αντίγραφα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας του εργοστασίου του προμηθευτή 

για τις δοκιμές και τον έλεγχο των υλικών που εισάγονται για χρήση στο εργοτάξιο. 

 

Εκτός από τις απαιτήσεις για υποβολή δειγμάτων χρωμάτων, ο ανάδοχος, πριν αρχίσει τους 

χρωματισμούς, θα ετοιμάσει επιτόπου δείγματα χρωματισμού (δείγματα εργοταξίου) για κάθε 

είδους επιφάνεια που θα χρωματιστεί. Αυτά θα χρωματιστούν για να επιδειχθεί η μέθοδος 

εργασίας, η υφή του τελειώματος, το χρώμα και η ποιότητα εργασίας. Το μέγεθος και η θέση 

των δειγμάτων επιτόπου θα καθοριστούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι οι χρωματισμοί θα γίνονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα υλικά χρωματισμών θα παραδίδονται  σε σφραγισμένα κουτιά του εργοστασίου με ετικέτα 

που θα αναγράφει όνομα κατασκευαστή, τύπο χρώματος, ημερομηνία παραγωγής και οδηγίες 

για ανάμιξη ή αραίωμα. 

 

Θα διατεθούν κατάλληλοι, κλειστοί και καλά αεριζόμενοι χώροι αποθήκευσης, χωριστά από 

αποθήκες άλλων οικοδομικών υλικών. Η θερμοκρασία του χώρου δεν  θα είναι κάτω από 4
ο
C 

και πάνω από 30
ο
C .    

 

Τα δοχεία των χρωμάτων δεν θα ανοίγονται παρά για άμεση χρήση. Υλικά που έχει περάσει η 

προθεσμία χρήσης τους δεν θα χρησιμοποιούνται και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο. 

Θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς και αυτόματης 

ανάφλεξης. 
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Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 15 λίτρα 

τουλάχιστον χρώματος βαφής για κάθε τύπο που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση. Τα δοχεία των χρωμάτων θα είναι σφραγισμένα με σαφή ένδειξη του τύπου του 

χρώματος και των θέσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Η προμήθεια όλων των υλικών βαφής θα γίνει από αναγνωρισμένες βιομηχανίες παραγωγής 

χρωμάτων. Όλα τα χρώματα θα είναι πρώτης ποιότητας για τις επιφάνειες που προορίζονται. 

Όλα τα προτεινόμενα υλικά θα υποβληθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. 

 

 

11.3. Προετοιμασία των επιφανειών 

 

Πριν από την εκτέλεση των χρωματισμών, θα πρέπει να καθαριστούν επιμελώς οι επιφάνειες 

από κάθε ρύπο που μπορεί να εμποδίσει την πλήρη πρόσφυση του χρώματος. 

 

Βαθουλώματα, ρωγμές, ακάλυπτες επιφάνειες, ανοικτοί αρμοί θα στοκάρονται με υλικό 

κατάλληλο για την περίπτωση και  μετά το στέγνωμα θα λειαίνονται με γυαλόχαρτο. 

 

Οι επιφάνειες θα ασταρώνονται το αργότερο οκτώ ώρες μετά τον καθαρισμό τους ή όπως 

συνιστά ο προμηθευτής. 

 

 

11.4. Εργασία 

 

Μετά την προετοιμασία δύο τουλάχιστον στρώσεις χρώματος θα εφαρμόζονται σε κάθε 

επιφάνεια. 

 

Η ανάμιξη ετοίμων χρωμάτων ή υλικών πρέπει να είναι πλήρης. Θα αναμιγνύονται με 

ηλεκτρικό αναμικτήρα και μόνο σε κάδους αναμίξεως ή σκάφες ανθεκτικές σε οξείδωση και 

με ανάλογες διαστάσεις. Τα χρώματα θα εφαρμόζονται με πινέλα, ρολά ή σπρέϋ, χωρίς αέρα 

και σε κάθε περίπτωση όπως συνιστάται από το εργοστάσιο για κάθε χρώμα. Τα χρώματα 

πρέπει να εφαρμόζονται σε στεγνές επιφάνειες. 

Ο ανάδοχος θα μελετήσει και θα ακολουθήσει με προσοχή τις οδηγίες που αναγράφονται 

πάνω σε κάθε δοχείο σχετικά με τις ελάχιστες και μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες της 

επιφάνειας που θα χρωματιστεί, πριν από τη χρήση. Καμία εργασία χρωματισμού δεν θα 

εκτελείται  όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι κάτω από 10
ο
C ή πάνω από 38

 ο
C και 

όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 90%. 

 

Κατά τη διάρκεια των χρωματισμών εσωτερικών χώρων θα εξασφαλίζεται κατάλληλος και 

συνεχής αερισμός. 

 

Θα εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός των επιφανειών κατά τη διάρκεια του χρωματισμού. 

