
     

 
Αρχιτεκτονική έκθεση 

Για την προσθήκη κατ’ επέκταση, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το έργο αφορά την ανέγερση, προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου. Το υφιστάμενο κτίριο 

είναι μέρος του σχολικού συγκροτήματος που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο προγράμματος σχολικής 

αρχιτεκτονικής (1930-1938) απο τον Πάτροκλο Καραντινό, έναν απο τους αντιπροσωπευτικότερους αρχιτέκτονες της 

Ελληνικής Αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα.   

 

 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος συντελέστηκαν αλλαγές και προσθήκες, ανάλογα με τις 

ανάγκες που έπρεπε να καλύπτει στην κάθε περίοδο. Επιπλέον ο σεισμός του 1999 άφησε σοβαρές ζημιές στο σχολείο 

και ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων προέβη σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης του σοβαρά πληγέντος κτιρίου.  

Στην παρούσα φάση οι ανάγκες του σχολείου επιτάσσουν τη δημιουργία μιας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων καθώς και 

κάποιους επιπλέον χώρους διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη ενός διώροφου κτιρίου με 

υπόγειο, που να στεγάζει τις επιπλέον λειτουργίες.  

Η παρούσα μελέτη, προτείνει ένα κτίριο μορφής Γ, προσκείμενο στη βορειοδυτική γωνία του υφιστάμενου κτιρίου, όπου 

άλλωστε υπάρχει και διαθέσιμος αδόμητος χώρος. Η μία πτέρυγα, αναπτύσσεται στον άξονα Βορρά – Νότου, και περι-

λαμβάνει την Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τη σκηνή και τα παρασκήνια. Η άλλη, αναπτύσσεται κάθετα στην πρώτη, 

στον άξονα Ανατολή - Δύση και στεγάζει τις υποστηρικτικές λειτουργίες της ΑΠΧ (WC, αποθήκες), κατακόρυφες κυκλο-

φορίες καθώς και κάποιες επιπλέον αίθουσες στον  όροφο. Μέσα στο νέο περίγραμμα και αφότου καλύφθηκαν οι ανά-

γκες του αρχικού κτιριολογικού προγράμματος,  προστέθηκαν κάποιοι επιπλέον υποστηρικτικοί χώροι, όπως γραμμα-

τεία, αποθήκη, αρχείο κλπ.   

 

 



     

 

Μια βασική παράμετρος για τη θέση του νέου κτιρίου σε σχέση με το υφιστάμενο, είναι οτι κατά την περίοδο των επι-

σκευών μετά το σεισμό του 1999, στο υφιστάμενο κτίριο έγιναν ενισχύσεις των θεμελίων, με αποτέλεσμα τα νέα πέδιλα 

να προεξέχουν απο την ανωδομή κατά 60 εκ. Υπ’ αυτή τη συνθήκη, τα υποστυλώματα του νέου κτιρίου δεν μπορούν να 

«εφάπτονται» στο υφιστάμενο κτίριο αλλά πρέπει να κατασκευασθούν σε απόσταση κατ’ ελάχιστο 65εκ. Παρόλα αυτά, 

αποφασίστηκε, ο ενδιάμε-

σος χώρος μεταξύ των κτι-

ρίων, να παραμείνει λειτουρ-

γικός, με την επέκταση των 

πλακών σε κάθε επίπεδο εν 

είδει προβόλων, ώστε οι εσο-

χές που δημιουργούνται να 

μπορούν να αποτελέσουν 

είτε αποθηκευτικούς χώ-

ρους, είτε μικρούς χώρους 

για παιχνίδι.  

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα και απομονω-

μένα απο το υπόλοιπο σχολείο, είτε ως μέρος του. Είναι προσβάσιμη απο ανεξάρτητη εξωτερική είσοδο καθώς και απο 

εσωτερικό διάδρομο που τη συνδέει με τις λοιπές λειτουργίες του νέου αλλά και του υφιστάμενου κτιρίου.  

Μορφολογικά το νέο κτίριο μορφής Γ είναι ισόγειο κατά τον έναν άξονα (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και διώροφο 

κατά τον άλλον (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη κλπ). Στις όψεις τα κουφώματα διαμορφώνονται σε έναν κάναβο 

αρχιτεκτονικών προεξοχών όπου εναλλάσονται χρωματιστά πανέλα με γυάλινα στοιχεία.  

 

 

 



 

 

Βάσει των διαστάσεων της προσθήκης, οι χώροι διαμορφώθηκαν ως εξής:  

 

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΕΜΒΑΔΟΝ (m2) 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ (m2) 

ΥΠΟΓΕΙΟ (δεν προσμετράται)     

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 50,00 35,00 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 20,00 46,00 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

100,00 

20,50 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 1 24,00 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 2 43,00 

ΑΡΧΕΙΟ 1 17,00 

ΑΡΧΕΙΟ 2 21,00 

ΙΣΟΓΕΙΟ     

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 180,00 184,00 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ KOΡΙΤΣΙΩΝ 

111,00 113,00 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 

ΣΚΗΝΗ 



     

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ 

W.C. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 8,00 9,00 

W.C. ΑΓΟΡΙΩΝ 8,00 9,00 

W.C. ΑΜΕΑ 5,00 7,50 

ΑΠΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΕΙΟ  15,00 15,00 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 7,50 

1ος ΟΡΟΦΟΣ     

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 42,00 42,00 

ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ 45,00 41,00 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 40,00 41,00 

W.C. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 8,00 9,50 

W.C. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 8,00 12,50 

W.C. ΑΓΟΡΙΩΝ 8,00 17,00 

ΓΡΑΜΜΑΤEΙΑ - 15,00 

ΑΡΧΕΙΟ - 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Τεχνική Αρχιτεκτονική Περιγραφή 

Για την προσθήκη κατ’ επέκταση, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

 

Η τεχνική περιγραφή αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη νέας προσθήκης (κατ’ επέκταση) στο υφιστάμενο κτίριο του 

10υ Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

 

Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 5.398,39τμ και βρίσκεται επι της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. Φιλοξενεί το 2ο  

νηπιαγωγείο καθώς και το 1ο Δημοτικό σχολείο που αποτελεί μέρος του σχολικού συγκροτήματος που σχεδιάστηκε 

και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο προγράμματος σχολικής αρχιτεκτονικής στη δεκαετία του 1930. Το οικόπεδο είναι 

σχετικά επίπεδο χωρίς έντονες κλίσεις και γειτνιάζει με οικόπεδο σχολικών κτιρίων στο βορρά και δρόμους ήπιας 

κυκλοφορίας δυτικά και νότια. 

 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Πρόκειται για σχολικό συγκρότημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικής 

αρχιτεκτονικής (1930-1938) απο τον Πάτροκλο Καραντινό, έναν απο τους αντιπροσωπευτικότερους αρχιτέκτονες 

της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα.  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος συντελέστηκαν αλλαγές και προσθήκες, ανάλογα 

με τις ανάγκες που έπρεπε να καλύπτει στην κάθε περίοδο. Στην ανατολική πλευρά του συγκροτήματος και παράλ-

ληλα με την ανατολική πτέρυγα του Δημοτικού, χτίστηκε τη δεκαετία του 1970 το σημερινό 2ο νηπιαγωγείο Αμα-

ρουσίου. 

 Το 1999, ο σεισμός του Σεπτεμβρίου, άφησε σοβαρές ζημιές στο σχολείο και ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων προ-

έβη σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, με τη μελέτη αποκατάστασης ζημιών απο το σεισμό και ενίσχυσης 

διδακτηρίου που ενεκρίθη με την υπ’ αρ. 12640/2000 πράξη του γεν. Διευθυντή του Ο.Σ.Κ που ήταν ο αρμόδιος 

φορέας.  

Το 2004 για τις ανάγκες φιλοξενίας μαθητών-εθελοντών από Βαλκανικές χώρες, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώ-

νων, αλλά και για λόγους ασφαλείας των μαθητών εξαιτίας της καταπόνησης του κτιρίου απο το σεισμό του 1999, 

οι μέχρι τότε υπόγειες τουαλέτες, που βρίσκονταν στο νότιο άκρο της ανατολικής πτέρυγας, έκλεισαν και αντικατα-

στάθηκαν απο τις σημερινές υπέργειες (μελέτη – κατασκευή απο ΟΣΚ ως αρμόδιος τότε φορέας). 

Το 2014, έγινε μελέτη στατικής επάρκειας του σχολείου και «Αποκατάσταση της οροφής του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου – Άρση επικινδυνότητας». 

Σήμερα, οι ανάγκες του σχολείου επιτάσσουν τη δημιουργία μιας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων καθώς και κά-

ποιους επιπλέον χώρους διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη ενός διώροφου κτιρίου 

με υπόγειο, που να στεγάζει τις επιπλέον λειτουργίες.  



 

4. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 

 

Η παρούσα μελέτη, προτείνει ένα διώροφο κτίριο μορφής Γ, προσκείμενο στη βορειοδυτική γωνία του υφιστάμενου 

κτιρίου, η οποία άλλωστε υπεδείχθη ως διαθέσιμος αδόμητος χώρος.   

Κριτήρια της σύνθεσης του νέου κτιριακού όγκου αποτέλεσαν μεταξύ άλλων και τα εξής: 

 

Η συμβολή του κτιρίου στη δημιουργία άνετου, ελκυστικού, λειτουργικού κι ευχάριστου περιβάλλοντος. 

Η διάταξη των όγκων κατά τρόπο ώστε να μη δίνεται η αίσθηση της μονολιθικότητας αλλά και να υποννοούνται οι 

χρήσεις που φιλοξενούνται σε αυτούς. 

 

Η ευκολία αναγνωσιμότητας των προσπελάσεων προς την κτιριακή ενότητα και την είσοδο της. 

Η ανάπτυξη των όγκων κατά τρόπο ώστε να καταλαμβάνουν το δυνατόν λιγότερο χώρο απο το προαύλιο και τους 

χώρους εκτόνωσης των παιδιών.  

 

Κατευθυντήριο στόχο που οδήγησε σταδιακά στο σχεδιασμό του κτιρίου, αποτέλεσε η διαμόρφωση ενός περιβάλ-
λοντος που να εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες μάθησης, λειτουργίας καθώς και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφα-
λείας. 

Η πρακτική ερμηνεία αυτού του στόχου μπορεί να αναλυθεί σε μια σειρά κριτηρίων που η αρμονική και ολοκληρω-
μένη τους σύνθεση θα χαρακτηρίσει τη στάθμη της ποιότητας του περιβάλλοντος του κτιρίου όπως η λειτουργικό-
τητα, η μορφή, η κλίμακα και η οικονομία. 

Τα ειδικότερα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις προτεινόμενες εφαρμογές, είναι: 

-Δημιουργία χώρων εύκολα ελεγχόμενων. 

-Ιδανικός ηλιασμός και φυσικός αερισμός όλων των τμημάτων. 

-Απλή, οικεία και ανεπιτήδευτη αρχιτεκτονική μορφολογία και ένταξη στο υφιστάμενο 

περιβάλλον. 



     

-Εύστοχη ανταπόκριση στα διαστασιολογικά δεδομένα ωφέλιμων επιφανειών για τις 

λειτουργικές ενότητες όπως προβλέπονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα. 

-Κατασκευαστική λιτότητα και ακρίβεια με παράλληλη λειτουργική και αισθητική 
απόδοση. 

 

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Βάσει του Κτιριολογικού Προγράμματος, η μελέτη περιλαμβάνει την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων που άλλωστε 

αποτέλεσε και τον πυρήνα της συνθετικής ιδέας, καθώς και επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικούς χώ-

ρους. 

 

Το κτίριο αποτελείται απο δύο πτέρυγες, σε μορφή Γ που «εφάπτονται» στη βορειοδυτική γωνία του υφιστάμενου 

κτιρίου είναι ισόγειο κατά τον έναν άξονα και διώροφο κατά τον άλλον.  

Η μία πτέρυγα, αναπτύσσεται στον άξονα Βορρά – Νότου, και περιλαμβάνει την Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τη 

σκηνή και τα παρασκήνια. 

 Η άλλη, αναπτύσσεται κάθετα στην πρώτη, στον άξονα Ανατολή - Δύση και στεγάζει τις υποστηρικτικές λειτουργίες 

της ΑΠΧ (WC, αποθήκες), υπόγειο τμήμα με βοηθητικές χρήσεις, κατακόρυφες κυκλοφορίες καθώς και αίθουσες 

διδασκαλίας και βιβλιοθήκη στον  όροφο.  

Μέσα στο νέο περίγραμμα και αφότου καλύφθηκαν οι ανάγκες του αρχικού κτιριολογικού προγράμματος,  προστέ-

θηκαν επιπλέον υποστηρικτικοί χώροι, όπως γραμματεία/ιατρείο, αποθήκη, αρχείο κλπ.   

Μια βασική παράμετρος για τη θέση του νέου κτιρίου σε σχέση με το υφιστάμενο, είναι οτι κατά την περίοδο των 

επισκευών μετά το σεισμό του 1999, στο υφιστάμενο κτίριο έγιναν ενισχύσεις των θεμελίων, με αποτέλεσμα τα νέα 

πέδιλα να προεξέχουν απο την ανωδομή κατά 60 εκ. Υπ’ αυτή τη συνθήκη, τα υποστυλώματα του νέου κτιρίου δεν 

μπορούν να «εφάπτονται» στο υφιστάμενο κτίριο αλλά πρέπει να κατασκευασθούν σε απόσταση κατ’ ελάχιστο 

65εκ. Παρόλα αυτά, αποφασίστηκε, ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των κτιρίων, να παραμείνει λειτουργικός, με την 

επέκταση των πλακών σε κάθε επίπεδο εν είδει προβόλων, ώστε οι εσοχές που δημιουργούνται να μπορούν να 

αποτελέσουν είτε αποθηκευτικούς χώρους, είτε μικρούς χώρους για παιχνίδι.  
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα και 

απομονωμένα απο το υπόλοιπο σχολείο, είτε ως μέρος του. Είναι προσβάσιμη απο ανεξάρτητη εξωτερική είσοδο 

στη δυτική όψη καθώς και απο εσωτερικό διάδρομο που τη συνδέει με τις λοιπές λειτουργίες του νέου αλλά και 

του υφιστάμενου κτιρίου. Έχει καθαρό εμβαδόν 184,00τμ και σκηνή 42,00τμ και θα διαθέτει κινητά καθίσματα ώστε 

να μπορούν να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση. Για τον ίδιο λόγο έχουν προβλεφθεί αποθηκευτικοί χώ-

ροι με τη μορφή εντοιχισμένων ντουλαπών καθώς επίσης μία αποθήκη για αθλητικό εξοπλισμό (στρώματα, βαρη 

κλπ) και μία αποθήκη σκηνικών με πρόσβαση απο τη σκηνή. 

Στο ισόγειο οι υπόλοιποι χώροι λειτουργούν ως υποστηρικτικοί της αίθουσας αλλά κι εν γένει του σχολείου στις 

ώρες λειτουργίας του. Περιλαμβάνουν αποδυτήρια, παρασκήνια, χώρους υγιεινής για αγόρια και κορίτσια καθώς 

και WC AMEA. Eπιπλέον υπάρχει η δεύτερη είσοδος απο την ανατολική όψη, σύνδεση με το υφιστάμενο κτίριο 

καθώς και οι κατακόρυφες κυκλοφορίες που μπορούν να γίνουν είτε μέσω του κλιμακοστασίου είτε του ανελκυ-

στήρα. 

Στον Α’ όροφο δημιουργούνται οι εξής χώροι σύμφωνα με τις απαιτήσεις: 

ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ με εμβαδόν 41,00 τμ  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ με εμβαδόν 41,00 τμ 



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με εμβαδόν 42,00 τμ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΙΑΤΡΕΙΟ με εμβαδόν 15,00 τμ 

Χώροι Υγιεινής (αγοριών, κοριτσιών, διδασκόντων) με συνολικό εμβαδόν περι τα 40,00 τμ 

Στο Υπόγειο τοποθετούνται χώροι αποθήκευσης (αρχείο, αποθήκες) καθώς και Η/Μ εγκαταστάσεις. 
 

6. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Η είσοδος στο νέο κτίριο μπορεί να γίνει είτε εξωτερικά απο δύο αντιδιαμετρικά αντίθετες εισόδους (ανεξάρτητη 

είσοδος για την ΑΠΧ στη δυτική όψη και κύρια είσοδος στο κτίριο απο τα Ανατολικά) είτε εσωτερικά διαμέσου της 

σύνδεσης με το υφιστάμενο κτίριο και στα δύο επίπεδα. Η πρόσβαση με αμαξίδιο προβλέπεται να γίνεται με τη 

χρήση ράμπας, απο την κύρια είσοδο στην Ανατολική όψη. Απο εκεί, είναι δυνατή η κυκλοφορία σε όλους τους 

χώρους του ισογείου καθώς και του ορόφου με τη χρήση ανελκυστήρα. Αξίζει να σημειωθεί οτι η  προσθήκη ανελ-

κυστήρα, επιτρέπει την κίνηση αμαξιδίου σε όλες τις στάθμες τόσο του νέου κτιρίου αλλά και του υφισταμένου μιας 

και προηγουμένως δεν δινόταν αυτή η δυνατότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1΄ –  ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Αντικείμενο 

Οι πιο κάτω τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην κατασκευή των οικοδομικών εργασιών της Αρ-

χιτεκτονικής Μελέτης για το έργο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗ-

ΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Οι προδιαγραφές των υλικών του φέροντα οργανισμού και γενικά όλων των φερουσών κατασκευών 

αποτελούν αντικείμενο του στατικού μέρους της μελέτης εφαρμογής, όπως άλλωστε και οι προδια-

γραφές των ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και έργων.  

Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών οικοδομικών εργασιών περιλαμβάνει τα Τεχνικά χαρα-

κτηριστικά των υλικών και τον τρόπο εφαρμογής τους καθώς επίσης και τους τρόπους ανεγέρσεως των 

διαφόρων οικοδομικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.  

Το σύνολο των προδιαγραφών αυτού του τεύχους αποτελούν συμπλήρωμα και αναπόσπαστο μέρος 

της Τεχνικής Περιγραφής των Οικοδομικών εργασιών.  

 

2. Πεδίο Εφαρμογής 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές αυτές. 

Οι υποβάλλοντες προσφορά θα πρέπει να  έχουν υπ’ όψιν τους τις προδιαγραφές αυτές και να συμ-

μορφώνονται απόλυτα μ’ αυτές.  

Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται στις προδιαγραφές αυτές και να τις ικανοποι-

ούν σ’ όλα τους τα σημεία. Σε περίπτωση με δύο ή περισσότερες δυνατότητες η τελική επιλογή επα-

φίεται ανεπιφύλακτα στην κρίση του μελετητή και του επιβλέποντα.  

Στις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παρακάτω προδιαγραφές κάποιων υλικών τότε ισχύουν όσα 

αναφέρει το Τιμολόγιο και τα σχέδια της μελέτης.  

Οι αναφερόμενοι στο τεύχος αυτό, το τιμολόγιο και τα σχέδια «τύπος» υλικών, έχουν σαν σκοπό να 

προσδιορίσουν με σαφήνεια τις προδιαγραφές, τις αποδόσεις και τα λοιπά στοιχεία του υλικού που 

επέλεξε ο μελετητής.  

 

 

 



     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2΄ –  ΠΡΟΤΥΠΑ  &  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Γενικά 

Για την κατασκευή του έργου έχουν γενική εφαρμογή οι ακόλουθες ρυθμίσεις σχετικά με την επιλογή 

κάθε φύσης υλικού, την επεξεργασία του και την ενσωμάτωσή του στο έργο.  

1. Πρότυπα και Κανονισμοί 

1.1. Η επιλογή των κάθε φύσης υλικών ή επεξεργασίας τους και η ενσωμάτωσή τους στο έργο θα γίνεται σύμ-

φωνα με τα αναφερόμενα σε κάθε κεφάλαιο πρότυπα, κανονισμούς και περιγραφές. 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

1.3. Όπου στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά σε άρθρα των εγκεκριμένων αναλύσεων ΠΤΟΕ, ΠΤΕΟ, κ.λπ. αυτές 

περιορίζονται στο Τεχνικό μέρος των αναφερομένων άρθρων. 

1.4. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να εγκριθεί η χρήση ή η εγκατάσταση υλικού, συσκευής ή μηχανήμα-

τος στο έργο και πριν την ενσωμάτωσή τους σ΄ αυτό, αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να υποβάλλει συγκεντρωτικά ή τμηματικά λίστα των ως άνω υλικών, συσκευών ή μηχανημάτων, 

στην οποία να αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία αυτά κατασκευάζονται. 

Η λίστα θα συνοδεύεται από Τεχνικά Έντυπα και λοιπά τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, 

καθώς και από κατάλληλα πιστοποιητικά με τα οποία θα πιστοποιείται από επίσημο αναγνωρι-

σμένο εργαστήριο ή οργανισμό πιστοποίησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το σύμφωνο της 

ποιότητας του συγκεκριμένου υλικού με το αντίστοιχο πρότυπο.  

2. Υλικά 

2.1. Με τον όρο «υλικά» χαρακτηρίζουμε πρωτογενείς ύλες ή σύνθετες κατασκευές, συσκευές, μηχα-

νήματα κ.λπ. που διατίθεται έτοιμο στο εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο 

ή ύστερα από επεξεργασία.  

Για να χαρακτηριστεί όμως κάτι σαν υλικό θα πρέπει πλέον της ανωτέρ ω ιδιότητας δηλαδή της 

ενσωμάτωσής του αυτούσιο στο έργο, επί πλέον να είναι τυποποιημένο υλικό που κυκλοφορεί 

στην αγορά με συγκεκριμένες προδιαγραφές.  

2.2. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καινούρια, άριστης ποιότητας 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται στα εγκε-

κριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιο-

τήτων τους και της ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της εται-

ρείας που τα παράγει. 



Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να συνο-

δεύονται με το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (αν υπάρχει) αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο 

Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής.  

2.3. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα χρησιμοποιούνται και θα 

ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των παραγωγών 

ή των κατασκευαστών τους. 

2.4. Οι ποσότητες των προσκομιζομένων και αποθηκευμένων υλικών θα είναι  τόσες ώστε να μην δια-

κόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και των μεταφορών 

και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο.  

2.5. Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με φροντίδα και 

δαπάνη του αναδόχου. Για λόγους ασφάλειας ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη λήψη ειδικών 

μέτρων κατά την αποθήκευση υλικών.  