 

Δεν θα  γίνεται έναρξη των εργασιών εσωτερικών χρωματισμών πριν κλειστούν τα δομικά 

έργα  και εξασφαλιστούν από τις καιρικές επιδράσεις. 

 

Τα χρώματα θα απλώνονται προσεκτικά, ομοιόμορφα και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εργοστασίου. Δεν πρέπει να εμφανίζονται σταξίματα, ακάλυπτα σημεία, φουσκώματα και 
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άλλου είδους ελαττώματα. Οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να έχουν ομοιόμορφη - στιλπνή 

επιφάνεια, χρώμα και υφή. 

 

Κάθε επίστρωση βαφής θα αφήνεται να στεγνώσει εντελώς πριν περαστεί το επόμενο χέρι. 

Θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες μεταξύ των δύο διαδοχικών επιστρώσεων  σε 

κάθε επιφάνεια, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από το εργοστάσιο κατασκευής του 

χρώματος. 

 

Σε εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες οι ενδιάμεσες επιστρώσεις θα λειαίνονται με 

γυαλόχαρτο ομοιόμορφα για να δημιουργείται ομαλή και λεία επιφάνεια για το τελευταίο 

χέρι. 

 

Οι επιφάνειες που δε χρωματίζονται θα πρέπει να καλύπτονται με πανιά για να 

προστατεύονται από τα χρώματα και τις φθορές. 

 

Ο εξοπλισμός, οι σωληνώσεις, οι αγωγοί και γενικά το εκτιθέμενο δίκτυο θα βάφονται με 

χρώματα κωδικοποιημένα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην 

εργασία περιλαμβάνονται τα βέλη σημάνσεως διευθύνσεως ροής, η αναγραφή ονομασιών 

αναγνωρίσεως, η αρίθμηση, κ.λ.π..  

 

Μετά το τέλος των εργασιών θα απομακρυνθούν τα εργαλεία, τα πλεονάζοντα υλικά και τα 

απορρίματα και οι χώροι θα παραδοθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τακτοποιημένοι και 

καθαροί.  

 

 

11.5. Είδη χρωματισμών 

 

11.5.1. Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα 

 

Όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές εμφανείς επιφάνειες τοιχείων ανεπίχριστου σκυροδέματος 

υδροχρωματίζονται με τσιμεντόχρωμα (χρώματος κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας), σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, μέχρι επιτεύξεως τέλειας ομοιοχρωμίας. 

 

Ο χρωματισμός θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς 

και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

11.5.2. Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα RELIEF 

 

Οι εσωτερικές επιφάνειες των επιχρισμένων τοιχοποιήσεων χρωματίζονται με πλαστικό 

χρώμα τύπου RELIEF χρώματος κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

  

Στις επιφάνειες που θα χρωματιστούν  πρέπει προηγουμένως να γίνει  απόξεση για να 

απομακρυνθούν τα μικροϋλικά που έχουν απομείνει, κατόπιν να γίνει καθάρισμα με 

σιδερόβουρτσα και στη συνέχεια να αποκατασταθούν οι τυχόν μικροτραυματισμοί της 

επιφάνειας. 
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Οι χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα τύπου RELIEF (χονδρό ή ψιλό) θα γίνουν σε τρεις 

στρώσεις. Στην πρώτη στρώση που θα γίνει με πινέλο ή κύλινδρο, το πλαστικό χρώμα 

RELIEF θα είναι αραιωμένο με νερό, σε αναλογία 400,0γραμ. ανά χιλιόγρ. πλαστικού. Στη 

δεύτερη και τρίτη στρώση που θα επιστρωθούν κάθετα μεταξύ τους με πινέλλο ή σπάτουλα, 

το πλαστικό χρώμα θα στρωθεί χωρίς να αραιωθεί. Θα ακολουθήσουν κυλινδρώσεις σε 

αριθμό που θα ορισθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι οποίες θα γίνουν πριν στεγνώσει 

και ξεραθεί η τελευταία στρώση του πλαστικού, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι αδράς 

υφής. 

 

 

11.5.3. Χρωματισμοί  με ακρυλικό χρώμα   

 

Οι εξωτερικές επιφάνειες, εκτός από τις επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέματος, θα 

χρωματισθούν με ακρυλικό χρώμα κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

 

 

11.5.4. Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών 

 

Όλες οι σιδηρές επιφάνειες (κάσσες θυρών, κιγκλιδώματα, σιδηρές κατασκευές, κ.λ.π.) 

χρωματίζονται με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος, αφού προετοιμαστούν και διαστρωθούν με 

δύο στρώσεις αντισκωριακού ελαιοχρώματος μίνιο, διαφορετικού χρώματος 

. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης: 

 

1. Ο καθαρισμός 

2. Ο καθαρισμός και η τριβή της επιφάνειας με συρμάτινη σκληρή ψήκτρα ή σμυριδόπανο. 