2.6. Η αποθήκευση των προσκομιζομένων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και χρονικό διάστημα, 

ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ΄ αυτά (σύσταση, φυσική και χημική, αντοχές, 

και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση κ.λπ.) και θα ακολουθούνται 

οι υποδείξεις του παραγωγού ή κατασκευαστή τους.  

2.7. Η αποθήκευση των υλικών (η οποία θα είναι εντός του εργοταξίου) θα γίνεται έτσι ώστε να είναι 

δυνατός κάθε στιγμή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον εργοδότη και να διευκολύνεται η κατανά-

λωσή τους αντίστοιχα με τη σειρά προσκόμισής τους.  

2.8. Η προσκόμιση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνε ται με φροντίδα και δαπάνες του 

αναδόχου κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους ώστε αυτά να μην υφίστανται ζημιές ή άλλες αλ-

λοιώσεις. 

2.9. Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώ-

θηκαν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, ή λόγω λήξης προθεσμίας χρήσης, κ.λπ., ή έχουν χρησι-

μοποιηθεί κατά άστοχο τρόπο στο έργο θα απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο και θα 

αντικαθίστανται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου από κατάλληλα νέα.  

2.10. Για να εγκριθούν τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών που πληρούν 

όλες τις επί μέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού κανονισμού και από δύο δείγματα του κάθε 

υλικού. 

2.11. Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται από εκπαιδευμένα ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία 

από τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και σύμφωνα με τις ιδιαίτε-

ρες λεπτομέρειες που αναφέρουν.  

 

3. Προσωπικό 

Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι ασχολούνται με εντολή του αναδόχου κατά οποιοδήποτε 

τρόπο στην κατασκευή του έργου. 

3.1. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο (τουλάχιστον πεντα-

ετής απασχόληση στον τομέα του) και θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα  από τις ισχύουσες δια-

τάξεις και ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τον χειρισμό των 



     

διαφόρων μηχανημάτων ή την εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτό εργασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολ-

λητές, χειριστές μηχανημάτων, κ.λπ.).  

3.2. Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και θα καλύπτει όλες τις 

βαθμίδες της οργάνωσης αυτής π.χ. μηχανικοί, εργοδηγοί ή αρχιτεχνίτες, τεχνίτες εξειδικευμένοι, 

βοηθοί, εργάτες, κ.λπ. που θα υπόκεινται στην έγκριση του Εργοδότη.  

 

4. Εργασία 

Με τον όρο «Εργασία», χαρακτηρίζουμε το σύνθετο αποτέλεσμα μιας διεργασίας που πραγματοποιεί-

ται στο στενό ή διευρυμένο εργοτάξιο (εργαστηριακοί και άλλοι παρεμφερείς χώροι, όπου προετοι-

μάζονται υλικά για την ενσωμάτωσή τους στο έργο και όπου έχει σαν αποτέλεσμα μία σύνθετη κατα-

σκευή ή ένα λιγότερο ή περισσότερο αυτοτελές στοιχείο από αυτά που απαρ τίζουν το έργο. 

4.1. Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση, εφόσον ο ανάδοχος 

δηλώσει ρητά ότι αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και τον κίνδυνο των εργασιών αυτών.  

4.2. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάζει δείγματα 

και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την έγκρισή τους.  

4.3. Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα άχρηστα και θα 

καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην προξενούνται ζημιές, φθορές, κ.λπ. στις τελειω-

μένες εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποφυγή ζη-

μιών, ατυχημάτων κ.λπ. και το έργο θα παραμένει καθαρό, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών, με εβδομαδιαίο τακτικό καθάρισμα  των χώρων, μέχρι την οριστική παράδοσή του.  

4.4. Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο από οποιεσδήποτε φθο-

ρές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα ακο-

λουθείται η διαδικασία της σχετικής παραγράφου. 

 

5. Χαράξεις 

5.1. Όλες οι χαράξεις θα εκτελούνται με ευθύνη και κίνδυνο του αναδόχου σύμφωνα με την εγκεκρι-

μένη μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια.  

5.2. Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον επιβλέποντα. Γ ια τον 

έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τον επιβλέποντα και να 

του διαθέτει όλες τις πληροφορίες, το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται γι τον έλεγχο.  

5.3. Καμιά απόκλιση από τις ευθυγραμμίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις προβλεπόμενες στην 

εγκεκριμένη μελέτη διαστάσεις δεν θα γίνεται δεκτή. Σφάλματα και αποκλίσεις θα διορθώνονται 

αμέσως από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.  



KΕΦΑΛΑΙΟ  3’  –  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

3Α.1. Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 

α) Το πεδίο εφαρμογής τις παρούσας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος 

 Άρση των πάσης φύσεως καταπτώσεων. 

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

β) Για το παραπάνω αντικείμενο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην ΠΤΠ Χ1 με τις όποιες 

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση 

αντιφάσεων υπερισχύει το παρόν.  

γ) Ως «γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις γαιών-ημίβραχου σε οποιοδήποτε 

βάθος και με πλάτος μεγαλύτερο των 3,00 m και οι εκσκαφές και εξορύξεις χαλαρών ε-

δαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους.  

3Α.2. Υλικά 

Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε «χαλαρά εδάφη», «γαίες και ημίβραχος» και «βρά-

χος». Αναλυτικότερα:  

 Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έ-

χουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και 

το κηπευτικό χώμα. 

 Ως «γαίες και ημίβραχος» χαρακτηρίζονται τα χώματα, τα αμμοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά 

και συμπαγή υλικά, όπως τσιμεντωμένων αμμοχάλικων, πλευρικών κορημάτων και προϊόντων έκ-

πλυσης κλιτύων, ο μαλακός ή αποσαθρωμένος βράχος, οι μεμονωμένοι ογκόλιθοι, και τα τμήματα 

συμπαγούς βράχου με όγκο όχι μεγαλύτερο από μισό (0,5) m3 και γενικά τα εδάφη που μπορούν 

να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με εκσκαπτικά μηχανήματα και αναμοχλευτήρες (rippers), χωρίς 

να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 

 Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλα-

ρωθεί με εκρηκτικές ύλες, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασμένα τμήματα 

συμπαγούς βράχου, όγκου μεγαλύτερου του μισού (0,5) m3. 

 Συμπαγής βράχος, κατά τον ορισμό αυτό, σε αντιδιαστολή με το μαλακό ή αποσαθρωμένο βράχο 

γαιώδους ή ημιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιμά να ανατινάξει πριν την απο-

μάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δομής, που δεν μπορεί να χα-

λαρωθεί ή αναμοχλευθεί με μπουλντόζα τύπου «Caterpilar D - 9L» ή ισοδυνάμου τύπου άλλου 

κατασκευαστή, εφοδιασμένη με μονό αναμοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής διατομής. 

 

     3Α.3. Εκτέλεση εργασιών 

3Α.3.1. Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου.  

(α) Κατά την πραγματοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε λειτουργία 

αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 3Γ. 



     

(β) Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών εκσκαφής με κτίσματα και λοιπές εγκαταστάσεις που 

πρέπει να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα 

αναγκαία μέτρα ασφαλείας. 

(γ) Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σημεία (τριγωνομετρικά και πολυγωνικά σημεία, χωροσταθμικές 

αφετηρίες κτλ.), πρέπει να διατηρηθούν, με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, καθ' όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταθερά σημεία κα-

ταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα επανατοποθετήσει. 

(δ) Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συμπεριλαμβανο-

μένων και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους, κατά την εκτέ-

λεση των εργασιών κατασκευής του έργου. 

3Α.3.2. Προκαταρκτικές εργασίες 

(α) Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως γενικών εκσκαφών (γαιών - ημίβραχου) θα πραγματο-

ποιείται ο καθαρισμός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισμός συνί-

σταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδα-

φών (βλ. παρ. 3Α.2.), στην εκρίζωση, στην εκθάμνωση και κοπή των δένδρων που δεν προβλέ-

πεται από τη μελέτη να διατηρηθούν. Επίσης θα πραγματοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρ-

χόντων κτισμάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών. 

(β) Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν κατά τον καθαρισμό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, 

κορμών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών, παλαιών οδοστρωμάτων κλπ. 

θα απομακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούμενη απόσταση και σε 

κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

(γ) Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώματα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για 

επένδυση πρανών επιχωμάτων, τότε, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα εναποτίθενται 

προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα. 

(δ) Στη μελέτη προβλέπεται να διατηρηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των υφιστάμενων δέντρων. Για 

τα δένδρα και φυτά αυτά ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τα προστατέψει μην καταστρέφοντας 

σε μεγάλη έκταση τις ρίζες τους, φροντίζοντας να μην τοποθετηθούν πλησίον τους υλικά που θα 

τα βλάψουν, λαμβάνοντας οδηγίες από στις υπηρεσίες του δήμου και επιτρέποντας σε αυτές να 

τα συντηρούν και να τα ποτίζουν. Κοπή κλαδιών και περιορισμός των φυλλωμάτων τους, εφόσον 

δημιουργούν δυσκολία στην κατασκευή του έργου, θα γίνεται μόνο μετά από την σύμφωνη 

γνώμη της υπηρεσίας. 

 

 

 

3Α.3.3. Απορροή υδάτων 

(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα απορροής των υδάτων, 

όπως π.χ. : 

 Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκ-

σκαφές.  



 Ώστε κάθε εκτεθειμένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται με τέτοιο τρόπο που να απο-

φεύγεται η διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. 

 Ώστε ο πυθμένας των ορυγμάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά. Γι’ αυτό θα πρέπει να κατα-

σκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή μόνιμοι τάφροι αποστράγγισης. 

 Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να μην διαποτίζονται από νερά. 

(β) Όλα τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αποζημί-

ωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. 

3Α.3.4. Εκσκαφή 

(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα μηχανήματα και 

εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λει-

τουργίας και να συντηρείται κανονικά με δαπάνες του Αναδόχου. 

(β) Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με τις γραμμές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις 

που φαίνονται στα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών, ή τις γραπτές εντολές του Εργοδότη. Κατά 

τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, μπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυμητό να τροποποιη-

θούν οι γραμμές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια 

ή που καθορίστηκαν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καμία πρόσθετη αμοιβή, 

πέρα από τις συμβατικές τιμές μονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δι-

καιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο 

για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργα-

σίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορί-

ζεται στα εγκεκριμένα από τον Εργοδότη όρια και θα εκτελείται με δαπάνες του Αναδόχου. 

(γ) Ειδικά για τις εκσκαφές του άρθρου Α.001, που αφορά θεμελίωση τεχνικών έργων, το περί-

γραμμα που είναι υποχρεωτικό για εκσκαφή είναι αυτό που ορίζει η επιφάνεια θεμελίωσης και 

έχει αποτυπωθεί στα στατικά σχέδια ή με εφαρμογή μια ελεύθερης απόστασης από το εξωτε-

ρικό περίγραμμα του θεμελίου ίσης προς 0.5μ, όπου δεν υπάρχει. Η κλίση των πρανών έχει μορ-

φωθεί στη βάσει της εκτίμησης του φυσικού εδάφους. Η προς εφαρμογή κλίση των πρανών εκ-

σκαφής όμως θα αποφασιστεί κατά την διάρκεια των εκσκαφών από την επίβλεψη του έργου 

λαμβάνοντας υπόψη, την ποιότητα του εδάφους (σε ότι αφορά την δυνατότητα του να δημιουρ-

γεί ελεύθερο πρανές), την επιρροή του από τις καιρικές συνθήκες (σε συνάρτηση με τις προβλε-

πόμενες κατά τον χρόνο εκτέλεσης), την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου, την πρό-

σβαση των μηχανημάτων του Αναδόχου στο σκάμμα και την μείωση του συνολικού όγκου των 

εκσκαφών.  

(δ) Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπε-

ρεκσκαφή που προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή 

σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή του Εργοδότη ή κρίθηκε αυτή δικαιολογημένη, ο Α-

νάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται με 

εγκεκριμένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεμα σύμφωνα με τις εντολές του Εργοδότη, το δε κό-

στος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης μπορεί να εγκρίνει εναλ-

λακτικά μέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όμως το κόστος των 

μέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις υπερεκσκα-



     

φών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί για τις εργασίες πλή-

ρωσής τους. 

(ε) Μόνιμα εκτεθειμένες επιφάνειες εκσκαφών θα μορφώνονται σύμφωνα με την μελέτη, καλαί-

σθητα και με κλίσεις που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. Η συντήρηση των 

πρανών θα γίνεται με δαπάνες του Αναδόχου.  

(στ) Θεωρείται πιθανό ότι μπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγματα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρω-

μένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώματα που πρόκειται να εκσκα-

φούν, στις θεμελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι γραμμές 

εκσκαφής που φαίνονται στα σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν με μεγάλο βαθμό 

ακριβείας τις τελικές ή πραγματικές γραμμές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερμηνευθεί ότι 

δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωμα μέσα από τις γραμμές αυτές. 

(ζ) Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών. 

3Α.3.5. Επιλογή, διάθεση, μετακίνηση προϊόντων εκσκαφής  

(α) Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή. 

Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χω-

ριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγο-

νται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισμένες οριστι-

κές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, απ’ όπου αργότερα θα με-

ταφέρονται στις καθορισμένες οριστικές θέσεις. 

(β) Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει 

σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές εκτέλεσης των εργασιών. Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που 

δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μόνιμες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται 

στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. Οι 

περιοχές απόρριψης θα καταλαμβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να μην δημιουργούνται δυσμενείς 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να μην εμπλέκονται με οποιοδήποτε τμήμα των έργων. Η από-

θεση των υλικών αυτών θα έχει ευσταθή και ομοιόμορφα πρανή, καλαίσθητη εμφάνιση, και θα 

ισοπεδώνεται θα εξομαλύνεται, θα διαμορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγε-

ται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων 

εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν 

το ενάμισι (1,50) m πάχος, χωρίς καμία άλλη συμπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται 

από τα μηχανήματα μεταφοράς και διάστρωσης.  

(γ) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγματα δεν θα είναι δυνατή η άμεση χρησιμο-

ποίηση τους στις μόνιμες κατασκευές, επιχώματα κτλ. θα μεταφέρονται και θα αποτίθενται 

στους εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευμένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορ-

τωθούν και θα μεταφερθούν στις καθορισμένες περιοχές για τελική χρήση. 

(δ) Η θέση των χώρων αποθήκευσης μπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όμως 

στην έγκριση του Εργοδότη. 

(ε) Τα αποθηκευμένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώματα και επιχώ-

ματα, το συντομότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, 

οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαμορφώνονται με σταθερές κλίσεις, κατά 

τρόπο ικανοποιητικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εργοδότη. 



(στ) Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρί-

ζονται ανάλογα με τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 

 Υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώματα.  

 Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ειδικά τμήματα του έργου ή σύμφωνα με τις ο-

δηγίες του Εργοδότη.   

(ζ) Η προμήθεια υλικών κατάλληλων να χρησιμοποιηθούν για αδρανή σκυροδέματος θα γίνει από 

λατομεία της περιοχής. Απαγορεύεται η εξόρυξη των υλικών αυτών από τον Ανάδοχο καθώς η 

χρήση θραυστού υλικού, για τον σκοπό αυτό, από υλικά εκσκαφής από τον χώρο του έργου. 

3Α.3.6. Άρση καταπτώσεων - αντιστηρίξεις πρανών 

(α) Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων σε οποιασ-

δήποτε φύσεως έδαφος, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για αποθήκευση, 

προκειμένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή επιχω-

μάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για οριστική απόρριψη, θα πραγματοποιηθεί με τον κατάλληλο 

μηχανικό εξοπλισμό. 

(β) Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαμβάνει όλα τα ενδει-

κνυόμενα μέτρα παρεμποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρημνίσεων κλπ., εφαρμόζοντας τις 

κατάλληλες μεθόδους εργασίας και ότι θα αποζημιώνεται για την άρση των καταπτώσεων μόνο 

στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές. 

(γ) Σε θέσεις που οι ανοικτές εκσκαφές εγκυμονούν κινδύνους και η μείωση της κλίσης του πρανούς 

είτε δεν είναι εφικτή είτε δημιουργεί δυσμενείς ή επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία των 

πολιτών ή την ζωή στην πόλη, θα κατασκευάζονται αντιστηρίξεις με δομικά υλικά. Η μελέτη χρή-

σης των μεθόδων και υλικών αυτών θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου για 

την οποία δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση. Τέτοιες μελέτες θα κοινοποιούνται εγκαίρως 

στην υπηρεσία η οποία αν και δεν θα έχει υποχρέωση να τις εγκρίνει θα έχει την δυνατότητα να 

εκφέρει άποψη ή αιτιολογημένες αντιρρήσεις είτε ζητώντας τροποποιήσεις είτε μη επιτρέπο-

ντας την χρήση τους.   

3Α.3.7. Καθαιρέσεις 

(α) Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε εργασίες χωρίς ιδιαίτερη προσοχή (ως προς τα καθαι-

ρούμενα υλικά και κατασκευές) και σε εργασίες με προσοχή: 

Εργασίες χωρίς προσοχή: 

 Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων. 

 Καθαιρέσεις ασφαλτικού τάπητα οδών. 

 Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων. 

 (β) Όπως αναφέρεται και στην παρ. 3Α.3.2., πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγματοποιείται η κα-

τεδάφιση υπαρχόντων κτισμάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισμένων και άοπλων σκυροδεμά-

των και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών, με ή χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων και η μεταφορά 

τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους ή σε χώρους 

μακράν του έργου, της έγκρισης του Εργοδότη. Δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 

 



     

          3Α.4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

3Α.4.1. Γενικές εκσκαφές γαιών και ημίβραχου 

Υπάρχουν δύο διακεκριμένα άρθρα για εφαρμογή. Το πρώτο (Α.001) έχει εφαρμογή σε εκ-

σκαφές θεμελιώσεων που προβλέπονται από τα τεχνικά έργα στα σχέδια της στατικής με-

λέτης (εξαιρούνται όμως από το Α.001 οι εκσκαφές που αφορούν τη θεμελίωση για την 

κατασκευή των έργων συγκράτησης των υδάτινων επιφανειών), αφού αφαιρεθούν οι πο-

σότητες από το δεύτερο (Α.023) που ενδεχομένως έχουν εκτελεστεί στην περιοχή θεμελί-

ωσης. Το δεύτερο (Α.023) έχει γενική εφαρμογή σε όλη την έκταση του έργου. Η τιμή μο-

νάδας της εργασίας, και για τα δύο άρθρα,  περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για:  

 την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ημιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος 

μεγαλύτερο από 3.00 m και με οποιαδήποτε κλίση πρανών, με χρήση κατάλληλων εκ-

σκαπτικών μέσων ή με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα στο νερό  

 τη μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα της εκσκαφής  

 την κοπή και εκρίζωση θάμνων και δένδρων κτλ., όπως αναφέρεται στην παρ. 3Α.4.1. 

 τη συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων μέχρι του αναγκαίου βαθμού συμπύκνω-

σης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, όπως αυτές καθορίζονται 

στην ΕΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

 τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 

 την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε από-

σταση για την κατασκευή επιχωμάτων ή άλλων ωφέλιμων κατασκευών (κατάλληλα 

προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης του Εργοδότη (ακατάλληλα προϊόντα).  

 την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις 

στην περιοχή του έργου μέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωμάτων 

ή άλλων ωφέλιμων κατασκευών.  

 τη διάστρωση και διαμόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.  

 τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται 

στην παρ. 3Α.3.2του παρόντος 

 την αποξήλωση των στρώσεων οδοστρωσίας, την καθαίρεση κρασπεδορείθρων και για 

όσα δεν προβλέπεται ξεχωριστή τιμή στο Τιμολόγιο.  

 την εκσκαφή γαιών και ημίβραχου σε νέο έργο ή συμπλήρωση υπάρχοντος, ανεξάρτητα 

της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον 

έργο). 

 τη διαμόρφωση αναβαθμών για την αγκύρωση των επιχωμάτων όπως ορίζεται στην ε-

γκεκριμένη μελέτη 

3Α.4.2. Άρση καταπτώσεων - αντιστηρίξεις πρανών 

Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμή μονάδας. Θα εφαρμόζονται οι τιμές των γενικών εκσκα-

φών γαιών και ημίβραχου (Α.001) και εκσκαφής θεμελίων και τάφρων (Α.002), σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις της 3Α.3.6.(β) και της 3Α.5.2.(β). Εκτός των υποχρεώσεων που προ-

κύπτουν από τα υπόψη άρθρα η εργασία αυτή θα περιλάβει συμπληρωματικά και δαπά-

νες για: 



 την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων σε οποιασ-

δήποτε φύσεως εδάφη. 

 τον τυχόν αναγκαίο θρυμματισμό ογκολίθων 

 τη διαλογή, επιλογή φόρτωση μεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των καταπτώσεων και 

κατολισθήσεων, όπως περιγράφονται στην παρ. 3.4.2 του παρόντος. 

 όλες τις αναγκαίες εργασίες και δαπάνες για την αντιστήριξη του εναπομένοντος πρανούς. 

 

3Α.4.3. Καθαίρεση οπλισμένων και άοπλων σκυροδεμάτων, λιθοδομών και πλακοστρώσεων.     

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

 την καθαίρεση πάσης φύσεως οπλισμένων και άοπλων σκυροδεμάτων, πλακών επιστρώσεων, λί-

θινων κατασκευών.  

 την αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την καθαίρεση και τη μεταφορά και ε-

ναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή 

τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μακράν του έργου και με τη σύμφωνη γνώμη των 

αρμοδίων Αρχών. 

 τον καθαρισμό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης και τα κάθε είδους υλικά 

 την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και 

διατηρητέου αγωγού. 

3Α.5. Επιμέτρηση και πληρωμή 

3Α.5.1. Γενικές εκσκαφές 

(α)Γενικά 

Οι εργασίες των γενικών εκσκαφών θα επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα ( m³) πλήρως πε-

ραιωμένων, ανά κατηγορία εδάφους που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Η επιμέτρηση θα 

γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, με λήψη αρ-

χικών και τελικών διατομών, με μέριμνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύμφωνα με τις οδη-

γίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρμοδίας Επιτροπής.  

Σε όλες τις περιπτώσεις η επιμέτρηση για πληρωμή θα γίνεται μέχρι τις θεωρητικές γραμ-

μές που δείχνονται στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ή που καθορίσθηκαν από την 

Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγματικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραμμές 

αυτές. 

Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο «ημιάθροισμα διατο-

μών επί την αντίστοιχη απόσταση μεταξύ τους», με αναλυτικό υπολογισμό ή με οποιαδή-

ποτε άλλη μέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι στην περί-

πτωση όπου μέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη ή το πρόγραμμα 

κατασκευής ή τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών κυκλοφορίας ή άλ-

λων αιτιών) σε διαστάσεις με πλάτος μικρότερο των 3,00 m, τότε, για το μέρος αυτών των 

γενικών εκσκαφών, θα ισχύει η πληρωμή με το αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου των εκσκα-

φών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκ-

σκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών τότε ο δια-



     

χωρισμός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων και τάφρων θα γίνεται όπως περι-

γράφεται στο άρθρο 3Β.5.2 της παρούσας. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρήθηκαν 

σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής για τις διάφορες κατηγορίες εδά-

φους. Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανω-

τέρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για 

κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2. 

(β) Εκσκαφές κηπευτικού χώματος 

Συμπληρωματικά με τα αναγραφόμενα στο εδάφιο (α), είναι δυνατόν, στις περιπτώσεις 

που το βάθος εκσκαφής προκαθορίζεται στη μελέτη του έργου, η επιμέτρηση να γίνεται 

και σε τετραγωνικά μέτρα (m2). 

(γ) Γενικές εκσκαφές γαιών και ημίβραχου  

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισμέ-

νες κλίσεις και γραμμές εκσκαφής και που οφείλεται, κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας, σε 

χαλαρότητα του υλικού και όχι σε μειωμένη φροντίδα και έλλειψη εμπειρίας και επιδε-

ξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθορισμένες κλίσεις και γραμμές 

εκσκαφής θα πληρώνεται. 

Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριμένα την έγκριση της Υ-

πηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται 

καμία επιπλέον πληρωμή. 

3Α.5.2. Άρση καταπτώσεων 

(α) Οι εργασίες άρσης καταπτώσεων θα επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m³) πλήρως περαιωμένων. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Η επι-

μέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, με μέριμνα και δαπάνη του Ανάδο-

χου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρμόδιας Επι-

τροπής. 

(β) Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρήθηκαν σύμ-

φωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την πα-

ρούσα τεχνικής προδιαγραφής. Θα εφαρμοστούν οι τιμές μονάδας του άρθρου Α001 ή του Α002 

(κατ αναλογία με τους κανόνες εφαρμογής τους) και αυτές θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση 

για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» του παρόντος 

άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

κεφάλαιο 2. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωμής μόνο για άρση καταπτώ-

σεων για τις οποίες αποδεδειγμένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση 

πληρωμής άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας. 

3Α.5.3. Καθαιρέσεις 

(α) Οι εργασίες καθαιρέσεων θα επιμετρούνται σε αντιστοιχία με το άρθρο που εφαρμόζεται και 

πλήρως περαιωμένες. Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Τεχνι-

κής Προδιαγραφής. Ο όγκος των υλικών των καθαιρούμενων κατασκευών, όπου έχει εφαρμογή, 

επιμετράται πριν από την καθαίρεσή των. 



(β) Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρήθηκαν σύμ-

φωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με τα οριζό-

μενα της παρούσας Τ.Π. Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζο-

νται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 

για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2. 

3Β. Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων 

3Β.1. Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 

(α) Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την εκτέλεση εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα 

κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 

αγωγών ΟΚΩ , φρεατίων κλπ. 

(β) Για το παραπάνω αντικείμενο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στις ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-150, ΠΤΠΤ-110 με 

τις όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση α-

ντιφάσεων υπερισχύει το παρόν. 

(γ) Ως “εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιο-

δήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,00 m. Ειδικότερα, ως “εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 

έργων και τάφρων” νοούνται και: 

 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων (κτιρίων, τοίχων αντιστήριξης κλπ) με επιφάνεια μέχρι και 

100 (m2) (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή με πλάτος μέχρι και 3,00 m (ανεξάρ-

τητα από την επιφάνεια της κάτοψης). 

 Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου, π.χ. διατομής ορ-

θογωνικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κτλ.,  για πλάτος εκσκαφής μέχρι και 3,00 m 

 Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασμένων σωληνωτών οχετών αποστράγγισης, α-

ποχέτευσης (ομβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών ΟΚΩ (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών 

σωληνώσεων ΟΤΕ, καύσιμου αερίου, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήμανσης, κλπ) 

και για πλάτος τάφρου μέχρι και 3,00 m 

 Εκσκαφές θεμελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων 

τεχνικών έργων. 

 Διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών, οχετών ΟΚΩ, ή και άλλων υπογείων κατασκευών 

πλάτους εκσκαφής μέχρι και 3,00 m. 

 Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά μεμονωμένη νησίδα, μέχρι 

100 m2, για την τοποθέτηση κηπευτικού χώματος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγματο-

ποιηθεί μαζί με τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές.  

(δ)  Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και 

τάφρων” οι εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κτλ. που τυχόν θα εκτελεσθούν παρου-

σία και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογι-

κών ευρημάτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περί-

πτωση όμως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, 

τότε θα επιμετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως με σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

3Β.2. Υλικά 

Η ταξινόμηση των εκσκαπτόμενων εδαφών είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3Α.2 του 

παρόντος. 



     

3Β.3. Εκτέλεση εργασιών 

3Β.3.1. Γενικά 

(α) Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόμενα στην παρ. 3Α.3. 

(β) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος σύμ-

φωνα με τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, 

που θα θεωρήσει ως προσφορότερο και πλέον εναρμονιζόμενο προς την κάθε συγκεκριμένη περί-

πτωση, χωρίς όμως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δημιουργείται 

στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση. 

(γ) Εκσκαφές με διαστάσεις μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν 

κατά την εκσκαφή, διανοίχτηκαν σκάμματα με διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρο-

νται στα σχέδια, η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τον όγκο που προκύπτει από τις δια-

στάσεις που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται ως ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 

(δ) Ακόμα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη μεγαλύτερα από εκείνα που 

αναφέρονται  στα σχέδια, είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμιά αποζημίωση, να ξαναγεμίσει το 

σκάμμα, μέχρι το κανονικό βάθος είτε με άμμο είτε με αμμοχάλικο, είτε με σκυρόδεμα είτε με ξη-

ρολιθοδομή είτε, τέλος, με λιθοδομή, σύμφωνα πάντοτε με τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η 

Υπηρεσία. 

(ε) Οι τάφροι μέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν με προσοχή ώστε 

να εξασφαλίζεται ομαλή και ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων 

γενικά δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση των 

σωλήνων και τη συμπύκνωση των υλικών επίχωσης. Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων, 

θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

3Β.3.2. Άδεια τομών - σήμανση 

(α) Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόμο που υπάρ-

χει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει, από τις αρμόδιες Αρχές, σχετική άδεια για την τομή 

του οδοστρώματος. 

(β) Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωμα στην προη-

γουμένη του κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της 

άδειας τομής του οδοστρώματος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης, 

σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, να προβαίνει στη σήμανση του τμήματος του δρόμου, στο 

οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, με σήματα των οποίων το σχήμα και το περιεχόμενο πρέπει 

να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. 

(γ) Δομικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κτλ. πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να απομακρύ-

νονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρόμο να 

μην εμποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 

3Β.3.3. Μόρφωση του πυθμένα και των πρανών 

(α) Ο πυθμένας των εκσκαφών θεμελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαμορφώνεται κατά 

τρόπο που να εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέματος, των εξομαλυντικών στρώσεων ή των 

στρώσεων έδρασης των οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια. 

(β) Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεμελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται με 



επιλεγμένο υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και συμπυκνώνεται σε στρώσεις 

πάχους 15 cm πριν από τη συμπύκνωση. 

(γ) Οι επιφάνειες επαφής των πρανών με την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του σκάμματος) 

πρέπει να μορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των μαδεριών στα 

τοιχώματα της εκσκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θεμελιωθούν τοίχοι αντιστήριξης, κτλ., 

τότε, για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί αμέσως η κατασκευή της στρώσης 

ισοπέδωσης και καθαριότητας από σκυρόδεμα C 12/15 (ελαχίστου πάχους 0,10 m) η οποία είναι 

υποχρεωτική. Επισημαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί 

η χαλάρωση, αναζύμωση ή με οποιοδήποτε τρόπο μείωση της αντοχής του εδάφους θεμελίωσης. 

3Β.3.4. Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων 

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

οποιεσδήποτε συνθήκες. 

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

(γ) Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούμενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο διασωλή-

νωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείμενα εδαφικά στρώματα, όταν παράκει-

νται άλλες κατασκευές. 

(δ) Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούμενα νερά προς παρακείμενους αποδέκτες μετά από άδεια 

της υπηρεσίας.  Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούμενων υδάτων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες 

ή σε κλειστό σύστημα αποχέτευσης ομβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απηλλαγμένων φερτών 

υλικών. 

(ε) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα μέτρα για να μην δυσμενοποιεί τις υφιστάμενες συνθήκες 

απορροής ομβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. Τέτοια μέτρα ενδεικτικά και όχι περιορι-

στικά είναι: 

 Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωμάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 

 Η άμεση απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 

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

(η) Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά μέτρα θα πρέπει 

να έχουν αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση, πριν από την κατασκευή οποιου-

δήποτε άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς αποστράγγισης. 

3Β.3.5. Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές 

(α) Οι αναπετάσεις γίνονται είτε με τα χέρια με δημιουργία ενδιαμέσων ξύλινων δαπέδων (παταριών), 

είτε με μηχανικά μέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος 

τουλάχιστον 0,50 m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια 

τους. 

(β) Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος αν είναι κα-

τάλληλα, ή για χρησιμοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωμάτων, ή θα μεταφέρονται εκτός 

του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική απομάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόμενες από την 

Αστυνομία ή τις αρμόδιες Αρχές. 

3Β.4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 



     

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

 Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ημιβραχώδες), σε οποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος 

μικρότερο των 3,00 m, με οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό μέσο ή με τα 

χέρια, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, εν ξηρώ ή μέσα στο νερό. 

 Τη λήψη των απαιτουμένων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές για τυχόν απαιτουμένη τομή του οδοστρώ-

ματος και την επαναφορά του στην προηγουμένη του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλληλες ση-

μάνσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3Β.3.2. του παρόντος. 

 Τη μόρφωση του πυθμένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παρ. 3Β.3.3 του πα-

ρόντος. 

 Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) με οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παρ. 3Β.3.6 και 3Α.3.6 του παρόντος. 

 Την κοπή και εκρίζωση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου, συλλογή των κομμένων ή εκριζω-

μένων δέντρων τον αποκλωνισμό τους και το στοίβαγμα των κορμών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις 

που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και τη λήψη ειδικών μέτρων που θα απαιτηθούν για την προ-

στασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

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

 Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 

 Την απόθεση κοντά στο σκάμμα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομέ-

νοντος όγκου του, μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού. 

 Την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την προ-

σωρινή απόθεση (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλ-

ληλα προϊόντα). 

 Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του 

έργου, μέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωμάτων ή άλλων ωφελίμων κατασκευών. 

 Τη διάστρωση και διαμόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 

 Τη διενέργεια των απαιτουμένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουμένων αποστραγγιστικών μέτρων 

και την εν γένει λήψη όλων τα καταλλήλων μέτρων για την αντιμετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών 

ή υπογείων υδάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3Β.3.4 του παρόντος. 

 Την κατασκευή τυχόν απαιτουμένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων με σιδηρές λαμαρίνες, κα-

ταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και για την εξυπηρέ-

τηση των γειτονικών ιδιοκτησιών. 

 Την αποξήλωση παλαιών στρώσεων οδοστρωσίας, υπόβασης πλακοστρώσεων κτλ 

 Την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αποκατά-

στασης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέματα, επιχώσεις κλπ). 

3Β.5. Επιμέτρηση και πληρωμή 

3Β.5.1. Γενικά 

(α) Η πληρωμή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός τεχνικού έργου γίνεται είτε με το κονδύλιο 

των “Γενικών Εκσκαφών” είτε με το κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεμελίων Τεχνικών Έργων και Τά-

φρων”. Δες επίσης κανόνες εφαρμογής στην παράγραφο 3Α.4.2 του παρόντος. Είναι όμως ενδεχό-



μενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, στα οποία οι εκσκαφές τους, λόγω μη ύπαρξης περιορισμού πλά-

τους ή επιφανείας, να μην κατατάσσονται, κατ΄ αρχήν, στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεμελίων Τεχνι-

κών Έργων και Τάφρων”. Στην περίπτωση αυτή ένα μέρος των εκσκαφών αυτών θα πληρώνεται ως 

“Γενικές Εκσκαφές” και το υπόλοιπο ως “Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”.  

(β) Εκσκαφές θεμελίων σε γαιώδη ή χαλαρά εδάφη που απαιτούν κλίσεις πρανών ηπιότερες της υ:β = 

3:2 (υ = ύψος, β = βάση) θα θεωρούνται και θα πληρώνονται ως γενικές εκσκαφές. 

3Β.5.2. Επιμέτρηση 

(α) Οι εργασίες εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων θα επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m³) 

πλήρως περαιωμένων, ανά κατηγορία εδάφους που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Η επιμέτρηση θα 

γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρούσας Τ.Π. 

(β) Ο επιμετρούμενος όγκος σκάμματος οριοθετείται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ), 

οι οποίες καθορίζονται και μετρώνται ως ακολούθως: 

 Πυθμένας σκάμματος 

 Σε τάφρους τα υψόμετρα του πυθμένα προκύπτουν από τη μελέτη των αγωγών και οχετών 

από τα αντίστοιχα ερυθρά υψόμετρα της κατά μήκος τομής των έργων, αφού αφαιρεθεί το 

πάχος των υποκειμένων κατασκευών, όπως πάχος τοιχώματος αγωγού και πάχος στρώσεως 

σκυροδέματος, ή και τυχόν λοιπών προβλεπόμενων στρώσεων. 

 Σε θεμέλια κτιριακών έργων από τα υψόμετρα εκσκαφής που δίδονται στα στατικά σχέδια 

της μελέτης ή όπου δεν δίδονται 10 εκ χαμηλότερα από την στάθμη θεμελίωσης.. 

 Σε θεμέλια τοίχων από τα υψόμετρα θεμελίωσης που προκύπτουν από τα αρχιτεκτονικά σχέ-

δια διαμορφώσεων και σε συνδυασμό με το τυπικό σχέδιο τοίχου αντιστήριξης στη στατική 

μελέτη. 

 Πλάτος σκάμματος 

Οι παρειές του σκάμματος λογίζονται κατά την επιμέτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από 

την κλίση που θα πραγματοποιηθεί. Το πλάτος του σκάμματος ορίζεται για τ ην επιμέτρηση 

συμβατικά, ανάλογα με το είδος του αγωγού ως ακολούθως:  

 Για προκατασκευασμένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων 

και ακαθάρτων) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το πλάτος προκύπτει από την 

εξωτερική διάμετρο του αγωγού, προσαυξημένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225 

m για κάθε πλευρά. Το παραπάνω πλάτος σκάμματος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του 

αν προβλέπεται από τη μελέτη των σωληνωτών αγωγών σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των 

σωλήνων. 

 Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύμφωνα με τη μελέτη) αγωγών αποχέτευσης 

βρόχινων νερών και ακαθάρτων με χρήση άλλης μορφής διατομών (ωοειδείς, στομα-

τοειδείς, σκουφοειδείς, ορθογωνικές κτλ.), το συμβατικό πλάτος του σκάμματος προ-

κύπτει από το πλάτος του οχετού προσαυξημένο εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών 

παρειών κατά 0,25 m. 

 Αν από εγκεκριμένες μελέτες έργων ορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών, τότε το 

συμβατικό πλάτος θα λαμβάνεται από αυτές.  

 Για την κατασκευή φρεατίων κτλ., οι διαστάσεις του σκάμματος ορίζονται από τις ε-



     

ξωτερικές διαστάσεις του φρεατίου κτλ. που θα κατασκευασθεί με παραδοχή εκσκα-

φής του σκάμματος σε απόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου.  

 Για την κατασκευή θεμελίων τεχνικών έργων κτλ. οι διαστάσεις του σκάμματος ορίζο-

νται από τις εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θεμελίου κτλ. με ελεύθερο 

χώρο 0.5 m από την εξωτερική παρειά του θεμελίου. Πάντως όπου υπάρχουν σχέδια 

εκσκαφών αυτά θα εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3Α.3.4.(γ) σε 

ότι αφορά τον καθορισμό της επιφάνειας θεμελίωσης και της κλίσης των πρανών και 

την 3Β.5.1(β) για τον καθορισμό του είδους της εκσκαφής (γενική ή θεμελίων).  

 Για την κατασκευή διερευνητικών τομών εντοπισμού αγωγών ΟΚΩ το πλάτος ορίζεται 

συμβατικά σε 0,70 m εκτός αν προδιαγράφεται μεγαλύτερο. 

 Για την τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (ΔΕΗ), ή αγωγών δι-

κτύου ΟΤΕ, ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, ή αγωγών φωτοσημάνσεως, ή υπόγειων 

αγωγών, το πλάτος ορίζεται από το πραγματικό πλάτος του αγωγού προσαυξημένο 

εκατέρωθεν πέραν των εξωτερικών παρειών αυτού κατά 0,225 m (ελάχιστο πλάτος 

τάφρου 0,60 m). 

 Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώματος, συμ-

βατικά ορίζεται η πραγματική εκσκαφείσα επιφάνεια τριγωνικής νησίδας.  

 Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης μορφής τάφρων που 

θα παραμείνουν οριστικά ανοικτές σύμφωνα με τη μελέτη, ή τις εντολές της Υπηρε-

σίας, οι παρειές θα λογιστούν κεκλιμένες, σύμφωνα με τη μελέτη.  

 Άνω επιφάνεια σκάμματος 

Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιμέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η 

στάθμη του φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση 

υπαρχόντων έργων, ή η στάθμη των γενικών χωματουργικών διαμορφώσεων (εκσκαφών 

ή επιχωμάτων) εάν η εκσκαφή γίνει μετά την εκτέλεση αυτών. Ως τοπογραφικό αναφοράς 

θα θεωρηθεί ότι ορίζεται στην παρούσα Τ.Π.  

3Β.5.3. Πληρωμή 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρήθηκαν 

σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα της παρούσας Τ.Π.  Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για 

τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» του παρόντος 

άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα 

της παρούσας Τ.Π. 
 

3Γ. Αγωγοί Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  (ΟΚΩ) σε λειτουργία  

3Γ.1. Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 

(α) Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν 

στην περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας σε λειτουργία, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

πάσης φύσεως εκσκαφών. 

(β) Ως «αγωγοί» γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώμενοι αγωγοί εταιρειών 

ή/και οργανισμών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαμέτρου και είδους περιβλήματος, σε ο-

ποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και με οποιαδήποτε κατεύθυνση. 



 (γ) Ως «αγωγοί σε λειτουργία» ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά τη 

διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από 

τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 

(δ) Ως «μετατοπιζόμενοι αγωγοί» ορίζονται οι κατασκευαζόμενοι σε άλλη θέση, οπότε το εμπίπτον στις 

περιοχές τμήμα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν ανακατα-

σκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 

(ε) Ως «γνωστοί αγωγοί» ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές μελέτες, από 

του οικείους ΟΚΩ,  και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύξησης των 

δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξημένες σημερινές ή/και μελλοντικές ανάγκες. 

(στ) Ως «άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω μελέτες 

αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 

3Γ.2. Υλικά 

Τα εκσκαπτόμενα εδαφικά υλικά κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3Α.2 και 3Β.2. 

Τυχόν άλλα υλικά που θα απαιτηθούν (π.χ. τεμάχια σωλήνων, σκυροδέματα κτλ.), θα είναι σύμφωνα 

με τα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας Τ.Π., της ΕΤΣΥ και των σχετικών εγκεκριμένων μελετών. Για 

εργασίες που δεν καλύπτονται από υπάρχουσες τιμές θα συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

 

3Γ.3. Εκτέλεση εργασιών 

3Γ.3.1. Προκαταρκτικές εργασίες 

(α) Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να έρθει σε επαφή με όλους τους ΟΚΩ και 

να συλλέξει πληροφορίες για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις υπόγειες και εναέριες. Στην ευθύνη 

του Αναδόχου είναι επίσης ο συντονισμός των επιμέρους οργανισμών για τις τυχόν μετατοπίσεις ή 

τροποποιήσεις που οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν. 

(β) Στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπονται εργασίες σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας από τον 

Ανάδοχο. Εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες και είναι προς το συμφέρον του έργου η υπηρεσία 

έχει την δυνατότητα να αναθέσει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών που βρίσκονται στα όρια του και 

ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τις εκτελέσει. Όλες οι εργασίες αυτές πριν την εντολή εκτέλεσης 

θα έχουν προμετρηθεί και κοστολογηθεί με την σύνταξη του(των) τυχόν απαιτούμενου(ων) 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   

(γ) Τα ακόλουθα αφορούν εργασίες που τυχόν θα υποχρεωθεί να εκτελέσει σε εγκαταστάσεις που θα 

βρεθούν σε περιοχές που επηρεάζονται από το έργο. Αφορούν επίσης εργασίες που δεν έχουν ρητά 

αναφερθεί σε σχέδια (όπως η/μ εγκαταστάσεις που θα απαιτούν εκσκαφές οι οποίες δεν καλύπτο-

νται από το τιμολόγιο τους). 

(δ) Για κάθε συναντώμενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εμπίπτει στις εκσκαφές του έργου ή 

γειτνιάζει με αυτές, ο Ανάδοχος με μέριμνα και δαπάνη του υποχρεούται: 

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

 Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 

 Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» τη διατήρηση ή τη μετατόπιση του  

 Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις με τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να ενημερώσει 



     

έγκαιρα γι’ αυτά την Υπηρεσία 

 Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα κα-

τάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εμποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη μελέτη, διαφορετική 

υψομετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.). 