3. Ο χρωματισμός της επιφανείας με δύο στρώσεις μίνιο. Μετά την πρώτη στρώση μίνιου θα 

γίνει στοκάρισμα (με σιδηρόστοκο) λείανση με γυαλόχαρτο και θα ακολουθήσει η δεύτερη 

στρώση μίνιου διαφορετικού χρώματος. 

4. Ο ελαιοχρωματισμός της επιφανείας με δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώματος, μετά των 

μεσολαβούντων τριβών της επιφανείας με υαλόχαρτο μετά την ξήρανση και σε κάθε 

στρώση εκτός της τελευταίας . 

 

H τελευταία στρώση ελαιοχρώματος θα κατεργαστεί με λεπτή πλατειά ψήκτρα, το δε μίγμα 

αυτής της στρώσεως θα πρέπει να παρασκευασθεί με το ανάλογο τερεβινθέλαιο (σέρτικο 

χρώμα) για να γίνει ημίστιλπνη και απόλυτα λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια.  

 

 

 

12. Μεταλλικά κουφώματα 

 

12.1. Γενικά 
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Τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα των έργων (υαλοστάσια) θα είναι σιδηρά, σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη και ανοιγόμενα ή συρόμενα, κ.λ,π.  ανάλογα με τον προορισμό 

τους και την επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

   

 

12.2. Υλικά κατασκευής κουφωμάτων 

 

12.2.1. Σιδηρά κουφώματα 

 

Στην περίπτωση που τα κουφώματα απαιτείται να είναι σιδηρά, θα κατασκευασθούν από 

λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, καταλλήλου πάχους  (ανάλογα με την επιλογή της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας), στραντζαριστή ή σε φύλλα για την κατασκευή των αντιστοίχων τμημάτων. 

 

Ο σίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των κουφωμάτων πρέπει να είναι δομικός 

χάλυβας St 37.2, σύμφωνος με το DIN 17100 ή άλλη εγκεκριμένη διεθνή προδιαγραφή. 

 

Ο χάλυβας πρέπει να είναι καινούριος, χωρίς φυσαλίδες ή ραγάδες, με εξωτερική επιφάνεια  

λεία, καθαρή και απαλλαγμένη από σκουριές. Οι διαστάσεις και διατομές πρέπει να είναι 

απόλυτα σταθερές. 

 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να διατάξει τη διενέργεια δοκιμών για τη διαπίστωση της 

ποιότητας του χάλυβα, που θα διεξαχθούν σε εργαστήριο της εγκρίσεώς της. Η  Δ/σα 

Υπηρεσία μπορεί - κατά την κρίση της - να διατάξει τη διενέργεια δοκιμών εφελκυσμού, 

σκληρότητας κατά Brinnell, αναδίπλωσης μέχρι γωνία 180
ο
 και κάμψης ράβδου με ραφή 

συγκόλλησης.  

 

 

12.2.2.  Εξαρτήματα 

 

Τα σιδηρικά  και λοιπά εξαρτήματα (μεντεσέδες, χειρολαβές, κλειδαριές, μηχανισμοί, 

αεροφράκτες) θα είναι τύπου προτεινόμενου από τον κατασκευαστή των κουφωμάτων, και 

υπόκεινται στην έγκριση της Δ/σας Υπηρεσίας. 

 

 

12.2.3. Μεταλλικά πλαίσια θυρών στραντζαριστά (κάσες) 

 

Τα μεταλλικά πλαίσια θυρών - κάσσες θα κατασκευαστούν από λαμαρίνα ψυχρής εξελάσεως, 

πάχους 1,5χιλ. (εκτός από την περίπτωση που στην εγκεκριμένη μελέτη αναγράφεται αλλιώς) 

στραντζαριστή, σε μορφή και διατομή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Το κενό μεταξύ τοιχοποιίας και μεταλλικού πλαισίου θα πληρωθεί με αριάνι.  

 

Τα πλαίσια θα χρωματιστούν με δύο στρώσεις μίνιο και δύο ελαιόχρωμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα σε σχετικό κεφάλαιο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

 

Τα πλαίσια αυτά αφορούν πλαίσια τοιχοποιϊών, οιουδήποτε πάχους, ανεξαρτήτως  μορφής 

και σχήματος. 
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Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την 

εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

12.2.4. Τρόπος κατασκευής των κουφωμάτων 

 

Οι θύρες, τα παράθυρα και τα πλαίσια θα είναι περιτυλιγμένα χωριστά για να αποφεύγεται η 

επαφή των μεταλλικών επιφανειών κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Θα 

αποθηκεύονται κατακόρυφα, υπερυψωμένα από το έδαφος σε στεγνούς χώρους. 

 

Κατά την κατασκευή των κουφωμάτων θα αφήνονται περιθώρια διαστάσεων τέτοιων που να 

είναι δυνατή η εγκατάστασή τους στα προετοιμασμένα ανοίγματα και θα ληφθεί υπόψη η 

θερμική διαστολή. 

 

Θα προβλέπονται διατάξεις αγκύρωσης για στερεά και ασφαλή σύνδεση του συστήματος 

πόρτας ή παραθύρου και της κάσσας στη θέση του. 

 

Οι αρμοί και οι γωνίες θα εφαρμόζουν ακριβώς και στερεά. Τα κομμάτια θα συνταιριάζουν 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των γραμμών και του σχήματος. Οι αρμοί και οι συνδέσεις 

θα πρέπει να είναι αλφαδιασμένοι, να έχουν μικρό διάκενο και να είναι στεγανοί. 

 

Θα προβλέπεται διέξοδος για την υγρασία που μπαίνει στους αρμούς και για τους 

συμπυκνωμένους υδρατμούς που μαζεύονται μέσα στις κάσσες. Επίσης, θα προβλεφτούν οι 

απαιτούμενες εσωτερικές ενισχύσεις στις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα σιδηρικά  των 

θυρών ή των παραθύρων. 

 

Οι καλυμμένες επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με κατασκευές από τσιμέντο ή διαφορετικά 

υλικά, θα επιστρώνονται με ασφαλτικό υλικό. 

  

 

12.2.5. Έλεγχοι ποιότητας 

 

Η  Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των 

κουφωμάτων στο εργοστάσιο κατασκευής τους, που περιλαμβάνουν: 

 

α. Δοκιμή διείσδυσης αέρα: Οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και πλαίσια θα δοκιμάζονται 

σύμφωνα με το ASTME 283 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

 

β. Δοκιμή διείσδυσης νερού: Τα συστήματα εξωτερικών πλαισίων, θυρών και παραθύρων θα 

δοκιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 86-91. 

 

γ. Δοκιμή ανεμοπίεσης: Οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και πλαίσια θα δοκιμάζονται 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 77-88. 

 

 

12.3. Τοποθέτηση κουφωμάτων 
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Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων, των σιδηρικών και λοιπών στοιχείων, ο ανάδοχος θα 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Τα κουφώματα θα τοποθετηθούν ακριβώς στη θέση τους, στη σωστή στάθμη και την 

περασιά, χωρίς παραμόρφωση ή κακομεταχείριση της κάσσας. Οι κάσσες θα αγκυρωθούν 

γερά στην περιβάλλουσα κατασκευή για να προληφθεί η στρέβλωση ή μετατόπισή τους. 

 

Θα τοποθετείται μόνωση στο κενό της περιμέτρου μεταξύ θυρών ή παραθύρων και της 

κάσσας για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του θερμικού φραγμού. 

 

Τα σφραγιστικά στους περιμετρικούς αρμούς και τα σχετικά υλικά γεμίσματος θα 

τοποθετούνται σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής. 

 

Στις προς εκτέλεση εργασίες περιλαμβάνονται : 

 Η ρύθμιση των κινητών τμημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή λειτουργία και πλήρης 

μόνωση όταν είναι κλειστά. 

 Ο καθαρισμός των μεταλλικών επιφανειών και η αφαίρεση των πλεοναζόντων 

σφραγιστικών υλικών. 

 

 

12.4. Βαφή των κουφωμάτων 

 

Τα σιδηρά κουφώματα θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα. Στη 

συνέχεια θα εφαρμοστεί σύστημα βαφής  σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις. 

 

 

 

13. Υαλοπίνακες 

 

13.1 Γενικά 

 

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση δείγματα από όλα τα 

προτεινόμενα είδη υαλοπινάκων. 

Όλοι οι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα είναι οποιουδήποτε τύπου σχεδίου, χρώματος 

και διαστάσεων κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι θέσεις τοποθέτησης των 

υαλοπινάκων καθορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη ή κατόπιν υποδείξεων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

 

13.2 Υλικά - Εργασία 

 

Οι υαλοπίνακες θα είναι Ευρωπαϊκής προελεύσεως, άριστης ποιότητας, μονοί, οπλισμένοι, 

διαφανείς, πρώτης διαλογής, ελάχιστου ομοιόμορφου πάχους 6,5χιλ. 

 

Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι χωρίς φυσαλίδες, κυματισμούς, γρατζουνιές και άλλες 

επιφανειακές ατέλειες. Για τη στερέωση των υαλοπινάκων θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με 
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το είδος του υαλοστασίου βελόνες, πήχεις, ειδικά προφίλ, ειδικά παρεμβύσματα, στόκος της 

καλύτερης ποιότητας, κατάλληλος για μεταλλικά  κουφώματα ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδος. 