(ε) Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια της αξιολόγη-

σης της λύσης της μελέτης σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα πραγματική κατάσταση, θα πρέπει 

να λαμβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση με τον οικείο ΟΚΩ και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την 

τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά μπορεί να είναι: 

 Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και λοιπών κα-

τασκευών χωρίς να μετατοπισθεί, ή με μικρή μετατόπιση, εφόσον αυτό είναι δυνατό 

 Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς μετατόπιση, ή με μικρή μετατόπιση, καθ’ όλη τη διάρκεια 

των εργασιών με μικρές μόνον διακοπές της λειτουργίας του. 

 Να μετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εμπίπτον στις περιοχές εκ-

σκαφών τμήμα του θα εγκαταλειφθεί. 

 Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών 

(στ) Σε κάθε περίπτωση θα εξεταστεί από την υπηρεσία το εφικτό της εκτέλεσης του έργου από τον 

αντίστοιχο ΟΚΩ και στην περίπτωση που κριθεί η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνει από τον 

Ανάδοχο τότε αυτός θα συντάξει το αντίστοιχο πρόγραμμα εργασιών και θα το κοινοποιήσει στην 

υπηρεσία. Το πρόγραμμα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και αποδεκτό 

από τον οικείο ΟΚΩ. 

3Γ.3.2. Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία  

(α) Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται με άκρα προσοχή, με πολύ ελα-

φρά μηχανήματα, ακόμα και με τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις 

οδηγίες τόσο της Υπηρεσίας όσο και του οικείου ΟΚΩ. 

(β) Οι τυχόν αποκαλυπτόμενοι και αιωρούμενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή αντιστή-

ριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται με κατάλληλα υποστηρίγματα (ξύλινα, σιδερένια, από 

σκυρόδεμα κλπ) κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η ομαλή λειτουρ-

γία τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και μελλοντικά, μετά την τυχόν επαναπλή-

ρωση του σκάμματος. Όπου απαιτείται, με πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της Υπη-

ρεσίας, θα συντάσσεται ειδική μελέτη υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 

(γ) Κατά την επανεπίχωση του σκάμματος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα λαμβάνονται όλα τα κα-

τάλληλα μέτρα: 

 για την ασφαλή έδραση των αγωγών 

 για την επανεπίχωση του σκάμματος των αγωγών  

(δ) Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως 

π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας με τούβλα ή με πλάκα σκυροδέματος κτλ. 

(ε) Εάν απαιτηθεί πλάγια μετακίνηση εύκαμπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται με τη μέγιστη δυνατή 

προσοχή και τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των α-

γωγών αυτών. 

(στ) Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισμένων 



ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανά-

δοχος θα μεριμνήσει για τη λήψη των σχετικών αδειών. Η Υπηρεσία θα βοηθήσει τον Ανάδοχο με 

σχετική ενέργεια της αλλά δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη αν θα γίνει ή όχι αυτή η διακοπή, ποια  

θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας κλπ. Επομένως, ο Ανάδοχος, κατά τη 

μόρφωση της προσφοράς του, θα πρέπει να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώμε-

νοι αγωγοί θα βρίσκονται σε λειτουργία. 

(ζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την μελέτη η κάλυψη υπαρχόντων και διατη-

ρουμένων στην θέση τους αγωγών ΟΚΩ με κατασκευές σκυροδέματος, με αποτέλεσμα να γίνεται 

δυσχερής η μελλοντική δυνατότητα επίσκεψης των αγωγών και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε α-

πόσταση μικρότερη από 0,50 m από την προσκείμενη πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω πα-

ρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού, τότε θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

 Γίνεται εκσκαφή με ελαφρά μηχανικά μέσα ή/και με τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός έως 

το βάθος που προσδιορίζεται στη μελέτη. Αν δεν προσδιορίζεται στην μελέτη, οι σωληνωτοί αγω-

γοί αποκαλύπτονται ως το μισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθμη της 

γενέσεως του θόλου. 

 Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζημιές ή, αν 

έχει υποστεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου 

 Επανεπιχώνεται με προσοχή και χρήση μόνο ελαφρών μηχανικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 

124 της παρούσας Τ.Π., ώστε να διαμορφωθεί σκάμμα με το γεωμετρικό σχήμα του προς κατα-

σκευή του έργου, πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, 

θα γίνεται με χρήση ξυλοτύπων. 

 Σε περίπτωση που μεταβιβάζονται πρόσθετα μεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές, τότε, πάνω 

από τη ζώνη του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη 

ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεμα, για να αποφευχθεί η μεταφορά φορτίων 

από την υπερκείμενη κατασκευή στον υποκείμενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεμα πλη-

σιάζει σε πολύ μικρή απόσταση στον υποκείμενο ή περιβαλλόμενο αγωγό, τότε θα πρέπει να πλη-

ρώνεται η μεσολάβηση κατάλληλων αγωγών μεταξύ του σκυροδέματος και του αγωγού, με την 

οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν μεταφέρονται τα προαναφερθέντα μεγάλα φορτία στον αγωγό, 

π.χ. να χρησιμοποιείται στρώση διογκωμένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κτλ. 

3Δ. Επανεπίχωση Εκσκαφών Θεμελίων Τεχνικών Έργων 

3Δ.1. Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 

(α) Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τις επανεπιχώσεις του απομένοντας όγκου, μετά την κατασκευή 

των έργων, στις εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων. 

(β) «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων» νοείται η επί-

χωση με κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατομείων ή και δάνεια). 

3Δ.2. Υλικά 

(α) Ανάλογα με την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα, στην κάθε περίπτωση, 

εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατομείων δάνεια), σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα κατω-

τέρω. 

(β) Προϊόντα λατομείων ή δάνεια υλικά θα χρησιμοποιούνται μόνον όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊ-

όντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν. 



     

(γ) Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 

και είναι τα μόνα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. 

Πίνακας 124. 1 : Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών 

# 

Κατηγορία ανάλογα 

προς την ικανότητα 

συμπύκνωσης Συνοπτική περιγραφή 

Κατάταξη κατά DΙΝ 

18196 

1 2 3 4 

1 V1 
Μη συνεκτικά έως ελαφρώς 
συνεκτικά, χονδρόκοκκα και 
μικτόκοκκα εδάφη 

GW, GΙ, GΕ, SW, SI, SΕ, 

GU, GT, SU, ST 

2 V2 
Συνεκτικά, μικτόκοκκα ε-
δάφη GU, GT, SU, ST 

3 V3 
Συνεκτικά, λεπτόκοκκα ε-
δάφη UL, UM, TL, TM, TA 

Τα οργανικά κτλ. εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DΙΝ 18196 (ΗΝ, ΗΖ, F, ΟU, 

ΟΤ, ΟΗ, ΟΚ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Δεν επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιηθούν 

υλικά της παραγράφου 3Δ.2.2.(γ) έως και (ε). 

(δ) Η ικανότητα συμπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα εξαρτάται από τη 

σύνθεση των κόκκων του εδάφους, τη μορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 

 Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σημασία στην ικανότητα συμπύκνωσης έχει κυρίως η σύνθεση 

των κόκκων και η μορφή τους και μικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια η επί-

δραση των καιρικών συνθηκών 

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

κότητας σε νερό 

 Η συμπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της μικρής ευπάθειας τους στο νερό και 

στην αποσάθρωση, είναι ευχερέστερη από τη συμπύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 

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

και τα ακόλουθα: 

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

κνωσης 

 Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούμενη κατά στρώσεις συμπύκνωση μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο μετά από έργο συμπύκνωσης αισθητά μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα 

(στ) Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάμμα που επαναπληρώθηκε, θα πρέπει να χρησιμοποι-

ούνται για την επαναπλήρωση κατά πρώτο λόγο μη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και μόνο 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών, να χρησιμοποιούνται και 

εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. 

3Δ.3 Εκτέλεση εργασιών 

(α) Ο καθορισμός του τρόπου συμπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από τα διατιθέ-

μενα από τον Ανάδοχο μηχανήματα και από την κατηγορία των χρησιμοποιουμένων εδαφικών υλι-

κών. 



(β) Η συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης των θεμελίων θα γίνεται σε στρώσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνε-

ται επαρκής συμπύκνωση και να μην προκύψουν καθιζήσεις στο τελικό έδαφος. 

(γ) Τυχόν καθιζήσεις στην τελική επιφάνεια του εδάφους θα αποκαθίστανται με επιπλέον συμπυκνωμένο 

υλικό. Η δαπάνη της εργασίας αυτής καθώς και των τυχόν ζημιών σε έργα που έχουν προστεθεί θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

3Δ.4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στην τιμή μονάδας της εργασίας περιλαμβάνονται :  

 Καθάρισμα του εδάφους έδρασης του επιχώματος από ακατάλληλα υλικά 

 Κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος. 

 Συμπύκνωση του εδάφους κατά στρώσεις. 

 Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των κατάλληλων 

προϊόντων εκσκαφής που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωμάτων 

3Δ.5. Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Οι εργασίες κατασκευής επιχωμάτων θα επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m³) πλήρως περαιωμένων. Η 

επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα παρούσα Τ.Π., με λήψη αρχικών 

και τελικών διατομών με μέριμνα και δαπάνες του  Αναδόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας 

και υπό την παρουσία εκπροσώπων αυτής.  



     

KΕΦΑΛΑΙΟ  4’  –  ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ   

 

1. Πρότυπα - Κανονισμοί 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

2. Ξυλότυπος Σκυροδέτησης 

Ο ξυλότυπος σκυροδέτησης θα κατασκευασθεί από καινούρια ξυλεία και θα αποσυντίθετα ι σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κανονισμού σκυροδέματος. Για την καλύτερη αποκόλληση των ξυλοτύπων από την 

επιφάνεια του έτοιμου σκυροδέματος θα διαστρώνεται επί του ξυλοτύπου αποκολλητικό υγρό σκυ-

ροδέματος και πριν την τοποθέτηση του σιδηροπλισμού.  

Σε σημεία που προβλέπεται από την μελέτη (σύμφωνα με τα σχέδια) θα γίνεται επεξεργασία του σα-

νιδώματος ξυλοτύπων προς απόκτηση λείων επιφανειών σκυροδέματος.  

Όπου από την μελέτη προβλέπεται θα τοποθετηθούν στο σκυρόδεμα οι απαιτούμενες φαλτσογωνίες 

ή σκοτίες, ή κατάλληλος ξυλότυπος για την διαμόρφωση σχεδίων του μελετητή.  

Περατωμένη θεωρείται η εργασία όταν έχει καθαριστεί η επιφάνεια τελειωμάτων, έχουν αφαιρεθεί 

τυχόν προσκοληθέντα στο σκυρόδεμα κομμάτια ξυλοτύπου, έχουν κοπεί τα σίδερα σύνδεσης των ξυ-

λοτύπων και έχουν αποκατασταθεί οι οπές τρυποξύλων (τοιχία υπογείου κ.λπ.) κατά τρόπο απόλυτα 

στεγανό, της έγκρισης της Επίβλεψης.  

 

3. Ειδικά Τελειώματα Σκυροδέματος 

Περιγραφή ειδικών τύπων επιφανειακών τελειωμάτων σκυροδέματος σε επαφή με ξυλοτύπους.  

3.1. Τελείωμα Τύπου Α (Ανεπίχριστα) 

Το τελείωμα αυτό επιτυγχάνεται με χρήση σωστά μορφωμένου ξυλοτύπου από σανίδες ή φύλλα 

BETOFORM πρώτης χρήσης, πριστής ξυλείας με κλειστούς αρμούς χωρίς μπαλώματα ή συμπλη-

ρώσεις μικρών τεμαχίων. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώματα των νερών της πριστής 

ξυλείας και των αρμών. 

Μπορεί να εμφανίζονται επίσης μικρές ατέλειες (κοιλώματα) προκαλούμε νες μόνο από την πα-

γίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κενά, σπογγώδεις 

περιοχές και εμφανείς ατέλειες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώματα καλουπωμένων 



επιφανειών, οι οποίες γενικά είναι ορατές και συνεπώς ενδεχόμενη τραχύτητα δεν είναι ανεπι-

θύμητη ενώ στα εσωτερικά τελειώματα προβλέπονται φαλτσογωνίες εκτός αν ρητά δεν το επι-

τρέπει η μελέτη. Οι φαλτσογωνίες αυτής της κατηγορίας τελειωμάτων που θα επιχριστούν συ-

μπεριλαμβάνονται στην τιμή ξυλοτύπου.  

Στην περίπτωση που η επιφάνεια δεν είναι ορατή, τότε γενικά δεν χρειάζεται άλλη επεξεργασία 

μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από επιδιόρθωση ελαττωματικού σκυροδέματος, γέμι-

σμα των οπών των συνδέσμων των ξυλότυπων και την καθορισμένη συντήρηση.  

3.2. Τελείωμα τύπου Β (Εμφανές σκυρόδεμα).  

Το τελείωμα αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση σωστά μορφωμένου ξυλοτύπου από σανίδες ή 

φύλλα BETOFORM. Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώματα των νερών της ξυλείας 

και των αρμών. 

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σιδηρότυπος ή  τύπος από άλλο κατάλληλο υλικό. Μπο-

ρεί να εμφανίζονται επίσης μικρές ατέλειες (κοιλώματα) προκαλούμενες από την παγίδευση α-

έρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και 

μεγάλες ατέλειες. Ο λόγος Ν/Τ του σκυροδέματος θα κρατείται χαμηλός και θα γίνεται χρήση 

ρευστοποιητή. Στις εσωτερικές γωνίες χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά πλαστικές φαλτσογωνίες 

εκτός αν το απαγορεύει ρητά η μελέτη. Η διακοπή της σκυροδέτησης πρέπει να γίνεται σε σημεία 

που προβλέπεται αρμός ή τοποθετείται ειδικό τεμάχιο (π.χ. "ποταμός") για διακοπή της συνέ-

χειας της εμφανούς επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη.  

Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσμους ξυλότυπου δεν έχει καθορισθεί να παραμείνουν 

σαν χαρακτηριστικό της επιφάνειας του σκυροδέματος, οι κοιλότητες που δημιουργούνται από 

τους συνδέσμους του ξυλότυπου πρέπει να γεμίζονται με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω 

για τις επιδιορθώσεις άλλων οπών και ελαττωμάτων.  

Ο τρόπος αυτός είναι ο ίδιος με αυτόν που καθορίζεται στα επιφανειακά τελειώ ματα τύπου Α, 

εκτός από το ότι το κονίαμα είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις οδηγίες του «Επιβλέποντος», να 

περιέχει και λίγο λευκό τσιμέντο ώστε το τελικό χρώμα του επιδιορθωμένου τμήματος να είναι 

το ίδιο με αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και γ ια την υφή του τμήματος. Προτού 

γίνει η επιδιόρθωση στην κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιμαστικά μίγματα κονιάματος και 

λευκού τσιμέντου και να αφεθούν να ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα που θα 

εγκρίνει ο "Επιβλέπων". Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέματος σύμφωνα με τα καθο-

ρισμένα. 

3.3. Διόρθωση μικρών ατελειών σε επιφανειακά τελειώματα τύπου Α. & Β.  

Αμέσως μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, όλες οι ανώμαλες προεξοχές στις επιφάνειες του 

σκυροδέματος θα αφαιρεθούν. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που είναι σχηματισμένες μετά την 

αφαίρεση των συνδετικών ράβδων θα καθαρισθούν, θα διαποτιστούν πλήρως, τουλάχιστον επί 

τρεις (3) ώρες με νερό και θα γεμίσουν με προσοχή με ισχυρή τσιμεντοκονία.  

Πριν από την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας πρέπει να απομακρυνθούν τα ελεύθερα νερά.  

Η τσιμεντοκονία αυτή πρέπει να περιέχει τσιμέντο και λεπτή άμμο διερχόμενη από κόσκινο 0,65 

mm στις αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν και για το σκυρόδεμα που υποβάλλεται σε τελείωμα, 

καθώς επίσης και νερό αρκετό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή και συνεκτική. Το κονίαμα πρέπει 

να προσυσταλεί με το να αναμιχθεί τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την χρησιμοποίησή του 



     

και να ξανααναμιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αμέσως πριν από την χρησιμοποίησή του.  

Στην συνέχεια ενόσω το εφαρμοσμένο κονίαμα είναι ακόμα πλαστικό, θα γίνει συστηματικό τρί-

ψιμο με λινάτσα, με κονίαμα από τσιμέντο και λεπτό αδρανές. Το μίγμα τσιμέντου και λεπτού 

αδρανούς θα έχει τα ίδια συστατικά με αυτό που περιγράφηκε παραπάνω εκτός από το ότι δεν 

πρέπει να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό τρίψιμο πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε τα γεμι-

σμένα κενά να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) με την επιφάνεια του γειτονικού σκυροδέμα-

τος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει ομοιόμορφη υφή και χρωματισμό. Θα ακολουθήσει 

η συντήρηση του σκυροδέματος σύμφωνα με τα καθορισμένα.  

Μικρής έκτασης ελαττωματικές επιφάνειες (μεγάλης έκτασης ελαττωματικές επιφάνειες συνι-

στούν λόγο απόρριψης της κατασκευής) θα επισκευάζονται με καθαίρεση του ελαττωματικού 

τμήματος και τοποθέτηση νέου σκυροδέματος και σύνδεση αυτού με το υπάρχον σε σχήμα "κλει-

δός", "χελιδονοουράς", ή "αγκίστρου" ή την χρήση αντιστοίχου ρητινούχου κονιάματος ή τσιμε-

ντόστοκου, αφού γίνει επάλειψη της επιφάνειας με συγκολλητική ρητίνη. Στην περίπτωση αυτή 

ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον επιβλέποντα με όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια του προ-

μηθευτή του επισκευαστικού κονιάματος. Το σκυρόδεμα για την επισκευή (μπαλώματα) θα είναι 

ξηρότερο από το συνηθισμένο και θα κοπανίζετε πλήρως, θα ληφθεί δε πρόνοια ώστε πριν από 

κάθε τελική επεξεργασία να έχει απομακρυνθεί κάθε πλεόνασμα νερού.  

Η συντήρηση του σκυροδέματος των παραπάνω επισκευών, η επεξεργασία των επιφανειών, πρέ-

πει να γίνει σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Οι αρμοί διαστολής πρέπει να είναι κα-

θαροί από τσιμεντοκονίαμα.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5΄ –  ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

 

1. Γενικά 

1.1. Τα κονιάματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα ανταποκρίνονται στις ποιότητες κονιαμάτων 

που προδιαγράφει το Περιγραφικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών, για κάθε εργασία εκτός αν 

αναφέρονται συγκεκριμένα στα επόμενα κεφάλαια. Απόκλιση από την απαίτηση αυτή μπορεί να 

γίνει δεκτή μόνο ύστερα από ειδική έγκριση.  

1.2. Τα κονιοδέματα και σκυροδέματα που θα απαιτηθούν στο έργο, εκτός από εκείνα των φερουσών 

κατασκευών, θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις πιο κάτω προδιαγραφές π ου συνοδεύει τη 

μελέτη και όπως ορίζεται στα κεφάλαια του τεύχους αυτού.  

1.3. Ελαφρά κονιοδέματα θα κατασκευάζονται όπως ορίζεται στα επί μέρους κεφάλαια αυτού του 

τεύχους. 

 

2. Πρότυπα και Κανονισμοί 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

3. Υλικά 

3.1. Κονίες: 

3.1.1. Τσιμέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα.  

3.1.2. Ασβέστης. Σε πολτό, καθαρός, χωρίς προσμίξεις, καλά σβησμένος και ωριμασμένος στις 

εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή ή το εργοτάξιο σύμφωνα με τα Ελλη-

νικά πρότυπα. 

3.2. Αδρανή. 

3.2.1. Σκύρα, σύντριμμα και άμμος συλλεκτή ή λατομείου από υψηλής αντοχής (650 χγρ./cm 2) 

υγιές και ανθεκτικό σε τριβή, κρούση και καιρικές μεταβολές μητρικό πέτρωμα, καθαρή 

χωρίς φυτικές, αργιλικές, οργανικές και άλλες φυσικές (εύθρυπτα, αποσαρθρώσιμα υ-

λικά) και χημικές φωσφορικές, σιδηρούχες, αλογονούχες, μολυβδούχες κ.λπ.) προσμίξεις 

με κανονικού σχήματος (στρογγυλό-κυβικά) κόκκους, μεγέθους κατά το Περιγραφικό Τι-

μολόγιο Οικοδομικών Εργασιών 3009 και 7009 κατά περίπτωση.  

3.2.2. Μαρμαρόσκονη λευκή, λεπτόκοκκη πλήρους και ομαλής κοκκομετρικής σύνθεσης και κατά 

τα λοιπά όπως στην παράγραφο περιγράφεται.  



     

3.3. Νερό καθαρό από το δίκτυο πόλεως. 

3.4. Οπλισμοί 

3.4.1. Οπλισμοί από δομικούς χάλυβες κατά DIN.  

3.4.2. Δομικά πλέγματα και ελάσματα γαλβανισμένα εν θερμό, κατά B .S. 

3.5. Πρόσμικτα που βελτιώνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα, μειώνει τη συρρίκνωση πήξεως και 

αυξάνει την αντοχή σε τριβές και χημικές επιδράσεις και αυξάνει την αδιαβροχοποίηση των τσι-

μεντοκονιών. 

 

3.6. Αποστατήρες σιδηρού οπλισμού  
 
Αποστατήρες (spacers) είναι τα στοιχεία που διατηρούν τον οπλισμό στην επιθυμητή απόσταση από 
τους ξυλότυπους ή την ιδεατή ελεύθερη, τελική επιφάνεια του σκυροδέματος, λειτουργώντας ως στη-
ρίγματα τα οποία διαθέτοντας το κατάλληλο μέγεθος (ύψος) εξασφαλίζουν το επιβαλλ όμενο και κα-
θοριζόμενο από τους κανονισμούς και τη μελέτη, πάχος επικάλυψης των οπλισμών. Τα χαρακτηριστικά 
τους είναι: 

 είναι προκατασκευασμένα από πλαστικό (σκληρό και άκαμπτο PVC, PE κλπ) ή σκυρόδεμα  

 δεν επηρεάζονται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τα αλκάλια και τα οξέα  

 οι διατομές τους φέρουν εγκοπές για πλήρη στήριξη των ράβδων 

 τοποθετούνται πριν τον οπλισμό και διευκολύνουν την εργασία τοποθέτησή του 

 διατίθενται σε διάφορους τύπους ανάλογα την εφαρμογή τους στην κατασκευή (πλάκες, δοκοί, υποστυλώ-
ματα, τοιχώματα) 

 εξασφαλίζουν την κατάλληλη επικάλυψη των οπλισμών με το σκυρόδεμα διασφαλίζοντας τη συνάφειά τους  

 εξασφαλίζουν την κατάλληλη επικάλυψη των οπλισμών προστατεύοντας τους από την επίδραση των δια-
βρωτικών παραγόντων του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

 εξασφαλίζουν την κατάλληλη επικάλυψη του οπλισμού προστατεύοντας τους από πυρκαγιά 

Υποδείξεις σχετικά περιλαμβάνονται:  
 στον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 (ΚΤΧ-2008, άρθρο 7.2.2 και Παράρτημα Π5)  
 στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 στον ΕΚΩΣ2000, παρ. 20.4.6.β  

3.7 Οριζόντιες ζώνες (Σενάζ) 

Όλοι οι τοίχοι θα ενισχύονται με οριζόντιες ζώνες ανά 1,5 μ ύψους από σκυρόδεμα C 12/15 οπλισμένο 

με 4Φ10 και συνδετήρες Φ 8/20 πλάτους όσο το πάχος του ενισχυμένου τοίχου και ύψος 15 cm. 

Οι ζώνες θα κατασκευάζονται συνεχείς στο ύψος των ανωφλιών, είτε των ποδ ιών είτε στην τυχόν 

ελεύθερη απόληξη του τοίχου οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους. Εφόσον χρησιμοποιηθούν 

προκατασκευασμένα ανώφλια αυτά θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις ενισχυτικές ζώνες και 

θα εδράζονται κατά 15 cm εκατέρωθεν επί του τοίχου. Τοίχοι με ύψος μεγαλύτερο των 4,00 μ, 

θα ενισχύονται από δύο τουλάχιστον ενισχυτικές ζώνες.  

4. Κατασκευή κονιαμάτων 

4.1. Τα κονιάματα θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις συνιστώμενες κατά περίπτωση αναλογίες με 

μηχανικό αναμικτήρα. Ανάμειξη με τα χέρια αποκλείεται. Για πολύ μικρές ποσότητες κονιάματος 

θα επιτρέπεται η ανάμειξη με τα χέρια αλλά μόνο μέσα σε κατάλληλα μεταλλικά δοχεία.  



4.2. Ο αναμικτήρας θα είναι καθαρός και πριν από τη χρήση θα πλένεται. Επίσης θα πλένεται πάντοτε 

μετά τη χρήση εφόσον παρασκευάζονται μ' αυτόν εναλλάξ διαφορετικής σύστασης κονιάματα. 

Τέλος, θα πλένεται τουλάχιστον κάθε 3 ώρες εφόσον λειτουργεί συνεχώς, έστω και αν παρασκευ-

άζεται ίδιας σύστασης κονίαμα. Το παρασκευαζόμενο κονίαμα δεν επιτρέπεται να παραμείνει 

στον αναμικτήρα περισσότερο από 3 λεπτά κατά την ανάμειξη ή μετά το τέλος της.  

4.3. Η μέτρηση των αναλογιών θα γίνεται με καθαρά μεταλλικά δοχεία κατάλληλων διαστάσεων ή 

άλλο δόκιμο σύστημα (π.χ. αυτόματο ζυγιστήριο). Το παρασκευαζόμενο κονίαμα πρέπει να είναι 

ομοιογενές και ομοιόμορφο, συνεκτικό και εργάσιμο και θα φυλάσσεται μέχρι να καταναλωθεί 

σε μεταλλικά δοχεία και συνθήκες, τέτοιες ώστε να αποκλείεται ο διαχωρισμός του ή να επηρε-

αστεί η πήξη του από απώλεια νερού.  

4.4. Οι παρασκευαζόμενες ποσότητες θα είναι τόσες ώστε το παρασκευαζόμενο κονίαμα να κατανα-

λώνεται πριν από την έναρξη της πήξης.  

4.5. Εφόσον επιτραπούν πρόσμικτα, αυτά θα προστίθενται στο κονίαμα σε αναλογίες και με τρόπο 

που έχει υποδείξει ο κατασκευαστής τους.  

4.6. Από κάθε είδος κονιάματος θα κατασκευάζονται επαρκή δείγματα για έγκριση, τουλάχιστον ένα 

μήνα πριν τη συστηματική χρήση τους στο έργο.  

4.7. Δειγματοληψία και έλεγχοι θα γίνονται τακτικά σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις 

εντολές του επιβλέποντα για τον έλεγχο της ποιότητας των κονιαμάτων . 

4.8. Δείγματα και δοκιμές κονιαμάτων με πρόσμικτα θα παρέχονται στον επιβλέ -ποντα για έγκριση 

δύο μήνες πριν από τη συστηματική χρήση τους στο έργο.  

 

5. Διάστρωση - Προφυλάξεις 

5.1. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή κονιαμάτων πριν από τον έλεγχο και την προετοιμασία του υποστρώ-

ματος. Υπόστρωμα σαθρό, ασταθές, βρώμικο από λάδια και ξένες επιβλαβείς ουσίες, λείο και 

πολύ ξερό πρέπει να καθίσταται σταθερό, να καθαρίζεται από σαθρά, λάδια, σκόνες κ.λπ., να 

τραχύνεται και να υγραίνεται ανάλογα, ώστε το κονίαμα που θα διαστρωθεί να έχει πρόσφυση 

και να μην επηρεάζεται η πήξη του.  

5.2. Κονίαμα που έχει χρησιμοποιηθεί ή επανεπεργαστεί (αναγεννημένο) ή έχει αρχίσει να σκληρύνε-

ται πρέπει να απομακρύνεται από το έργο.  

5.3. Το υπόστρωμα που θα δεχτεί κονίαμα ή τα συνδεόμενα  στοιχεία με το κονίαμα θα πρέπει να 

έχουν αντοχή μεγαλύτερη από το κονίαμα.  

5.4. Δεν θα διαστρώνεται κονίαμα υπό θερμοκρασίες κάτω των +5°C, ή σε παγωμένο οδόστρωμα ή με 

πολύ ξηρό καιρό. 

5.5. Διαστρωμένο κονίαμα πρέπει να προφυλάσσεται για χρονικό διάστημ α τόσο ώστε η πήξη του να 

γίνεται ομαλά και ομοιόμορφα, κάτω από ομαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς να είναι 

εκτεθειμένο σε ισχυρά ρεύματα αέρα.  

5.6. Η κατασκευή επιχρισμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, του 

Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών και τις ειδικές προδιαγραφές του αντίστοιχου 

κεφαλαίου του παρόντος. 



     

5.7. Δεν επιτρέπονται εργασίες διάστρωσης κονιαμάτων, επιχρισμάτων, κ.λπ.  

5.7.1. Πριν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση κασών, πλαισίων, αγωγών, κάθε είδους στηριγμ άτων, 

κ.λπ., στοιχείων που πρόκειται να ενσωματωθούν στα επικαλυπτόμενα οικοδομικά στοι-

χεία και δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.  

5.7.2. Χωρίς να έχουν καλυφθεί και γενικά προστατευτεί στοιχεία, επιφάνειες, κ.λπ., που δεν 

επιχρίονται ή έχουν μόλις επιχριστεί. 

5.7.3. Χωρίς να έχουν προστατευθεί παρακείμενα υλικά ή κατασκευές.  

5.8. Τα ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτοφερόμενα, θα καλύπτουν όλες τις απαιτή-

σεις ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε παρακείμενες κατασκευές ή την επιχριωμένη επιφά-

νεια. 

 

6. Ανοχές 

6.1. Απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόμενη με κανόνα μήκους 3 μ. καθ’ όλες τις διευθύνσεις όχι 

μεγαλύτερη από 3 mm. 

6.2. Aπόκλιση από την ευθυγραμμία ή την κατακόρυφο όχι μεγαλύτερη από 5mm.  

 

7. Ελαφροσκυροδέματα 

Ελαφροσκυρόδεμα Perlobeton S της ISOCON, με βάση τον διογκωμένο περλίτη (Perlomin) χρησιμο-

ποιείται για την μόρφωση των ρύσεων και ως υλικό πλήρωσης σε  δάπεδα με μεγάλο συνολικό πάχος 

τελειώματος.  

Το προϊόν είναι συσκευασμένο σε σάκκους, αναμιγνύεται με τσιμέντο και νερό κα ι διαστρώνεται. Η 

επιφάνεια που προκύπτει είναι έτοιμη για την τελική στρώση  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ξηρό φαινόμενο βάρος:  803 Kg/m³ 

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας:  λ=0,134 Kcal/hm °C 

Συντελεστής θερμικής διαστολής:  σ=7,610x10/K 

Σταθμισμένος δείκτης Ηχομείωσης: L'nt,w=65dB 

Αντοχή σε φωτιά: άκαυστο 

Στο μείγμα προστίθεται ποσότητα τσιμέντου σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, ώστε να παρα-

χθεί ελαφροσκυρόδεμα βάρους 450 Kg/m3 

Η εργασία ανάμειξης και διάστρωσης γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδεί ξεις του προμηθευτή 

του υλικού. 

Εργασία διάστρωσης 

Η επιφάνεια καθαρίζεται και αλφαδιάζεται με πήχεις (στράτζα)  

Η επιφάνεια διαβρέχεται, διαστρώνεται το μίγμα και πηχάρεται  «τραβηχτά» πάνω στα στράτζα.  



Σε περίπτωση γεμίσματος πάνω από 15 πόντους, ασταρώνεται πρώτα η επιφάνεια στο μισό ύψος και 

μετά από 2-3 ώρες την ίδια μέρα ολοκληρώνεται η εργασία του γεμίσματος.  

Το Perlobeton S, τρίβεται με τον πήχη μετά από 2-3 ημέρες. 

Προβλέπεται αρμός ανά 40m² συνιστάται περιμετρικός αρμός πάχους 1 cm. 



     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6΄ –  ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ 

 

1. Γενικά 

1.1. Προβλέπεται η κατασκευή τοιχοποιιών πλήρωσης (μη φέρουσες) από οπτοπλινθοδομές και σε 

διάφορες θέσεις του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη.  

1.2. Οι οπτοπλινθοδομές θα κατασκευασθούν από δρομικές, διπλές δρομικές με μόνωση και μπατικές  

χωρίς μόνωση, σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές.  

1.3. Η θέση και το είδος σύμφωνα με την παράγραφο 1.2 των τοιχοποιιών θα φαίνονται αναλυτικά 

στις κατόψεις 1:50 της μελέτης εφαρμογής του μελετητή.  

 

2. Πρότυπα - Κανονισμοί 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

3. Υλικά 

3.1. Πλίνθοι: 

3.1.1. Οπτόπλινθοι μηχανοποίητοι διάτρητοι αργιλικοί. Ελάχιστες διαστάσεις πλίνθου 6 x9x19 ή  

9x12x19 cm με πάχος περιμετρικού τοιχώματος 12 χιλ. Οι οπτόπλινθοι που θα χρησιμο-

ποιηθούν πρέπει να είναι ακέραιοι, γεροί, ομοιογενείς χωρίς επιβλαβείς προσμίξεις , καλά 

ψημένοι και να ανταποκρίνονται στις αντοχές των προτύπων που έχουν επιλεγεί και όχι 

μικρότερες από : 

α. Μέση αντοχή σε θλίψη 50 χγρ/cm2 μεμονωμένη αντοχή σε θλίψη 40 kgr/cm2 . 

β. Φαινόμενο βάρος 1.300 kgr/m3  

γ. Απορρόφηση νερού 18% κατά βάρος ξηρού  οπτόπλινθου. 

δ. Ανοχή διαστάσεων κατά μήκος 2 mm κατά πλάτος και ύψος 1 mm.  

3.2. Νερό καθαρό από το δίκτυο της πόλεως. 

3.3. Σίδηρος: Δομικός χάλυβας S500s κατά DIN 1405.  

3.4. Δείγματα - Δοκίμια: 

Θα πρέπει να προσκομισθούν δείγματα από όλα τα υλικά. Ο επιβλέπων κατά την κρίση του μπο-



ρεί να ζητήσει την προσκόμιση δοκιμίων για έλεγχο αντοχών, λοιπών ιδιοτήτων και κοκκομετρι-

κής σύνθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς.  

 

4. Εργασία Οπτοπλινθοδομών  

4.1. Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια κατόψεων στο 

εργοτάξιο. 

4.2. Η χάραξη θα εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Κεφαλαίου 2΄.  

4.3. Απαγορεύεται η κατασκευή τοίχου λεπτότερου των 6cm.  

4.4. Απαγορεύεται η δόμηση οπτόπλινθων με τις οπές προς τις επιφάνειες της τοιχο-δομής, έτσι ώστε 

να μην υπάρχουν διαμπερείς οπές στις παρειές του τοίχου έστω και αν επιχρισθούν ή επενδυθούν 

οι τοίχοι αυτοί. 

4.5. Όλοι οι αρμοί θα είναι οριζόντιοι και κατακόρυφοι ισοπαχείς (1 cm  πάχος), καλά γεμισμένοι και 

όχι «ξεχειλισμένοι». Οι επάλληλοι κατακόρυφοι αρμοί θα είναι μετατεθειμένοι κατά 1/4 πλίνθου 

τουλάχιστον. Αρμοί εμφανούς τοιχοποιΐας θα κατασκευάζονται με κατάλληλους μεταλλικούς ο-

δηγούς και θα αρμολογούνται μετά το τέλος τους.  

4.6. Οι τοίχοι κατασκευάζονται κατά οριζόντιες στρώσεις και σε ζώνες ύψους 1,20 m το πολύ κάθε 

ημέρα. 

4.7. Οι τοίχοι θα εδράζονται καλά, θα στερεώνονται καλά στα κατακόρυφα στοιχεία (θα κολλώνται) 

και θα σφηνώνονται την επόμενη ημέρα στη φέρουσα οροφή με στρώση πλάγια τοποθετημένων 

πλίνθων. 

4.8. Στις γωνίες και τις διασταυρώσεις θα γίνεται κανονική εμπλοκή κάθε στρώσης με την επόμενη και 

στα ανοίγματα θα σφηνώνονται λαμπάδες μιας πλίνθου.  

4.9. Διπλοί τοίχοι με κενό θα συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς συνδετήρες ανα 40 cm κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.  

Στο μεταξύ δύο δρομικών τοίχων κενό και στο σημείο έδρασής τους σε σενάζ ή πλάκα θα τοπο-

θετηθεί σε λοξή διατομή στεγανωτικό υλικό ώστε η υγρασία που τυχόν θα συγκεντρωθεί στο 

κενό αυτό να μπορεί να βγει από ειδικά ανοξείδωτα σωληνάκια εξαερισμού που θα τοποθετη-

θούν όπου προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη.  

4.10. Πλαίσια ανοιγμάτων, ανοίγματα διέλευσης αγωγών κ.λπ. θα πρέπει να προβλέπονται και να κα-

τασκευάζονται κατά το κτίσιμο των τοίχων, διαφορετικά  οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρις ότου 

επιτευχθεί συντονισμός στις εκτελούμενες εργασίες.  

4.11. Θα χρησιμοποιούνται μόνο γερές, ακέραιες ή το πολύ μισοκομμένες πλίνθοι και καθαρό φρέσκο 

κονίαμα που δεν έχει αρχίσει να πήζει όπως στο κεφάλαιο 4΄ προδιαγράφεται. 

4.12. Όλοι οι τοίχοι θα ενισχύονται με οριζόντιες ζώνες ανά 1,5 μ ύψους από σκυρόδεμα C 12/15 οπλι-

σμένο με 4Φ10 και συνδετήρες Φ 8/20 πλάτους όσο το πάχος του ενισχυμένου τοίχου και ύψος 

15 cm. Οι ζώνες θα κατασκευάζονται συνεχείς στο ύψος των ανωφλιών, είτε των ποδιών είτε στην 

τυχόν ελεύθερη απόληξη του τοίχου οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους. Εφόσον χρησιμο-

ποιηθούν προκατασκευασμένα ανώφλια αυτά θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις ενισχυτικές 



     

ζώνες και θα εδράζονται κατά 15 cm εκατέρωθεν επί του τοίχου. Τοίχοι με ύψος μεγαλύτερο των 

4,00 μ, θα ενισχύονται από δύο τουλάχιστον ενισχυτικές ζώνες.  

4.13. Τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του φέροντα οργανισμού, στα οποία θα σφηνωθούν οι 

πλινθοδομές θα ασταρωθούν με πεταχτό υδαρές τσιμεντοκονίαμα περιεκτικότητας 450 Kg τσιμέ-

ντου ανά Μ3 άμμου, τουλάχιστον . 

4.14. Τοίχοι στην τεχνική περιγραφή και στον πίνακα τελειωμάτων της μελέτης προβλέπονται επιχρι-

σμένοι, θα επιχρίονται από το πάτωμα μέχρι την οροφή (φέρουσα πλάκα).  

Τοίχοι που επενδύονται από άλλα υλικά ορισμένου ύψους θα επιχρίονται από το ύψος αυτό και 

μέχρι την οροφή (φέρουσα πλάκα). Τοίχοι χαμηλότεροι θα επιχρίονται όπως προηγουμένως σε 

όλο το ύψος τους και εν πάση περιπτώσει όπως δείχνουν τα σχέδια και γράφεται στην Τεχνική 

Περιγραφή. 

4.15. Θα κατασκευαστεί δείγμα ενός πλήρους τοίχου με διασταυρώσεις και ανοίγματα από πατώματος 

μέχρι οροφής από κάθε είδος πλινθοδομής ύστερα από υπόδειξη του επιβλέποντα τουλάχιστον 

3 εβδομάδες πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών.  

4.16. Η θερμομόνωση τοποθετείται είτε εξωτερικά είτε μεταξύ δύο δρομικών οπτοπλινθοδομών με 4 -6 

καρφιά τύπου NYLON ανά Μ2  . 

4.17. Διπλοί τοίχοι με κενό όταν από την ακουστική μελέτη επιτρέπεται θα συνδέονται μεταξύ τους με 

τους εγκεκριμένους συνδέσμους έτσι ώστε να αντιστοιχούν τουλάχιστον 4 σύνδεσμοι ανά Μ2 τοί-

χου. 

Στις διπλές οπτοπλινθοδομές με ενδιάμεση θερμομόνωση με ή χωρίς ενδιάμεσα κενό οι οριζό-

ντιες ενισχυτικές ζώνες θα κατασκευάζονται και θα συνδέονται με μεταλλικά τζινέτια Φ5 ανά 50 

εκ. και πλέγμα. 

 

5. Προφυλάξεις 

5.1. Σε μεγάλου μήκους συνεχείς και χωρίς διασταυρώσεις τοίχους θα αφήνονται αρμοί διαστολής 

πλάτους 1 cm που θα σφραγίζονται όπως και οι λοιποί αρμοί διαστολής του κτιρίου.  

5.2. Πλινθοδομές που η βάση τους είναι δυνατόν να εκτεθεί σε υγρασία πρέπει να ανεγε ίρονται πάνω 

σε ταινία ασφαλτόπανου με ψηφίδα ή ασφαλτόχαρτου τριπλασίου πλάτους από εκείνου του πά-

χους του τοίχου καλυμμένη στο πάτωμα. Όταν το πάτωμα υγρομονώνεται σε όλη του την έκταση 

και ο τοίχος κτίζεται στο υγρομονωμένο πάτωμα, η εργασία αυτή παραλείπεται. 

5.3. Εφόσον χρησιμοποιηθούν ικριώματα, αυτά θα είναι αυτοφερόμενα και θα πληρούν όλους τους 

όρους ασφαλείας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη στήριξής τους σε παρακείμενες κατασκευές ή τον 

ανεγειρόμενο τοίχο. 

5.4. Όλες οι επιφάνειες (οπτόπλινθοι, στοιχεία Φ.Ο κ.λ.π) με τις οποίες θα έρθει σε επαφή το κονίαμα 

θα πρέπει να έχουν διαβραχεί τόσο ώστε να μην επηρεάζεται η πήξη του κονιάματος.  

5.5. Πρόσθετα στα κονιάματα θα χρησιμοποιούνται μόνο ύστερα από ειδική έγκριση και όπως στο 

κεφάλαιο 5΄ αναφέρεται. Δείγματα με πρόσθετα πρέπει να κατασκευάζονται τουλάχιστον 4 ε-

βδομάδες πριν την κανονική εκτέλεση της εργασίας.  



5.6. Εργασίες πλινθοδομών θα εκτελούνται μόνο κάτω από κανονικές καιρικές συνθήκες (θερμοκρα-

σία πάνω από +5° C, κανονική υγρασία, όχι πολύ δυνατός αέρας), εκτός αν ληφθούν όλα τα απα-

ραίτητα μέτρα προστασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα.  

5.7. Μετά το τέλος των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα για την ομαλή πήξη του 

κονιάματος μέτρα και η περατωμένη εργασία να προστατεύεται από οποιεσδήποτε κακώσεις.  

5.8. Καμία επόμενη εργασία δεν θα εκτελείται σε νεοανεγερθέντα τοίχο πριν περάσουν 15 ημέρες από 

την περάτωσή του. 

 

6. Ανοχές 

6.1. Απόκλιση από την ευθυγραμμία ή την κατακορυφότητα το πολύ 5 χιλ.  

6.2. Καμία απόκλιση από τις γωνίες. 

 

 

 

 

 

 

 



     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7΄ ΞΥΛΙΝΑ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  -ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ  

 

1. Γενικά 

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

1.2. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να τυποποιηθούν και να κατασκευασθούν είτε στο εργοτάξιο είτε 

στο εργοστάσιο ειδικευμένου κατασκευαστή ύστερα από επί τόπου λήψη όλων των απαιτουμέ-

νων στοιχείων και τέλος να τοποθετηθούν στις θέσεις τους στο κτίριο κατά το στάδιο της αποπε-

ράτωσής τους. 

1.3. Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές κα τασκευές (π.χ. ικριώ-

ματα, ξυλότυποι, κ.λπ.) καθώς και όσες έχουν ενταχθεί σε άλλα επί μέρους κεφάλαια.  

1.4. Οι κατασκευές αυτές νοούνται τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, στήριξης και εν-

σωμάτωσής τους στο έργο. 