 

Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι προσεκτικά κομμένοι στις απαιτούμενες διαστάσεις, σύμφωνα 

με τα ανοίγματα των κουφωμάτων όπου θα τοποθετηθούν και με αρκετό κενό, για να 

αποφευχθεί το σπάσιμό τους λόγω διαστολής. Οι υαλοπίνακες που θα στερεωθούν με στόκο 

θα πιεστούν σφικτά πάνω στο κούφωμα, θα εδρασθούν σε αρκετή ποσότητα στόκου και θα 

κρατηθούν σταθερά στη θέση τους. Οι υαλοπίνακες με συρμάτινη ενίσχυση θα κοπούν έτσι 

ώστε τα σύρματα να είναι παράλληλα προς τις άκρες. 

 

Πριν τοποθετηθούν  οι υαλοπίνακες, όλα τα κουφώματα  θα ασταρωθούν με αστάρι 

εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλου για μέταλλα. 

Οι υαλοπίνακες θα αποθηκεύονται με την αρχική τους συσκευασία και θα προφυλάσσονται 

κατάλληλα από σπασίματα. 

 

Οι υαλοπίνακες που θα ραγίσουν ή σπάσουν πριν από την παραλαβή του έργου, θα 

αντικατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου.  

 

14. Είδη υγιεινής – Λοιπός εξοπλισμός χώρου W.C. 

 

14.1    Γενικά 

 

Στα W.C τοποθετούνται: μπαταρία ψυχρού ύδατος, λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πίεσης, 

με το κάλυμμά της, καζανάκι, νιπτήρας, εταζέρα, σαπωνοθήκη, διπλό άγγιστρο – γάντζος 

αναρτήσεως από πορσελάνη, χαρτοθήκη και καθρέπτης, τοποθετημένο μέσω κατάλληλων 

στηριγμάτων στον τοίχο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Τα ανωτέρω θα είναι από πορσελάνη, Ευρωπαϊκής προέλευσης, οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου 

και διαστάσεων, κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και χρώματος λευκού (εκτός 

αν καθοριστεί διαφορετικά από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία). 

    

 

14.2. Υλικά - Εργασία  

 

Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα είναι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την 

εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

15. Ηλεκτροφωτισμός 

 

Ο ηλεκτροφωτισμός περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 

διακόπτες, ρευματοδότες, γειώσεις, ηλεκτρική παροχή και καλωδιώσεις σύμφωνα με την 

αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή. Θα περιλαμβάνει προμήθεια των υλικών, πλήρη 

εγκατάσταση και ετοιμότητα για λειτουργία. 
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2.5 ΑΠΛΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(Τ.Π. 320 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Εφαρμογή στο Άρθρο ΠΜ-44 ) 
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1. Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται με την παρούσα, αφορούν στην προμήθεια, κατασκευή και 

τοποθέτηση απλών σιδηρών κατασκευών και εξαρτημάτων, δηλαδή των μεταλλικών μερών 

των έργων, που για την κατασκευή τους δεν απαιτείται ειδική εργασία μηχανουργείου. 
 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εσχάρες, ελάσματα προστασίας γωνιών, κλπ. 
 
 

2. Κατασκευή 

Οι σιδηροκατασκευές και τα εξαρτήματα θα γίνουν όπως ορίζεται στα σχέδια της 

εγκεκριμένης μελέτης και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα ακολουθείται η 

καθιερωμένη τεχνική και πρακτική. Στις εργασίες περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων η 

σχετική κατεργασία σε σιδηρουργείο, η μεταφορά επί τόπου, η πλήρης τοποθέτηση με τα 

απαιτούμενα μικροϋλικά και η βαφή που θα γίνει όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Τεχνική 

Προδιαγραφή. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έντεχνη και στερεή κατασκευή και οι πάσης φύσεως 

συνδέσεις θα είναι άριστης κατασκευής και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

εμπειρίας. 
 

Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο και την 

έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο σίδηρος θα είναι αχρησιμοποίητος, χωρίς οξείδωση 

και θα έχει τις διαστάσεις και διατομές που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη.  
 

Οι ενώσεις θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση και όλες οι ανωμαλίες θα τροχίζονται και θα  

λειαίνονται. Στην περίπτωση που απαιτείται γαλβάνισμα, αυτό θα γίνεται με τη μέθοδο της 

“εν θερμώ εμβαπτίσεως”, εκτός αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία καθορίσει κάτι διαφορετικό για 

τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τυχόν βλάβες που προξενούνται κατά το γαλβάνισμα, 

επανορθώνονται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 
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3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (για αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις 
υπάρχουσες προδιαγραφές ΕΥΔΑΠ ΑΕ.) 

3.1 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

3.1.1 Πεδίο Εφαρμογής  

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στις εργασίες αποκατάστασης ζημιών και φθορών σε 
υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα. Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις Προδιαγραφές 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01 (Κατασκευές από σκυρόδεμα) και πιο συγκεκριμένα: 

i. -01-01 (Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά) 

ii. -01-02 (Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων) 

iii. -02-01 (Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού) 

iv. -02-02 (Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού) 

v. -03-01 (Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού) 

vi. -03-02 (Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού) 

vii. -04-00 (Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση 
του οπλισμού) 

viii. -05-00 (Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον 
οπλισμό) 

ix. 1-06-00 (Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει 
αποδιοργανωθεί τοπικά) 

x. -07-01 (Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους) 

xi. -07-02 (Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους) 

xii. -09-01 (Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών) 

3.1.2 Εκτέλεση εργασιών 

Καθαρισμός επιφανειών σκυροδέματος 

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στον καθαρισμό των 
επιφανειών σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά. Ως ξένα υλικά νοούνται τα 
υπολείμματα επιχρισμάτων, ανθρακικά άλατα (αναμένονται σε δεξαμενές νερού) κτλ. 

Η μέθοδος εκτέλεσης του καθαρισμού εξαρτάται από το είδος του υλικού που προβλέπεται να 
απομακρυνθεί από την επιφάνεια του σκυροδέματος , τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας. και τη 
χρήση των επιφανειών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η μέθοδος καθαρισμού 
δεν επηρεάζει δυσμενώς τη χρήση της καθαριζόμενης επιφάνειας (πχ σε δεξαμενές πόσιμου νερού 
να αποτρέπεται η εφαρμογή ακατάλληλων χημικών μεθόδων κτλ). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο 
καθαρισμός δύναται να επιτευχθεί με χρήση ηλεκτροπνευματικής σφύρας, ελαφράς αερόσφυρας, 
συρματόβουρτας, συρματόβουρτσας προσαρμοσμένης σε γωνιακό ηλεκτρικό τροχό, με υδροβολή, 
με αμμοβολή, με ψεκασμούς με κατάλληλα καθαριστικά, με σμυριδόχαρτο. 

Η εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν η επιφάνεια του σκυροδέματος έχει καθαριστεί πλήρως και 
τα απορρίματα έχουν συλλεγεί και μεταφερθεί προς οριστική απόθεση. 

 Σημειώνεται ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι έχει επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδος 
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Το εργατοτεχνικό προσωπικό οφείλει να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα μέσα ατομικής 
προστασίας, όπως αυτά ορίζονται κατά περίπτωση στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01. 

Προετοιμασία επιφανειών σκυροδέματος 

Η προετοιμασία των επιφανειών σκυροδέματος συνίσταται στα παρακάτω είδη: 

 Εκτράχυνση της επιφάνειας σε βάθος 0,2 έως 0,5 mm, με σκοπό την αύξηση της ειδικής 
επιφάνειας του σκυροδέματος 

 Εκτράχυνση της επιφάνειας σε βάθος 0,5 έως 5 mm, με σκοπό την αύξηση της συνάφειας μεταξύ 
της υπάρχουσας επιφάνειας και της νέας στρώσης υλικού 

 Λείανση της επιφάνειας 

 Απόξεση της επιφάνειας, με αφαίρεση της επιφανειακής στρώσης σε βάθος όσο απαιτείται για να 
εμφανιστούν τα χονδρόκοκκα αδρανή και να καταστεί τραχεία. 

Η μέθοδος εκτέλεσης εξαρτάται από το είδος του υλικού που προβλέπεται να απομακρυνθεί από 
την επιφάνεια του σκυροδέματος και τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
δύναται να γίνει χρήση ηλεκτροπνευματικής σφύρας, ελαφράς σφύρας, μονή ή πολλαπλές κεφαλές, 
αμμοβολής, σμυριδοτροχού προσαρμοσμένου σε γωνιακό ηλεκτροεργαλείο, υδροβολής. 

 Η εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν η επιφάνεια του σκυροδέματος έχει καθαριστεί πλήρως 
και τα απορρίματα έχουν συλλεγεί και μεταφερθεί προς οριστική απόθεση. 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό οφείλει να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα μέσα ατομικής 
προστασίας, όπως αυτά ορίζονται κατά περίπτωση στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02. 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος 

Η τοπική καθαίρεση σκυροδέματος αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Διάνοιξη ανοιγμάτων σε πλάκες 

 Καθαίρεση τμημάτων δοκών ή υποστυλωμάτων για την κατασκευή νέων τοιχωμάτων 

 Καθαίρεση μεμονωμένων φερόντων στοιχείων με σημαντικές βλάβες προκειμένου να 
ανακατασκευαστούν. 