 

2. Πρότυπα - Κανονισμοί 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

3. Υλικά 

3.1. Ξυλεία: 

3.1.1. Η μαλακή ξυλεία θα είναι από κωνοφόρα (πεύκο π.χ) και η σκληρή ξυλεία από φουρνιστή 

οξιά. Η επιλογή της ξυλείας θα γίνει με προσοχή ώστε να μην έχει σομφό ξύλο, μαλακά 

μέρη, σχισίματα, σκεβρώματα, ανώμαλα νερά, λεκέδες, έντομα, σπασίματα, σκληρούς και 

ξερούς ρόζους με διάμετρο μεγαλύτερη από 12,5 mm. Η περιεκτικότητα των ξύλων σε 

υγρασία θα είναι από 10% –12% για τα οικοδομικά (θυρόφυλλα, σοβατεπί κ.λπ.), 8%–

18% για τις κατασκευές που θα εγκατασταθούν στο ύπαιθρο (παγκάκια περιβάλλοντος 

χώρου, πέργκολες κ.λπ.). 

3.1.2. Κόντρα πλακέ κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση (επιλέγεται κατά περίπτωση 

) λειασμένο (sanded) και σύμφωνο με τα πρότυπα που θα επιλεγούν.  

3.1.3. Πλακάζ, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση (επιλέγεται κατά περίπτωση), λεια-

σμένο (sanded) και σύμφωνα με τα πρότυπα που θα επιλεγούν.  



3.1.4. Ινοσανίδες (M.D.F.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σανίδες σε μορφή πλακών κατασκευασμένες από ίνες ξύλων μεγέθους <5 cm 

αποξηραμένες και αναμεμειγμένες με ρητίνη ουσίας φορμαλδεΰδης συμπιεσμένες σε 

θερμή πρέσα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Διαστάσεις πλάκας:   3.66 Χ 1.83 CM 

Πάχος:     από 4 ΜΜ έως 40 ΜΜ 

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

      -30 MM 640 KG/M³ 

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

      -30 MM 250 KG/CM² 

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

      -30 MM 6.5 KG/CM² 

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

       -30 MM 115 KG/CM² 

Αντίσταση σε κράτημα βίδας στις άκρες:16 ΜΜ και 20 ΜΜ 115 KG/CM ² 

      -30 MM 100 KG/CM² 

Βαθμός ελαστικότητας:    16 MM και 20 ΜΜ 

      25.000 KG/CM² 

      -30 MM 20.000 KG/CM² 

Υγρασία:     16 MM και 20 ΜΜ 

      10%-30% ΜΜ 

      10% 

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

      -30 ΜΜ 6% 

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

      -30 ΜΜ 16% 

Αποκλίσεις:    πάχος ±0,15 ΜΜ, 

      μήκος ±5 ΜΜ 

      τετραγωνικά σχήματα 

      ±2 ΜΜ/Μ² 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

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

Η σύνδεση των πλακών γίνεται είτε με οποιασδήποτε μορφής κόλλα, είτε με βίδες κυλιν-

δρικές με στροφές σε όλο το στέλεχος, είτε με καρφιά που η κεφαλή τους είναι πεπλατυ-

σμένη. 



     

Οι βίδες προ της τοποθέτησής τους πρέπει να λαδώνονται για μεγαλύτερη ευκολία, η δε 

απόστασή τους να μην είναι μικρότερη από 30 mm. 

Τα καρφιά πρέπει να μην καρφώνονται σε λιγότερο από 7 mm από τα άκρα, η δε απόσταση 

αυτών να μην είναι μικρότερη από 150 mm. 

 

3.2. Συνθετικά υλικά, πλαστικά φύλλα: 

3.2.1. Φαινοπλαστικά φύλλα (φορμάικα) (ημίστιλπνης επιφάνειας (σατινέ ή ματ), χ ωρίς διακυ-

μάνσεις πάχους και απόχρωσης.  

3.2.2. Μοριοσανίδες επενδεδυμένες εκατέρωθεν με μελαμίνη ελαχίστου πάχους 16mm. Η χρήση 

τους επιτρέπεται μόνο για εσωτερικά χωρίσματα και ράφια των στοιχείων που θα κατα-

σκευασθούν. 

3.2.3. Πλαστικά υλικά, παρεμβλήματα, ελαστικές ταινίες, βουρτσάκια στεγανότητας, κ.λπ., από 

κατάλληλα, ανθεκτικά για τη συγκεκριμένη χρήση υλικά όπως π.χ. EPDM νεοπρένιο κ.λπ.  

3.3. Κόλλες ρεζορσίνης φαινόλης κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση και με ικανοποιητική 

αντοχή στη φωτιά. 

3.4. Μεταλλικά μέρη, βίδες κ.λπ., εξαρτήματα κατάλληλα επεξεργασμένα ώστε να μην οξειδώνονται 

(ανοξείδωτα, επιχρωμιωμένα, επικασσιτερωμένα ή γαλβανισμένα εν θερμό κατά περίπτωση και 

ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα). Ειδικότερα:  

3.4.1. Φυράμια, εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, μηχανισμοί μανδάλωσης, διαβήτες κ.λπ., 

θα είναι αφανείς και θα έχουν μέγεθος ανάλογο με το βάρος των κατασκευών όπου θα 

τοποθετηθούν και σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους.  

Θα είναι αυτολιπαινόμενοι και αντικαταστάσιμοι με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων 

χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση η ξύλινη κατασκευή. Θα είναι ανθεκτικοί, αξιό-

πιστοι, αθόρυβοι και εύκολοι στο χειρισμό.  

3.4.2. Στροφείς, ράουλα κύλισης, μηχανισμοί ανάρτησης, κ.λπ., θα έχουν μέγεθος ανάλογο με 

την κατασκευή όπου θα τοποθετηθούν και σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή 

τους. Μη οξειδούμενοι, αυτόλιπαινόμενοι, ή λιπαινόμενοι χωρίς να χρειάζεται αποσυ-

ναρμολόγησή τους, αντικαταστάσιμοι με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνη-

θισμένα εργαλεία χωρίς άλλη παρέμβαση στην ξύλινη κατασκευή με αφαιρούμενους ά-

ξονες και ένσφαιρους τριβείς. Θα είναι γενικά ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρι-

σμό, αθόρυβοι και γενικά κατάλληλοι για τις συνθήκες του έργου. Η αντοχή και η καταλ-

ληλότητά τους θα καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας και εγγυήσεις του 

παραγωγού τους. 

3.4.3. Κλειδαριές, κύλινδροι κλειδαριών θα είναι άριστης ποιότητας χωνευτού τύπου, μη οξει-

δούμενοι, αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισμό και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έρ-

γου και στην ασφάλεια. 

3.4.4. Χειρολαβές ανοξείδωτες με ενίσχυση από χαλύβδινο σκελετό. Η διάμετρος του πόμολου 

θα είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, και θα χρησιμοποιηθούν ροζέτες στρογγυ-

λές. 



3.5. Έτοιμος πάγκος από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με φορμάϊκα.  

      Ενδεικτικός τύπος DUPORAL HPL 90° ROUND PROFILE 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μοριοσανίδα με μία όψη επενδεδυμένη με φορμάϊκα υψηλής αντοχής πάχους 0.9 -1 ΜΜ 

και με μία ακμή στρογγυλεμένη, κατάλληλη για πάγκους ερμαρίων δαπέδου.  

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες  

– Αντοχή σε γραντζουνιές ISO 4586-2 No14 

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

– Aντοχή σε θερμότητα ISO 4586-2 No 8 

– Aντοχή σε κτυπήματα ISO 4586-2 No 11 

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

Χημικές Ιδιότητες 

– Αντοχή σε χημικά απορρυπαντικά  

– Αντοχή σε οργανικά διαλύμματα 

– Αντοχή στους λεκέδες 

– Αντοχή στον ατμό ISO 4586-2 No 24 

Αντίδραση στη φωτιά 

– Δεν μαλακώνει 

– Δεν στάζει 

Φυσιολογικές Ιδιότητες 

– Δεν είναι δηλητιριώδες  

– Απόλυτα ασφαλές 

Διαστάσεις Πάγκων 

Σύμφωνα με την οριστική μελέτη.  

 



     

3.6. Θα προσκομισθούν δείγματα από όλα τα υλικά σε κομμάτια 200x300 mm και από ένα τεμάχιο 

όλων των εξαρτημάτων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και προτείνεται  να 

χρησιμοποιηθούν στο έργο. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ε-

λέγχου ποιότητας και ιδιοτήτων από ανεγνωρισμένα εργαστήρια.  

3.7. Αποθήκευση της ξυλείας και των άλλων υλικών και εξαρτημάτων κάτω από συνθήκες παρόμοιες 

με εκείνες του τελειωμένου κτιρίου.  

 

 

3.8 Φυσικά Χαρακτηριστικά Ξυλείας (ολόσωµης - συγκολλητής) 

 

 Υγρασία ξυλείας. Η ποσότητα του περιεχοµένου στη ξυλεία νερού, ως ποσοστό της άνυδρης 

µάζα της ξυλείας (προκύπτει µετά από θέρµανση σε ειδικό κλίβανο). Σύµφωνα µε το Πρότυπο 

ΕΝ 384, ως συµβατική υγρασία αναφοράς ορίζεται αυτή που προσλαµβάνει η ξυλεία σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος 20° C και σχετική υγρασίας 65%. Για τα περισσότερα ρητινώδη 

ξύλα είναι περίπου 12%.  

 Ξυλεία κορεσµένη. Όταν η υγρασία της είναι ίση η µεγαλύτερη της υγρασίας κορεσµού.  

 - Υγρασία κορεσµού ξυλείαςΠοσοστό υγρασίας της ξυλείας, άνω του οποίου οι µεταβολές 

των διαστάσεων συναρτήσει της υγρασίας είναι ελάχιστες. Οταν η υγρασία είναι µικρότερη 

από την υγρασία κορεσµού, η µεταβολή των διαστάσεων είναι αισθητή και ανάλογη µε το 

ποσοστό υγρασίας. 

 Ξυλεία ηµίξηρη. Ξυλεία µε ποσοστό υγρασίας µεταξύ της υγρασίας κορεσµού και του 22%.  

 Ξυλεία εµπορικά ξηρή. Ξυλεία µε ποσοστό υγρασίας µεταξύ του 22% και 17%.  

 Ξυλεία ξηρή στον αέρα. Ξυλεία µε ποσοστό υγρασίας µεταξύ του 17% και 13%.  

 Ξυλεία αποξηραµένη. Ξυλεία με ποσοστό υγρασίας µικρότερο του 13%. 

 Ξυλεία άνυδρη. Ξυλεία αναφοράς µε σταθερή µάζα, ξηραµένη σε κλίβανο ξυλείας, ως µέτρο 

σύγκρισης µε την περιέχουσα υγρασία αντίστοιχη ξυλεία.  

 Υγροσκοπικότητα ξυλείας. Πρόσληψη ή αποβολή υγρασίας από την ξυλεία ανάλογα µε  την 

σχετική υγρασία και θερµοκρασία του περιβάλλοντος, µέχρι να φθάσει στο όριο κορεσµού.  

 Ποσοστό υγρασίας της ξυλείας. Ποσοστό επί τοις εκατό (%) του βάρους του νερού που 

περιέχεται στην εξεταζόµενη ξυλεία ως πορος το βάρος της άνυδρης ξυλείας. Σηµείωση:  

Στους υπολογισµούς ευστάθειας των ξύλινων κατασκευών κατά τον Ευρωκώδικα 5 

προβλέπεται η εφαρµογή συντελεστή µείωσης των επιτρεποµένων τάσεων, ο οποίος 

εξαρτάται από το ποσοστό υγρασίας.  

Λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό υγροσκοπικής ισορροπίας της ξυλείας εντ ός του κτιρίου υπό χρήση 

και όχι το ποσοστό υγρασίας υπό συνθήκες εργοταξίου, όπου η ξυλεία είναι εκτεθειµένη στη σχετική 

υγρασία του περιβάλλοντος. 

 - Υγροσκοπική συρρίκνωση διόγκωση ξυλείας. Η µεταβολή των διαστάσεων και του όγκου της 



ξυλείας όταν αλλάζει η υγρασία της. Συνηθίζεται να λέγεται ότι η ξυλεία «δουλεύει» και ότι 

οι αρµοί των συνδέσεων «παίζουν». Το ποσοστό της µεταβολής του όγκου µεταξύ δύο 

καταστάσεων υγρασίας είναι η υγροσκοπική µεταβολή του όγκου: διόγκωση όταν ο όγκος 

αυξάνει, συστολή (µάζεµα) όταν µειούται. Η ολική υγροσκοπική συρρίκνωση - διόγκωση 

µετράται µεταξύ της κορεσµένης σε υγρασία ξυλείας και της ανύδρου.  

  Ογκοµετρικός συντελεστής υγροσκοπικής συρρίκνωσης διόγκωσης ξυλείας. Συντελεστής ο ο-

ποίος χαρακτηρίζει την µεταβολή του όγκου της ξυλείας ανά 1% µεταβολής της υγρασίας της. Μεταξύ 

της άνυδρης κατάστασης της ξυλείας και της κορεσµένης στον αέρα, η µεταβολή αυτή είναι σταθερή 

και χαρακτηρίζει τη ξυλεία.  

  Γραµµική ή επιφανειακή υγροσκοπική συρρίκνωση διόγκωση ξυλείας. Η γραµµική υγ ροσκο-

πική συρρίκνωση - διόγκωση, ανάλογα µε την κατεύθυνση µέτρησης διακρίνεται σε αξονική, ακτινική 

και εφαπτοµενική. Η αξονική πρακτικά είναι πολύ µικρή. Η εφαπτοµενική είναι, κατά µέσο όρο, δύο 

µε τρεις φορές µεγαλύτερη της ακτινικής. Η επιφανειακή υγροσκοπική συρρίκνωση - διόγκωση είναι 

πρακτικά ίση µε την αντίστοιχη ογκοµετρική. Σηµείωση: Βλπ. σχετικά το Πρότυπο ΕΝ 390.  

 Πυκνότητα αναφοράς ξυλείας (συµβατική). Η πυκνότητα της ξυλείας µε 12% υγρασία.

 Διασταλτικότητα θερµική ξυλείας. Οι µεταβολές των διαστάσεων της ξυλείας λόγω θερµοκρα-

σίας είναι µικρές, πρακτικά αµελητέες, έναντι της υγροσκοπικής συρρίκνωσης - διόγκωσης, η οποία 

επενεργαί συνήθως αντίθετα και τούτο γιατί µια αύξηση της θερµοκρασίας που οδηγεί σε διαστολή, 

συνοδεύεται κανονικά µε µια µείωση της υγρασίας δηλαδή µε συρρίκνωση.  

  Παραµορφώσεις πριστής ξυλείας (στρεβλώσεις ττιτσικαρίσµατα σκεβρώµατα).Οφείλονται υ-

ρίως στην υγροσκοπική συρρίκνωση - διόγκωση της ξυλείας (ογκοµετρική ή επιφανειακή) και σε σφάλ-

µατα ξήρανσης. ∆ιαφοροποιούνται ανάλογα των τοµών του κορµού: στις εφαπτοµενικές τοµές είναι 

συνήθως διπλάσιες µε τριπλάσιες των ακτινικών-παραµόρφωση σκαφοειδής - παραµόρφωση τοξοει-

δής παραµόρφωση περιστροφική - παραµόρφωση ροµβοειδής  

3.9 Μηχανικά χαρακτηριστικά της ξυλείας  

 Καταπονήσεις ξυλείας ∆ιακρίνονται σε  

 αυτές που προέρχονται από δυνάµεις θλίψης, εφελκυσµού, διατµητικές ή συνδυασµό αυτών 

Λόγω του ινώδους και ανισότροπης δοµής της ξυλείας και της µεταβολής της λόγω υγρασίας και θερ-

µοκρασίας πρέπει να διευκρινίζεται:- εάν η κατεύθυνση καταπόνησης είναι αξονική (παράλληλη προς 

τον άξονα του κορµού) ή εγκάρσια (κάθετη στον άξονα του ξύλου) -εάν οι δυνάµεις προκαλούν καµπτι-

κές καταπονήσεις-το είδος της ξυλείας και το ποσοστό της υγρασίας της-η διάρκεια καταπόνησης  

 - Συµβατικές και µη συµβατικές κατηγορίες αντοχών και επιτρεπόµενων τάσεων ρητινώδους 

ξυλείας (ολόσωµης συγκολλητής)Συµβατικές κατηγορίες: για υγρασία ξυλείας 12% σύµφωνα µε τα 

Πρότυπα ΕΝ 338, ΕΝ 1194, ∆διακρίνονται σε δύο οµάδες ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη πιστοποίησης 

των τιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό.  

 Στην πιστοποιηµένη ξυλεία οι τιµές αυτές σηµειούνται ανεξίτηλα επί όλων των στοιχείων κατά 

τη φάση µορφοποίησής τους στο εργοστάσιο. Οι τιµές των αντοχών της ξυλείας διαφοροποιούνται και 

ανάλογα µε την µεταβολή της υγρασίας και της διάρκειας φόρτισης σύµφωνα µε την παρ. 2.3.2.1 του 

Ευρωκώδικα 5. Μη συµβατικές κατηγορίες: για υγρασία ξυλείας 15%, σύµφωνα µε την αναφορά 2 του 

παρόντος 

 - Συµβατικές και µη συµβατικές κατηγορίες µέτρων ελαστικότητας ρητινώδους ξυλείας 

(ολόσωµης συγκολλητής)Συµβατικές κατηγορίες: για υγρασία ξυλείας 12% σύµφωνα µε τα 



     

Πρότυπα ΕΝ 338, ΕΝ 1194. Διακρίνονται σε δύο οµάδες ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη πιστοποί-

ησης των τιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό. Οι τιµές των αντοχών της ξυλείας διαφορο-

ποιούνται και ανάλογα µε την µεταβολή της υγρασίας και της διάρκειας φόρτισης σύµφωνα 

µε την παρ. 2.3.2.2 του Ευρωκώδικα 5. Μη συµβατικές κατηγορίες:  

 για υγρασία της ξυλείας µεγαλύτερη του 15%, όπου γίνεται αποδεκτό οι στιγµιαίες πα-

ραµορφώσεις στα όρια της ελαστικής περιοχής να λαµβάνονται µε τιµές ίσες µε την τετραγω-

νική ρίζα των επιτρεπόµενων τάσεων.  

 - Συµβατικές και µη συµβατικές επιτρεπόµενες τάσεις των κόντρα πλακέ (ΕΝ 636, ανα-

φορές 2, 4)Συµβατικές επιτρεπόµενες τάσεις-από καµπτικές καταπονήσεις Σύµφωνα µε το 

Πρότυπο ΕΝ 636 οι κατασκευαστές των κόντρα πλακέ οφείλουν να δηλώνουν τις τιµές αντοχής 

σε κάµψη κατά ΕΝ 789 , οι οποίες διαιρούνται µε συντελεστή 2,1. Πάντως, πότε δεν λαµβάνο-

νται τιµές 2 µεγαλύτερες των 12,4 N/mm και για τις δύο διευθύνσεις καταπόνησης: α) παράλ-

ληλα προς τη διεύθυνση των ινών των εξωτερικών PLIS β) κάθετα προς τη διεύθυνση των ινών 

των εξωτερικών PLIS.- από διατµητικές καταπονήσεις 2∆εν λαµβάνονται τιµές µεγαλύτερες των 

4,3 N/mm για κόντρα πλακέ DOUGLAS Μη συµβατικές επιτρεπόµενες τάσεις -  

 - Ερπυσµός. Φαινόµενο που εκδηλώνεται ως αύξηση της παραµόρφωσης µε τον χρόνο 

υπό σταθερό φορτίο (µεταβάλλεται το µήκος ενώ η τάση παραµένει σταθερή). Ο ερπυσµός 

επεισέρχεται στους υπολογισµούς παραµορφώσεων, µε τον ερπυστικό συντελεστή kdef όταν 

στις συµβατικές τιµές των µέτρων ελαστικότητας λαµβάνονται υπόψη οι επιδράσεις της υγρα-

σίας και της διάρκειας φόρτισης (βλέπε σχέσεις 2.7 και 2.8 της παραγράφου 2.3.2.2 του Ευρω-

κώδικα 5). Πάντως ο ερπυσµός δεν λαµβάνεται υπόψη:- στην απλή αξονική θλίψη, όπου οι 

παραµορφώσεις λόγω ερπυσµού είναι γενικά ασθενέστερες των προερχοµένων από τη συνδε-

σµολογία ή τις ανοχές κατασκευής,- στον εφελκυσµό, δοθέντος ότι το όριο ερπυσµού εξ αυτού 

είναι µεγαλύτερο της επιτρεπόµενης εφελκυστικής τάσης.  

- Σκληρότητα ξυλείας κατά ΜΟΝΝΙΝ. Αναφέρεται στην αντίσταση που παρουσιάζει στη 

διείσδυση ενός καρφιού ή βίδας κάθετα στις ίνες, σύµφωνα µε το Πρότυπο AFNOR Β 

51-013, και βάσει αυτής η ξυλεία διακρίνεται ως εξής:  

 µαλακή. µε τιµή 1 έως 2 (ελάτη λευκή, ελάτη EPICEA)  

 ηµίσκληρη. µε τιµή 2 έως 4 (πεύκη του Βορρά, Μεσογειακή πεύκη, Λάρτζινη πεύκη)  

 σκληρή. µε τιµή 4 έως 20 (µαύρη πεύκη PINUS LARICIO, PITCHPINΕ).  

 - Πλαστικότητα ξυλείας. Ιδιότητα της ξυλείας να µη σπάει όταν φορτίζεται πέραν από το όριο 

ελαστικότητας και να παρουσιάζει µόνιµη παραµόρφωση. Υπολογίζεται µε βάση το λόγο L/F όπου L 

το µήκος του στοιχείου και F το βέλος κατά τη στιγµή της θραύσης. Η ξυλεία θεωρείται: -µικρής πλα-

στικότητας όταν 40 < L/F < 50-µέσης πλαστικότητας όταν 30 < L/F < 40-µεγάλη πλαστικότητας όταν 15 

< L/F < 30 Η πλαστικότητα αυξάνεται µε την αύξηση της υγρασίας και της θερµοκρασίας. Βιοµηχανικά 

επιτυγχάνεται κυρίως µε υψίσυχνα ρεύµατα, µε άτµιση ή µε επίδραση αµµωνίας (υγρής ανύδρου ή 

αερίου). Η πλαστικότητα της ξυλείας πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε υπόψη όταν πρ όκειται να δια-

µορφωθούν καµπύλοι φορείς µε συγκολλητή ξυλεία µε χρήση υψίσυχνου ρεύµατος για την καµπύ-

λωση. 

 

4. Εργασία 

4.1. Η ξυλεία θα υποστεί όλη την απαραίτητη επεξεργασία, χώνιασμα, ξεχόνδρισμα, πλάνισμα κ.λπ., 



με τα κατάλληλα μηχανήματα ώστε να επιτυγχάνονται ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και α-

κρίβειας χωρίς στρεβλώσεις ή άλλες παραμορφώσεις. Μεγάλες ξύλινες διατομές θα κατασκευά-

ζονται σύνθετες από μικρότερα ξύλα συγκολλημένα μεταξύ τους με τόρμους και εντορμίες ή άλλο 

σύστημα (FINER JOINTS). Όλοι οι αρμοί θα είναι ίσοι και θα εφαρμόζουν απόλυτα. Σφηνώματα, 

γεμίσματα και παραμορφώσεις δεν θα γίνονται δεκτά.  

Όλες οι βίδες και λοιπά μεταλλικά στοιχεία (φυράμια κ.λπ.) θα είναι χωνευτά και αφανή. Οι κόλ-

λες θα επαλείφονται ομοιόμορφα και οι επιφάνειες θα παρουσιάζονται επίπεδες. Ξεχειλίσματα, 

νερά, ανωμαλίες και κυματισμοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Η λειτουργία των ίδιων των κατασκευών 

αλλά και των διαφόρων μερών τους (συρτάρια, φύλλα κ.λπ.) θα είναι ευχερής και αθόρυβη.  

4.2. Όλα τα σύνθετα σόκκορα (τομές) ή εκείνα των προϊόντων ξύλου (κόντρα πλακέ, πλάκες MDF κ.λπ.) 

εφ όσον παραμένουν εμφανή και εκτεθειμένα θα επενδύονται με κολλητά ξύλινα πηχάκια φουρ-

νιστής οξιάς πάχους τουλάχιστον 5 mm και πλάτους όσο το πάχος του σόκορου.  

4.3. Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει με ακρίβεια ώστε να μην δημιουρ-

γηθούν μόνιμες παραμορφώσεις, άνισοι αρμοί, κ.λπ., θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη σταθε-

ρότητα και αντοχή στη χρήση και θα στεγανώνουν πλήρως με κατάλληλα υλικά.  

4.4. Οι παρουσιαζόμενες τελικές  επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως κατεργασμένες χωρίς το παρα-

μικρό ελάττωμα. 

4.5. Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, χειρισμού, προστασίας, κ.λπ. των κατασκευών αυτών θα είναι 

αφαιρετά και αντικαταστάσιμα επί τόπου με τη χρήση απλών εργαλείων (π.χ βιδωτά και όχι κολ-

λητά) στον μικρότερο δυνατό χρόνο και χωρίς ζημιές της υπόλοιπης κατασκευής.  

4.6. Τυποποιημένα ή βιομηχανικά κατασκευασμένα στοιχεία θα ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους με χρήση των απαραίτητων ειδικών τεμαχίω ν που διαθέτει 

για το σκοπό αυτό. 

4.7. Δείγματα. Θα προσκομισθούν και θα εγκατασταθούν στο έργο πλήρη δείγματα σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των επιβλεπόντων αντιπροσωπευτικά του κάθε στοιχείου με όλο τον απαραίτητο εξο-

πλισμό λειτουργίας (χειρολαβές, μεντεσέδες, κλειδαριές κ.λπ.). 

 

5. Προφυλάξεις. 

5.1. Κατά την προσκόμιση στο έργο, όλες τις μεταφορές και αποθήκευση θα λαμβάνονται όλα τα απα-

ραίτητα μέτρα ώστε οι ξύλινες κατασκευές να διατηρηθούν απαραμόρφωτες, να μην στρεβλώ-

σουν και κατά οποιονδήποτε τρόπο να μην αλλοιωθούν. 

5.2. Μετά την τοποθέτησή τους θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, ώστε να 

διατηρηθούν καθαρά για να δεχθούν πιθανή περαιτέρω επεξεργασία τους.  

5.3. Ξύλινες κατασκευές που έχουν υποστεί φθορές θα επισκευάζονται ή κατά την κρ ίση των επιβλε-

πόντων θα αντικαθίστανται εφόσον δεν είναι εύλογα επισκευάσιμα.  

 

6. Ανοχές. 

6.1. Ειδικά για τα κουφώματα. 



     

6.1.1. Απόκλιση στις κάσσες 2 ‰ τοις χιλίοις (2K). 

6.1.2. Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων 0,5 mm κατά πλάτος και ύψος.  

6.1.3. Ανοχή μεταξύ φύλλων και κάσσας 2 mm γύρω - γύρω εκτός από το κατώφλι για όλα τα 

κουφώματα εκτός από τα ειδικά, που θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα-

σκευαστή τους ή τους σχετικούς κανονισμούς.  

6.1.4. Ανοχή μεταξύ κατωφλίου και φύλλου 3 mm, και κατά τα λοιπά όπως στην παράγραφο 

6.1.3. 

6.2. Λοιπά τυποποιημένα στοιχεία σύμφωνα με τις ανοχές των κατασκευαστών τους.  

6.3. Κατασκευές εκτελούμενες επί τόπου, συναρμολογήσεις, τοποθετήσεις, ευθυγραμμίσεις, κ.λπ., 1 

mm κατακόρυφα για το ελεύθερο ύψος  του χώρου 2 mm, οριζόντια ελεγχόμενα με 4μετρο κα-

νόνα. 

6.4. Καμία ανοχή για εξαρτήματα κ.λπ., στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.  

 

7. Εξαρτήματα Θυρών 

 7.1 Όλες οι πόρτες, τόσο οι εξωτερικές όσο και οι εσωτερικές θα φέρουν τον απαιτούμενο εξοπ    λισμό 

και εξαρτήματα για την άρτια λειτουργία τους (δηλ., χειρολαβές βαρέως τύπου, ροζέτες, στόπερ) και 

κλειδαριές ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.  

Επίσης οι πυράντοχες πόρτες θα φέρουν Μηχανισμούς πανικού αυτόματου κλεισίματος, προτεραιό-

τητας, συγκράτησης φύλλων σε ανοιχτή θέση σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.  

7.2 Μηχανισμοί πανικού, αυτόματου κλεισίματος, προτεραιότητας συγκράτησης φύλλων στην ανοικτή 

θέση, κ.λπ., θα είναι αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του έργου 

και τις συνθήκες λειτουργίας τους και θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών πυροπρο-

στασίας κ.λπ., που ισχύουν.  

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ   8΄ –  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

1. Γενικά 

1.1. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές θα κατασκευαστούν όλες οι μεταλλικές κατασκευές στο 

έργο, δηλ., χαλύβδινα κουφώματα, κλίμακες, χειρολισθήρες, καγκελόπορτες, σχάρες, πυράντοχα 

πετάσματα, κ.λπ. όπως καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης του έργου.  

1.2. Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται οι φέρουσες μεταλλικές κατασκευές (βλ έπε τεύχη 

στατικών), και λοιπές βοηθητικές κατασκευές που περιλαμβάνονται σε άλλα κεφάλαια του τεύ-

χους αυτού. 

 

2. Πρότυπα - Κανονισμοί 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

3. Υλικά 

3.1. Θα χρησιμοποιηθούν λαμαρίνες και λοιπές σιδηρές διατομές, όπως λάμες, γωνιές κ.λπ. καθώς και 

κοίλες διατομές SHS, RHS σε συνδυασμό με διατομές IPE και UNP. Οι διατομές θα είναι καθαρές 

χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες ή άλλα ελαττώματα από το εκάστοτε κατάλληλο κράμα, μορφές 

και διαστάσεις όπως θα προσδιορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη.  

3.2. Βιομηχανοποιημένα προϊόντα, όπως βίδες, μπουλόνια, βύσματα στήριξης, ειδικές διατομές, πα-

ρεμβύσματα, κ.λπ. θα έχουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτ η και θα υπο-

βάλλονται όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη για έγκριση εκ των προτέρων από τον εργοδότη.  

4. Εργασία 

4.1. Θα υποβληθούν για έγκριση πλήρεις πίνακες κουφωμάτων και λοιπών μεταλλικών κατασκευών 

όπως αναφέρεται σε άλλο κεφάλαιο των προδιαγραφών αυτών, καθώς και όλα τα απαραίτητα 

σχέδια λεπτομερειών. 

4.2. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια από ειδικευμένους τεχνίτες 

με τη μεγαλύτερη επιμέλεια.  

4.3. Οι κολλήσεις θα γίνουν από διπλωματούχους συγκολλητές σύμφωνα με τα Γερμ ανικά ή τα Βρετα-

νικά εθνικά πρότυπα και θα υποβληθούν δείγματα και λοιπές αποδείξεις ποιότητας και αντοχών 

από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  



     

4.4. Οι κατασκευαστές θα εγκρίνονται από τον εργοδότη. Όποτε είναι δυνατόν ομοειδείς εργασίες να 

εκτελούνται από τους ίδιους κατασκευαστές. 

4.5. Όλες οι συνδέσεις διατομών υπό γωνία θα γίνονται κατά τη διχοτόμο είτε με ηλεκτροσυγκόλληση, 

είτε με ειδικά τεμάχια. Ορατά ματίσματα διατομών (τσοντάρισμα) δεν θα γίνονται δεκτά αν τα 

μήκη των διατιθέμενων στο εμπόριο διατομών επαρκούν για το μήκος της υπόψη κατασκευής 

έστω και αν έχουν εκτελεσθεί με ακρίβεια.  

4.6. Όλα τα απαιτούμενα για τις κατασκευές στοιχεία και μετρήσεις θα λαμβάνονται επί τόπου, έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις ενώσεις και χωρίς ανωμαλίες, συναρμογές χ ωρίς διακύ-

μανση της αντοχής των ενωμένων στοιχείων, πλήρης αντοχή και σταθερότητα κατασκευαζόμενων 

τμημάτων στα προβλεπόμενα φορτία, καλαίσθητες και ανθεκτικές συγκολλήσεις, αποφυγή πα-

ραμορφώσεων των μεταλλικών κατασκευών και δημιουργία μόνιμων τάσεων μετα ξύ των διαφό-

ρων τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών του κτιρίου.  

4.7. Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και θα έχουν τις απαιτούμενες ανο-

χές. Όλοι οι κοχλίες θα παρουσιάζουν ομαλές επιφάνειες και όπου είναι δυνατόν θα ε ίναι φρε-

ζαριστοί. 

4.8. Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για εξαρτήματα, στροφείς κ.λπ. θα κατασκευάζονται με τα 

αντίστοιχα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ώστε η ε-

φαρμογή να είναι απόλυτη και η κατασκευή να εμφανίζεται αισθητικά και κατασκευαστικά άρτια. 

4.9. Μεταλλικά στοιχεία που δεν είναι γαλβανισμένα και πρόκειται να ενσωματωθούν σε σκυρόδεμα, 

τοιχοδομές, υποστρώματα δαπέδων, κ.λπ, θα χρωματίζονται μετά από πλήρη καθαρισμό (γυαλο-

χαρτάρισμα, αμμοβολή, κ.λπ.) με κατάλληλο χρώμα ασφαλτικής βάσης.  

4.10. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα υποστούν καθαρισμό, αντισκωριακή προσ -τασία και χρωματι-

σμό σύμφωνα με το κεφάλαιο «Χρωματισμοί», έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στις επό-

μενες παραγράφους. 

4.11. Θα κατασκευαστούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα και τα 

εγκεκριμένα σχέδια. 

4.12. Δοκιμές αντοχών και λοιποί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εντολές παρουσία του επι-

βλέποντα. 

5. Προφυλάξεις 

5.1. Τα επιλεγόμενα υλικά θα είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται γαλβανικό φαινόμενο 

ή διαβρώσεις σε συναρμογές υλικών από ροή νερού, άλλες επιβλαβείς αλληλοεπιδράσεις άλλως 

θα τοποθετούνται κατάλληλα παρεμβύσματα.  

5.2. Θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των τελειωμένων κατασκευών (π.χ. δί-

πλωμα με χαρτί κ.λπ.) από άλλες επόμενες εργασίες.  

5.3. Μεταλλικές κατασκευές που έχουν ετοιμασθεί στο εργοστάσιο, θα προσκομίζονται χρωματισμέ-

νες με τα κατάλληλα αντισκωριακά αστάρια προστατευμένες όπως στην παράγραφο 5.2. και θα 

τελειώνουν σε δύο στρώσεις, αφού ενσωματωθούν στο έργο.  

 



6. Ανοχές 

6.1. Κιγκλιδώματα και κουπαστές κατά τον μήκος άξονα 3 χιλ. με ευθύγραμμο κανόνα 3 μ.  

6.2. Κιγκλιδώματα αποκλίσεις από την κατακόρυφο 3 χιλ. στο ύψος του ορόφου.  

6.3. Απόκλιση στις κάσες 3Κ. 

6.4.Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων ±0,5 mm κατά πλάτος και ύψος.  

6.5. Ανοχή μεταξύ φύλλου και κάσας 2 mm γύρω- γύρω σε όλες τις πόρτες εκτός από τις ειδικές που 

θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.  

6.6. Ανοχή μεταξύ κατωφλίου - δαπέδου και φύλλου 3 mm και κατά τα λοιπά όπως στην σχετική πα-

ράγραφο. 

6.7. Καμία ανοχή για εξαρτήματα κ.λπ. στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.  

 

7. Κατασκευές 

7.1. Χαλύβδινες κάσσες χαλύβδινων κουφωμάτων. Οι κάσσες θα αποτελούνται από ένα συνεχές τμήμ α 

λαμαρίνας. Μεταλλικές κάσσες από δύο ή περισσότερα τμήματα λαμαρίνας αποκλείονται.  

7.1.1. Θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένο εν θερμό χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 χιλ. στρα-

ντζαρισμένο, έτσι ώστε το τελείωμά τους στον τοίχο (επίχρισμα, γυψοσανίδες, κ.λπ.) να 

δημιουργεί σκοτία. Να έχει υποδοχή για την τοποθέτηση συνεχούς ελαστικού παρεμβλή-

ματος μεταξύ κάσσας και φύλλου, πατούρα για το φύλλο μεγαλύτερη ή ίση από 32 x13 

χιλ. ενισχύσεις από το ίδιο έλασμα στα σημεία ανάρτησης των στροφέων, της κλειδαριάς 

και των λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας του κουφώματος (μηχανισμοί), μια τουλάχιστον 

ενίσχυση ακαμψίας ανά 0,60 μ. σε κάθε πλευρά συνδυασμένη με τα αγκύρια στήριξης 

στους τοίχους, λάμες στήριξης κάτω, αφαιρούμενα στοιχεία για το απαραμόρφωτο των 

πλαισίων μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους στο κτίριο και πρόβλεψη για την ηλεκτρική 

τους γείωση και τυχόν άλλους μηχανισμούς (π.χ. αυτόματο κλείσιμο, κ.λπ.). Οι κάσσες 

πριν τοποθετηθούν θα έχουν οπές για τοποθέτηση της κλειδαριές και των μεντεσέδων.  

7.1.2. Οι κάσσες να τοποθετηθούν πριν την ανέγερση του τοίχου. Εάν κατ΄ εξαίρεση γίνει η το-

ποθέτηση της κάσσας μετά την κατασκευή του τοίχου τότε το κενό θα γεμίσει με αριάνι 

αφού εξασφαλισθεί το απαραμόρφωτο της κάσσας με καλή στήριξη στο δάπεδο και στην 

οροφή με προσωρινές κόντρες στο επίπεδο του φύλλου της πόρτας.  

7.2. Απλά χαλύβδινα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά.  

7.2.1. Οι κάσσες των κουφωμάτων αυτών θα κατασκευαστούν σύμφωνα με την παράγραφο 7.1. 

Τα φύλλα θα κατασκευαστούν από σκελετό και ολόσωμη αμφίπλευρη επένδυση μαύρης 

γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,50 χιλ. Ο σκελετός θα αποτελείται το λιγότερο από 

δύο κατακόρυφα και τέσσερα οριζόντια στοιχεία στραντζαριστών ορθογωνικών διατομών 

30x40 χιλ. τουλάχιστον και πάχους τοιχώματος 1,5 χιλ. Τα κενά του σκελετού θα πληρω-

θούν με πάπλωμα υαλοβάμβακα 35 χιλ. πριν ολοκληρωθεί η επένδυσή του από μαύρη 

λαμαρίνα. 

Στα σημεία που θα καταστραφεί το γαλβάνισμα στις κάσσες (από συγκόλληση κ.λπ.) θα 

γίνει προσεκτική προστασία με ψυχρό γαλβάνισμα.  



     

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η παρατήρηση αυτή ισχύει για κάθε κατασκευή στο έργο από 

γαλβανισμένα υλικά. 

7.2.2. Κάσσα και φύλλα θα δημιουργούν διπλή πατούρα μεταξύ τους. Στην πατούρα της κάσσας 

θα υπάρχει ελαστικό παρέμβλημα όπως στην παράγραφο 7.1. αναφέρεται. Τα στοιχεία 

του σκελετού θα είναι συνδεδεμένα κατά τη διχοτόμο και ηλεκτροσυγκολλημένα με 

πλήρη ραφή μεταξύ τους. 

7.2.3. Ανοίγματα στο φύλλο για περσίδες, υαλοστάσια, κ.λπ. θα περιβάλλονται απαραίτητα από 

στοιχεία του σκελετού. Οι περσίδες θα είναι κατασκευασμένες από μαύρη γαλβανισμένη 

λαμαρίνα 1,5 χιλ. Θα έχουν κατακόρυφο, κεκλιμένο κατά 45° και πάλι κατακόρυφο τμήμα, 

θα εντάσσονται στο πάχος του φύλλου έτσι ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή των δια-

χωριζομένων χώρων και πυκνό αφαιρούμενο γαλβανισμένο πλέγμα.  

7.2.4. Όταν τα κουφώματα αυτά είναι εξωτερικά θα έχουν όλες τις απαραίτητες ενισχύσεις, νε-

ροσταλλάκτες και λοιπά εξαρτήματα για την  πλήρη και καλή λειτουργία τους. 

7.3. Χαλύβδινα πυράντοχα κουφώματα. 

Θα κατασκευαστούν σύμφωνα με εθνικά πρότυπα οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε. και θα πληρούν 

τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας. Προ της κατασκευής ο ανάδοχος πρέ-

πει να καταθέσει τα πρότυπα αυτά στον εργοδότη. Ο κατασκευαστής των κουφωμάτων αυτών θα 

καταθέσει γραπτή εγγύηση ότι τα κουφώματα αυτά κατασκευάστηκαν για το συγκεκριμένο έργο 

σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί και καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Τα 

ίδια ισχύουν και για την τοποθέτησή τους. Εφόσον τα κουφώματα αυτά προέρχονται από ειδι-

κευμένο κατασκευαστή πυράντοχων κουφωμάτων τότε αυτά θα φέρουν το προβλεπόμενο από 

τους κανονισμούς σήμα ποιότητας και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ανα-

γνωρισμένου εργαστηρίου. 

Η τοποθέτησή τους θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.  

Κουφώματα που δεν ανταποκρίνονται στην παράγραφο αυτή δε θα επιτρέπεται να τοποθετη-

θούν στο έργο. 

7.4  Μηχανισμοί πανικού, αυτόματου κλεισίματος 

 Μηχανισμοί πανικού, αυτόματου κλεισίματος, προτεραιότητας συγκράτησης φύλλων στην ανοι-

κτή θέση, κ.λπ., θα είναι αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του 

έργου και τις συνθήκες λειτουργίας τους και θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των κα νονισμών 

πυροπροστασίας κ.λπ., που ισχύουν.  

7.5. Θυρίδες ελέγχου εγκαταστάσεων. 

Η κατασκευή τους θα ανταποκρίνεται σε όσα ορίζονται στις παραγράφους 7.2 και 7.3. Επιπρό-

σθετα όλες οι θυρίδες θα έχουν κατωκάσι 25-30 εκ. πάνω από την τελική στάθμη του δαπέδου  

των χώρων όπου τοποθετούνται.  

7.6. Καλύμματα φρεατίων - Σχάρες. 

Τα καλύμματα φρεατίων και οι σχάρες για την κάλυψη κάθε φύσης φρεατίων και αγωγών εγκα-

ταστάσεων μέσα και έξω από το κτίριο θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ή ολόσωμες 

χαλύβδινες διατομές, μεγέθους ανάλογου ώστε να έχουν την απαιτούμενη αντοχή παραλαβής 



φορτίων με ασφάλεια και χωρίς την παραμικρή παραμόρφωση. Όλα τα καλύμματα θα είναι α-

φαιρετά για να εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων και ανταλλάξιμα, θα έχουν 

απόλυτη εφαρμογή με τα πλαίσια υποδοχής, δεν θα παρουσιάζουν στρεβλώσεις και θα είναι 

απολύτως συνεπίπεδα με τις επιφάνειες που γειτνιάζουν.  

Όλα τα εσωτερικά καλύμματα και οι σχάρες θα χρωματιστούν σύμφωνα με το κεφάλαιο περί 

χρωματισμών. 

Τα εξωτερικά χαλύβδινα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμό. 

Τα χυτοσιδηρά θα χρωματιστούν με χρώμα ασφαλτικής βάσης.  

7.7. Κιγκλιδώματα – Χειρολισθήρες 

7.6.1 Στα κλιμακοστάσια τοποθετούνται κιγκλιδώματα ύψους 91 cm, με χειρολισθήρα διατομής 

Φ50, παράλληλες με το χειρολισθήρα σωλήνες διατομής Φ10 και ορθοστάτες από διπλές χαλύ-

βδινες λάμες 40x10 mm, που περιλαμβάνουν:  

α) παράλληλες με το χειρολισθήρα σωλήνες διατομής Φ10 με σπείρωμα στα άκρα στηριζόμενες 

στους ορθοστάτες. 

β) Ορθοστάτες από χαλύβδινες λάμες διατομής 40x10 mm (με διάκενο μεταξύ τους 20 mm) στη-

ριζόμενοι με μεταλλικά βύσματα.  

γ) Χειρολισθήρας διατομής Φ50, στηριζόμενος στους ορθοστάτες με ηλεκτροσυγκόλληση.  

7.8. Μεταλλικά ρολλά  

Η θέση και η τυπολογία των σιδηρών ρολλών φαίνεται στα γενικά σχέδια της αρχιτεκτονικής 

μελέτης και θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτροκίνητα μεταλλικά ρολλά.  