Η μέθοδος εκτέλεσης εξαρτάται από τη θέση του υπό καθαίρεση σκυροδέματος, την έκταση της 
εργασίας και το είδος του σκυροδέματος που πρόκειται να καθαιρεθεί και τις τυχόν επιπτώσεις σε 
γειτονικά φέροντα ή μη στοιχεία της κατασκευής ή σε ανθρώπους. 

Οι μέθοδοι καθαίρεσης σκυροδέματος είναι για τις περιπτώσεις μη διατήρησης του οπλισμού με 
χρήση αερόσφυρας μεγάλου βάρους και υδραυλικής κρουστικής σφύρας και με χρήση 
αδαμαντοφόρου δίσκου, συρματοκόπτη, υδροκοπή για αδιατάρακτη κοπή και για διατήρηση του 
οπλισμού με χρήση αερόσφυρας μέσου βάρους, ηλεκτροπνευματικής σφύρας ή υδραυλικής 
κρουστικής σφύρας χειρός. 

Η εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχει καθαιρεθεί και απομακρυνθεί το στοιχείο της 
κατασκευής, οι παρειές του παραμένοντος σκυροδέματος έχουν καθαριστεί από χαλαρά και σαθρά 
υλικά, τα προϊόντα της αποξήλωσης έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή φόρτωσης και έχουν 
αποκατασταθεί οι τυχόν βλάβες στο παραμένον σκυρόδεμα. Κατά την παραλαβή ελέγχεται αν η 
καθαίρεση έγινε στην έκταση που προβλέπεται στη μελέτη και αν έχουν προκληθεί βλάβες 
(ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις κτλ) στο παραμένον σκυρόδεμα, οι οποίες και αποκαθίστανται 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης και τις σχετικές Προδιαγραφές. 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό οφείλει να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα μέσα ατομικής 
προστασίας, όπως αυτά ορίζονται κατά περίπτωση στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 και 14-01-02-
02. 
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Διάτρηση σκυροδέματος  

Οι διατρήσεις δύναται να γίνουν με αποκοπή ή όχι του υπάρχοντος οπλισμού. Οι διατρήσεις δύναται 
να είναι τυφλές (πχ για αγκύρωση οπλισμού) ή διαμπερείς (πχ για διέλευση αγωγού). Για τις 
διατρήσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος δύναται να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική ή υδραυλική 
καροταρία ή θερμική λόγχη για διατρήσεις με αποκοπή του οπλισμού και ηλεκτροπνευματικό 
δράπανο ή αεροδράπανο τρυπάνι για διατρήσεις χωρίς αποκοπή του οπλισμού. Το εργατοτεχνικό 
προσωπικό οφείλει να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, όπως αυτά 
ορίζονται κατά περίπτωση στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 και 14-01-03-02. 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος εξ’ αιτίας διάβρωσης οπλισμού 

Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην απομάκρυνση 
των επιχρισμάτων ή του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της βλάβης όπου αποκαλύπτεται ο 
οξειδωμένος οπλισμός και να προβεί στον καθαρισμό του οπλισμού από τα οξείδια με 
συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεσης με διαβρωτικό υλικό 
ή αμμοβολή. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να εκτελούνται όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι 
υψηλή. 

Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού θα εφαρμόζεται το υλικό 
αντιδιαβρωτικής προστασίας (τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας είτε εποξειδικό αντιοξειδωτικό για 
προστασία χάλυβα οπλισμού).Εν συνεχεία θα εφαρμόζεται κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης, ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη της επιφάνειας του απομένοντος σκυροδέματος στη ζώνη 
επέμβασης. Όσον το κονίαμα ενίσχυσης πρόσφυσης είναι ακόμα νωπό, θα διαστρώνεται το 
επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα, σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την 
αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος. Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα θα 
γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή εκτόξευση. Τέλος θα διαστρώνεται λεπτή στρώση από 
λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος για σφράγιση των πόρων του επισκευαστικού 
κονιάματος και τη διόρθωση μικροατελειών. Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος και η 
στρώση φινιρίσματος θα παραμένουν υγρές επί 48 ώρες με τακτική διαβροχή, υγρή λινάτσα ή υγρό 
σφουγγάρι. 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες και τα μέσα προστασίας του εργατοτεχνικού 
προσωπικού αναγράφονται αναλυτικά στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00. 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό 

Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην οριοθέτηση του 
υπό αφαίρεση σκυροδέματος και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα υποστύλωσης ή αποφόρτισης της 
περιοχής. Εν συνεχεία πρέπει να απομακρυνθούν τυχόν επιχρίσματα ή σαθρά τμήματα με σφυρί και 
καλέμι, κρουστικό πιστόλι ή με οποιονδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο και να καθαριστεί η περιοχή με 
σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα. Εν συνεχεία εφαρμόζονται τα 
ακροφύσια εισόδου και ελέγχου της εποξειδικής ρητίνης, εάν προβλέπεται από τη μελέτη και 
τοποθετούνται τα καλούπια εφαρμογής του νέου σκυροδέματος. Μετά την εφαρμογή του έγχυτου 
σκυροδέματος αφαιρούνται τα καλούπια και η υποστύλωση. 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες και τα μέσα προστασίας του εργατοτεχνικού 
προσωπικού αναγράφονται αναλυτικά στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00. 

Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Σε περιπτώσεις τοπικής αποδιοργάνωσης του σκυροδέματος συνοδευόμενης από τοπικό λυγισμό ή 
θραύση των ράβδων οπλισμού συνιστάται η αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος και του 
οπλισμού με υλικά ιδίων μηχανικών χαρακτηριστικών με εκείνα που υπέστησαν αστοχία, χωρίς να 
αλλάξει η γεωμετρία του στοιχείου και η ποσότητα του περιεχόμενου οπλισμού, δηλαδή να 
αποκατασταθεί πλήρως η αρχική διατομή. 

Αρχικά, προετοιμάζεται η περιοχή των εργασιών, απομακρύνοντας τυχόν επιχρίσματα, σαθρού 
σκυροδέματος, τμήματα ράβδων οπλισμού κτλ. Εν συνεχεία, τοποθετούνται και 
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ηλεκτροσυγκολλούνται νέα τμήματα ράβδων, τοποθετούνται καλούπια και εγχύεται σκυρόδεμα. 
Ακολουθεί οπτικός, γεωμετρικός και μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος. 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες και τα μέσα προστασίας του εργατοτεχνικού 
προσωπικού αναγράφονται αναλυτικά στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00. 

Πλήρωση ρωγμών σκυροδέματος 

Οι ρωγμές που εντοπίζονται σε άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα χαρακτηρίζονται ως μικρού εύρους 
όταν έχουν πάχος 0,3 – 3 mm και μεγάλου εύρους όταν έχουν μεγαλύτερο πάχος.  

Για την πλήρωση των ρωγμών χρησιμοποιούνται υλικά εισαγόμενα (εισπιεζόμενα) στη ρωγμή, τα 
οποία μετά τη σκλήρυνσή τους συνδέονται μονολιθικά με το περιβάλλον σκυρόδεμα. Συνίστανται 
από εποξειδικές κόλλες δύο συστατικών (ρητίνη, σκληρυντής) για μικρές ρωγμές και εποξειδικές 
κόλλες δύο συστατικών (ρητίνη, σκληρυντής) ή κονιάματα σταθερού όγκου (βιομηχανικής 
προέλευσης) για μεγάλες ρωγμές. 

Αρχικά, καθαιρούνται τυχόν υπάρχοντα επιχρίσματα κατά μήκος της ρωγμής και σε πλάτος 10 cm 
εκατέρωθεν αυτής και καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέματος. Τοποθετούνται ακροφύσια με 
σφήνωση στα χείλη της ρωγμής σε αποστάσεις 20-40 cm και σφραγίζεται εξωτερικά το ίχνος της 
ρωγμής με εποξειδική πάστα ή τσιμεντοειδές υλικό. Μετά τη σκλήρυνση της σφράγισης εισπιέζεται 
στη ρωγμή το υλικό πλήρωσης μέσω αντλίας ενεμάτων. Αν η πλήρωση γίνει με κονίαμα σταθερού 
όγκου πριν την πλήρωση εισπιέζεται νερό στη ρωγμή. 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες και τα μέσα προστασίας του εργατοτεχνικού 
προσωπικού ανά περίπτωση αναγράφονται αναλυτικά στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 και 1501-
14-01-07-02. 

Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών 

Η επιφάνεια αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών δύναται να έχει συσσωρεύσει υπολείμματα 
σκληρυμένου σκυροδέματος, οξείδια, αντιοξειδωτική βαφή κτλ. Η μέθοδος καθαρισμού εξαρτάται 
από το είδος του υλικού που πρέπει να απομακρυνθεί, από το πάχος του οξειδίου που πρέπει να 
απομακρυνθεί και από τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας. Ο καθαρισμός δύναται να γίνει με 
χρήση ελαφράς αερόσφυρας μονής ή πολλαπλής κεφαλής, με χαλύβδινο ή ορειχάλκινο ματσακόνι 
χειρός, με συρματόβουρτσα με χαλύβδινα ή ορειχάλκινα σύρματα, με συρματόβουρτσα 
προσαρμοσμένη σε γωνιακό τροχό, με χρήση αφαιρετικών σκουριάς κτλ. 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες και τα μέσα προστασίας του εργατοτεχνικού 
προσωπικού ανά περίπτωση αναγράφονται αναλυτικά στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01. 

 

Αθήνα, …. /…./2017 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… Απόφαση 
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