Κατασκευή 

Το ρολλό κατασκευάζεται από γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα πάχους 0,6 – 10 mm, ανάλογα 

με τις διαστάσεις του ανοίγματος. 

Βάφεται σε χρώμα κατ’ επιλογή της επίβλεψης με ηλεκτροστατική βαφή.  

Το ρολλό κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς οι οποίοι φέρνουν στις άκρες τους λάστιχο και 

βουρτσάκι. 

Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο 

από PVC, στο σημείο επαφής με το έδαφος.  

Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,25 mm, βαμμένο στο ίδιο 

χρώμα με το ρολλό και μηχανισμό κινήσεως με μοτέρ κατάλληλο για το μέγεθος του ρολού και 

τη συχνότητα κίνησής του. 

Επίσης όλα τα άλλα εξαρτήματα για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του.  

Ο κινητήρας θα λειτουργεί με τηλεχειρισμό αλλά και με χειροκίνηση για περίπτωση εκτάκτου 

ανάγκης π.χ. διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.  

7.9 Γωνιόκρανα για την προστασία ακμών  

Σε όλες τις εσωτερικές επιχρισμένες εξέχουσες ακμές των τοίχων, σε χώρους με κίνηση χειρ αμα-

ξιδίων και γενικά σε διαδρόμους θα τοποθετηθούν ειδικές μεταλλικές διατομές (γωνιόκρανα), 

από γαλβανισμένο δικτυωτό χαλυβδόφυλλο (πλέγμα), της Catnic της Protector ή και ανάλογου 



     

τύπου της έγκρισης της Επίβλεψης, που θα στερεώνονται στις απαιτούμενες απ οστάσεις με κα-

τάλληλες βίδες ή καρφιά, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.  

8. Μεταλλικές Φέρουσες Κατασκευές 

Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση Σιδηρών κατασκευών του υπ’ όψη 

έργου και αφορά στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, στο είδος  και  ποιότητα,  στην κατεργασία 

τους, στην επιφανειακή προστασία, στην επιτόπου ανέγερση καθώς και  στον  ποιοτικό έλεγχο 

υλικών και εξαρτημάτων όπως προκύπτουν από τις μελέτες και εμφανίζονται  στα  συνημμένα 

σχέδια. 

8.1 Γενικά 

Στο τεύχος αυτό δίνονται επεξηγήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τις ειδικές απαιτήσεις 

καθώς και την μεθοδολογία που θα εφαρμοσθεί στην εκτέλεση της κατασκευής των μεταλλικών 

κατασκευών. 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή είναι σύμφωνη με όλες τις διατάξεις από τους Ισχύοντες Νό-

μους και Κανονισμούς που αναφέρονται στον τρόπο εκτελέσεως των συγκεκριμένων εργασιών 

και έχουν εφαρμογή στο συγκεκριμένο έργο.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης, Τέχνης και Τεχνικής, 

από έμπειρα και ειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλι-

σμό, κατάλληλο για την επεξεργασία κάθε μετάλλου. Οι εργασίες θα εκτελούνται με όλα τα προ-

στατευτικά μέτρα ασφαλείας εργαζομένων, κράνη, γάντια, γυαλιά, άρβυλα, ζώνες προσδέσεως 

και συγκρατήσεως, σχοινιά ασφαλείας, ανασχετήρες πτώσεως (συσκευή ασφαλείας ύψους), μη-

χανικά μέσα, εργαλεία καθώς και τον κατάλληλο βοηθητικό εξοπλισμό.  

Oλες οι κατασκευές θα είναι σύμφωνες με τα Σχέδια Μελέτης Εφαρμογής και τα εργοταξιακά 

Σχέδια Κατασκευής (Φύλλα κοπής) που θα συντάξει ο ανάδοχος και στα οποία απεικονίζονται 

πλήρως οι σιδηρές κατασκευές και οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, στις οποίες είναι γραμμένες 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. 

Κανένα τμήμα του έργου δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε φάση κατεργασίας, εάν προηγουμέ-

νως δεν έχουν συνταχθεί από τον Κατασκευαστή τα εργοταξιακά σχέδια και δεν έχουν υποβληθεί 

και εγκριθεί απ’ τον εργοδότη (Υπηρεσία).  

Οι μεταλλικές κατασκευές κατασκευάζονται στο εργοστάσιο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με όλα 

τα απαραίτητα μηχανικά μέσα επεξεργασίας μετάλλου καθώς και με έμπειρο και ειδικευμένο 

προσωπικό. 

Όλα τα τμήματα που συνθέτουν την κατασκευή έρχονται αριθμημένα στο εργοτάξιο, σύμφωνα 

με τα εργοταξιακά σχέδια και με τέτοια σειρά προσκομίσεως ούτως ώστε η συναρμολόγηση να 

γίνεται εύκολα. 

Κατά την τοποθέτηση και συναρμολόγησή-τους θα αποφεύγονται παραμορφώσεις των στοιχείων με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη μονίμων τάσεων μεταξύ των μελών του φορέα.  

Οι κανονισμοί /πρότυπα που έχουν εφαρμογή στο παρόν έργο είναι οι εξής:  

Ευρωκώδικας 3 (EC3) για Μεταλλικές κατασκευές: 

Ε.Ν. για μεταλλικές κατασκευές (ΕΝ 1090, ΕΝ 1091 ΕΝ 10020, ΕΝ 10025, ΕΝ 287, ΕΝ 288 καθώς και  

Γερμανικά DIN για όσους ελέγχους δεν προδιαγράφονται στα προηγούμενα.  



8.2 Υλικά 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των σιδηρών κατασκευών θα βρίσκονται σε 

άριστη κατάσταση χωρίς ελαττώματα, κακώσεις, παραμορφώσεις και ανοχές διαστάσεων έξω από τα 

όρια που επιτρέπουν οι σχετικοί κανονισμοί, θα είναι σύμφωνα με αυτά που προδιαγράφονται στα 

σχέδια της μελέτης και στον ENV 1993-1-1/ 19992, Ευρωκώδικα 3 (ΕC-3). Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη 

εξασφαλίσεως των προδιαγραφομένων ποιοτήτων για τους κοχλίες ή τα άλλα μέσα συνδέσεως γενι-

κώς. 

Τα χαλύβδινα ελάσματα καθώς και οι λάμες συνδέσεως θα είναι κατηγορίας S275, σύμφωνα με ΕΝ 

10025-2. 

Οι συνδέσεις θα γίνονται ή με κοχλίες ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις.Οι συνδέσεις των βασικών στοι-

χείων του Φέροντος Οργανισμού γίνονται με κοχλίες εξαγωνικής κεφαλής (DIN 6914). Για τις κο-

χλιώσεις γίνεται χρήση συνήθων κοχλιών ποιότητας 8.8 και 10.9 .  

Τα ηλεκτρόδια (και η τεχνική) για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις πρέπει να είναι ποιοτικώς κατάλληλα 

για τον τύπο των συγκολλήσεων στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν.Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις γίνο-

νται με ηλεκτρόδια, βασικά, με περίβλημα. Τα ηλεκτρόδια αποθηκεύονται σε χώρους όπου δε ν 

προσβάλλονται από υγρασία. Αν στους χώρους που είναι αποθηκευμένα τα ηλεκτρόδια έχει υ-

γρασία, αυτά απομακρύνονται από το εργοτάξιο.  

Επισημαίνεται ότι όλα τα ελεύθερα άκρα των στοιχείων θα είναι κατάλληλα στρογγυλεμένα. Επίσης 

όλες οι συνδέσεις και στο εργοστάσιο και στο εργοτάξιο θα είναι ηλεκτροσυγκολλήσεις πλήρους 

αντοχής (πάχους εξωραφών ίσου με το 0.85 του πάχους του λεπτότερου συνδεόμενου ελάσμα-

τος), εκτός αν διαφορετικά αναγράφεται στα σχέδια.  

Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής, 

ενώ η Επίβλεψη θα μπορεί να ζητήσει δειγματοληπτικό έλεγχο.  

8.3 Κατεργασία 

Η μεταλλική κατασκευή κατασκευάζεται σε συγκροτημένο εργοστάσιο για μεταλλικές κατασκευές, ε-

ξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και με το κατάλληλο έμπειρο και ειδικευμένο προσω-

πικό, έτσι ώστε με βάση τα διατιθέμενα μέσα και την εμπειρία να διασφαλίζεται η καλή εκτέλεση των 

εργασιών. Ο ανάδοχος οφείλει να επιβάλει στο εργοστάσιο κατασκευής την υποχρέωση να παρέχεται 

στη Επίβλεψη το προσωπικό και τα μέσα για την παρακολούθηση της εργασίας μέσα στο εργοστάσιο, 

κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Κανένα τμήμα της βασικής μεταλλικής κατασκευής δεν κατασκευάζεται επί τόπου του έργου με πρό-

χειρα μέσα, ούτε σε χώρους όπου είναι ακατάλληλοι, στερούμενοι δαπέδου, θέσεων εργασίας, ανυ-

ψωτικών και άλλων μηχανημάτων.  

Οι ράβδοι μορφοσίδηρου πρέπει πριν από την κατεργασία τους να ελέγχονται από άποψη διαστά-

σεων, ευθύτητας, κυρτώσεως, στρεβλώσεως και λοιπών ελαττωμάτων, ούτως ώστε να βρίσκονται 

μέσα στα όρια των επιτρεπομένων ανοχών. 

Η κοπή των ράβδων μορφοσίδηρου πρέπει να γίνεται με κατάλληλο σιδεροπρίονο ούτως ώστε να είναι 

γωνιασμένες και τροχισμένες, έστω και αν αυτό δεν έχει σημασία στην αντοχή των στοιχείων. ∆εν 

επιτρέπονται ανώμαλες ακμές από οξυγονοκοπή, γρέζια και γενικά κακότεχνα τελειώματα σε όλα τα 

μεταλλικά στοιχεία και ελάσματα, σε όλες τις θέσεις.  

Η διάνοιξη οπών για τους κοχλίες σύνδεσης των στηριγμάτων θα γίνεται μόνο με περιστροφικό δρά-

πανο, χειρός ή επιτραπέζια. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση φλόγας οξυγόνου  για διάνοιξη οπών. Οι 



     

ανοχές στις οπές αναφέρονται παρακάτω  στην Παράγραφο 9.  

Γίνεται προσπάθεια ούτως ώστε τα κύρια στοιχεία του φορέα να είναι μονοκόμματα. Ηλεκτροσυγκολ-

λήσεις ή κοχλιώσεις (ματίσεις) μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού μήκου ς ενός αυτο-

τελούς στοιχείου επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον υπαγορεύεται  από τα διαθέσιμα μήκη του εμπορίου 

και με την προϋπόθεση ότι για αυτό θα έχει γίνει η αντίστοιχη μελέτη και σχεδιασμός της σχετικής 

‘’αποκαταστάσεως’’. 

Οι συνδέσεις των μεμονωμένων τεμαχίων για τον σχηματισμό συνθέτων στοιχείων θα γίνονται βασικά 

με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης και κατασκευής.  

Κατά την συναρμολόγηση με κοχλιωτές συνδέσεις τοποθετούνται παράκυκλοι (ροδέλες).  

Οι επιφάνειες επαφής των στοιχείων των σιδηροκατασκευών που πρόκειται να συναρμολογηθούν 

πρέπει να είναι απαλλαγμένες από οξείδια σιδήρου, προστατευτικά χρώματα, λάδια, γράσα και άλλα 

παχύρρευστα υλικά, γρέζια και προεξοχές.  

Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή, θα έχουν εκτραχυνθεί για την επίτευξη καλ ύτερης επαφής κατά 

την συναρμολόγησή τους, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια έναντι ολισθήσεως.  

Ο τρόπος συσφίξεως επιτυγχάνεται με την μέθοδο ροπής στρέψεως, όπου οι κοχλίες υσφίγγονται με 

ειδικά ροπόκλειδα (επιβαλλόμενη ροπή στρέψεως). Στις εδράσεις (πέλματα) τοποθετούνται διπλά πε-

ρικόχλια ασφαλείας (κόντρα παξιμάδι).  

Το μήκος των κοχλιών πρέπει να είναι ίσο με το πάχος των προς σύσφιγξη ελασμάτων προσαυξημένο 

κατά το πάχος του ελατηριωτού δακτυλίου συν το πάχος των δύο περικοχλίων (που είναι  το 2*0,8 της 

διαμέτρου του σπειρώματος) και το προεξέχον τμήμα (δύο βήματα του σπειρώματος). Οι κοχλίες πρέ-

πει να συναρμολογούνται  πάντοτε κάθετα.  

Μετά το τέλος της συναρμολόγησης γίνεται επανέλεγχος για να διασφαλισθεί ότι οι κοχλίες στις συν-

δέσεις έχουν συσφιχθεί σωστά. Έτσι κάθε εικοστός κοχλίας (ποσοστό 5%) ελέγχεται με περαιτέρω σύ-

σφιξη. Ο έλεγχος γίνεται με επιβολή ροπής στρέψεως κατά 10% μεγαλύτερη από αυτήν της συναρμο-

λογήσεως. Σημαδεύεται η αρχική και η τελική θέση του προς σύσφιγξη κοχλία. Αν η γωνία στροφής 

είναι μικρότερη των 60ο η σύσφιγξη θεωρείται ικανοποιητική, όταν η γωνία είναι μεγαλύτερη των 60ο 

αλλάζουμε τον κοχλία, για κάθε κοχλία ο οποίος δεν βρέθηκε σωστός ελέγχονται δύο επί πλέον κοχλίες 

στην ίδια σύνδεση. 

Κατά την συναρμολόγηση με ηλεκτροσυγκόλληση αυτές θα γίνονται σύμφωνα με όλους τους κανόνες 

της Επιστήμης, Τέχνης και Τεχνικής, από έμπειρα και ειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν όλο τον 

απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την επεξεργασία κάθε μετάλλου. Ο τύπος ραφών 

συγκόλλησης και τα πάχη τους θα καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια και ο ανάδοχος, σε χρόνο 

που θα καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, θα υποβάλλει πρόγραμμα συγκολλήσεων .  

Οι συγκολλήσεις γίνονται δια προσθέσεως υλικού, με ηλεκτρικό τόξο (βολταϊκό τόξο), όπου αναπτύσ-

σονται εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (3.500 - 4.000ο C) με αποτέλεσμα την τήξη των ελασμάτων. 

Ανάλογα με την διάμετρο του ηλεκτροδίου χρησιμοποιείται και η αντίστοιχη ένταση ρεύματος. Κατά 

την τήξη του ηλεκτροδίου ένα μέρος από το περίβλημα του ηλεκτροδίου δημιουργεί έναν προστατευ-

τικό φλοιό, στην επιφάνεια συγκολλήσεως, που ονομάζεται σκουριά. Πριν την έναρξη της συγκολλή-

σεως πρέπει τα ελάσματα να έχουν καθαρισθεί από τυχόν σκουριά ή σκόνη ή λιπαρές ουσίες, γράσο, 

λάδι, υγρασία, αντιδιαβρωτική επικάλυψη και εν γένει ξένα σώματα που είναι δυνατόν να επιδράσουν 

αρνητικά στην ποιότητα συγκολλήσεως. Μετά το τέλος της συγκολλήσεως γίνεται απομάκρυνση του 

στρώματος σκουριάς που γίνεται με ειδικά αιχμηρά σφυριά, ματσακόνια.  



Οι εκτελούμενες συνδέσεις (ραφές) είναι εξωρραφές και εσωρραφές. Οι εξωρραφές πρέπει να είναι 

συνεχείς στα άκρα των προς σύνδεση μελών και ίσες με το 75% του πλάτους του στενότερου ελάσμα-

τος. Το κενό μεταξύ εξωρραφών πρέπει να είναι μικρότερο από 200 mm, ή 12 φορές το πάχος τ ου 

λεπτότερου ελάσματος. Οι εξωρραφές πρέπει να είναι αμφίπλευρες και να έχουν μήκος όσο αυτό 

προβλέπεται από την μελέτη εφαρμογής. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι πλήρους αντοχής πάχους 

ραφής ίσου με το 85% του πάχους του λεπτότερου ελάσματος.  

Οι συγκολλήσεις απαγορεύεται να γίνονται στο ύπαιθρο με βροχή ή ομίχλη και σε περίπτωση θερμο-

κρασιών κάτω από 0οC. Τα προς συγκόλληση με εξωρραφή τεμάχια οφείλουν να είναι σε όσο το δυ-

νατόν καλύτερη επαφή μη επιτρεπόμενης απόστασης (κενού) πάνω από 1,6 mm. Τα ηλεκτρό δια πρέ-

πει να είναι απαλλαγμένα από υγρασία, ποιοτικώς κατάλληλα για τον τύπο ηλεκτροσυγκολλήσεως.  

Τα άκρα και οι ακμές των στοιχείων και ελασμάτων γενικώς πρέπει να είναι γωνιασμένα και τροχι-

σμένα, έστω και αν τούτο δεν έχει σημασία για την αντοχή τους. ∆εν επιτρέπονται ανώμαλες από 

οξυγονοκοπή ακμές, γρέζια και γενικώς κακότεχνα τελειώματα σε όλα τα στοιχεία και ελάσματα και 

σε όλες τις θέσεις. 

8.4 Επιφανειακή προστασία στο Εργοστάσιο 

Μετά την ετοιμασία των στοιχείων του έργου μέσα στο εργοστάσιο και προ  της φορτώσεως, αυτά θα 

καθαρισθούν με επιμέλεια και θα χρωματισθούν.  

Ο καθαρισμός και η βαφή θα γίνεται σύμφωνα με όλους του κανόνες της Επιστήμης, Τέχνης και Τεχνι-

κής, από έμπειρα και ειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν όλον τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπ λι-

σμό, (συγκρότημα αμμοβολής με χρήση μεταλλικής άμμου και εργαλεία χειρός όπως συρματόβουρ-

τσες ή τριβίδια). 

Η προετοιμασία της επιφανείας των στοιχείων της μεταλλικής κατασκευής που θα βαφούν, συνίσταται 

στην απομάκρυνση όλων των ουσιών που θα μπορούσαν να επιδράσουν βλαβερά στο χρώμα ή να 

παρεμποδίσουν την συνάφειά του με το μέταλλο π.χ. γρέζια κατεργασίας, διάβρωση, παλιές στρώσεις 

βαφής, γεμίσματα της μεταλλικής επιφάνειας που έχουν χαλαρώσει ή ραγίσει π.χ. στρώμα στόκου, 

γράσα, λάδια, καλαμίνα, πάστα ηλεκτροσυγκολλήσεων. 

Η αποσκωρίωση της επιφανείας θα γίνει με αμμοβολή ή υδραμμοβολή για την απόκτηση  

μεταλλικής επιφάνειας. Κατά την εφαρμογή της αμμοβολής ή υδραμμοβολής πρέπει να λαμβάνονται 

όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ούτως ώστε να αποφύγουμε μόλυνση των ήδη βαμμένων επι-

φανειών, καθώς και όλα τα μέτρα και οι κανόνες ασφαλείας. Αποσκωρίωση με εργαλεία χειρός, συρ-

ματόβουρτσες κλπ, επιτρέπεται μόνο στις θέσεις όπου δεν μπορεί να φθάσει ή να χρησιμοποιηθεί η 

αμμοβολή ή υδραμμοβολή, π.χ. δύσκολα σημεία  της επιφάνειας όπως πολύπλοκοι κόμβοι εισέχουσες 

γωνίες, κενά μεταξύ ελασμάτων. Κατά την αποσκωρίωση και καθαρισμό μπορεί να γίνει και χρήση 

κατάλληλου διαλυτικού. 

Αμέσως μετά την αποσκωρίωση και καθαρισμό των επιφανειών και οπωσδήποτε την ίδια μέρα, οι ε ν 

λόγω επιφάνειες πρέπει να επικαλύπτονται με ένα πρώτο προστατευτικό στρώμα, αστάρι ψευδαργύ-

ρου (rust primer) πάχους περίπου 75 μικρών. Στην  συνέχεια:  

α. τα μέρη του σκελετού που προβλέπεται να πυροπροστατευθούν, δηλ. τα υποστυλώματα και 

οι βασικές δοκοί - πλαίσια, θα βαφούν με χρώμα πυροπροστασίας πάχους 500 μικρών. Οι 

περιοχές των μεταλλικών τεμαχίων που προβλέπεται να συναρμολογηθούν επί τόπου του έρ-

γου θα μείνουν χωρίς βαφή πυροπροστασίας η οποία θα συμπληρωθεί επί τόπου του έργου 



     

μετά την συναρμολόγηση, επίσης με χρώμα πυροπροστασίας 500 μικρών.Μετά από την αντι-

πυρικη βαφή θα πρέπει να ακολουθήσει η τελική βαφή εξομάλυνσης και τελικής απόχρωσης 

της εξωτερικής επιφάνειας.  

β: τα μέρη του σκελετού που δεν πυροπροστατεύονται θα βαφούν με δύο στρώσεις ακρυ λικής 

βαφής.Η εφαρμογή της επικαλύψεως με χρώμα πρέπει να είναι ομοιόμορφη και να μην αφή-

νει ατέλειες οποιασδήποτε μορφής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καλό χρωμα-

τισμό των δύσκολα προσπελάσιμων στοιχείων όπως κόμβοι πολύπλοκοι, εισέχουσες γωνίε ς, 

κενά μεταξύ ελασμάτων κλπ. 

∆εν επιτρέπεται μετακίνηση ή φόρτωση και μεταφορά κανενός έτοιμου χρωματισμένου στοι-

χείου, εάν τούτο δεν έχει στεγνώσει επαρκώς.  

Μετά την ολοκλήρωση της ανεγέρσεως προβλέπεται και τελική βαφή, σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 7 αυτών των προδιαγραφών. 

Τα υλικά βαφής θα συμφωνούν με τους κανονισμούς ποιότητας των DIN και θα γίνουν εκ των 

προτέρων γνωστά στον εργοδότη για έγκριση. Η ποιότητα των υλικών των χρωμάτων θα 

είναι τέτοια ώστε να μη σχηματίζονται στερεά καθιζήματα στα μη χρησιμο ποιούμενα αρ-

χικά δοχεία μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα παραγωγής τους . Αν κάτι τέτοιο συμβεί δεν 

χρησιμοποιούνται. Στερεά θεωρούνται τα καθιζήματα όταν δεν μπορούν να διαλυθούν ε-

ντελώς και γρήγορα με ανάδευση.  

Τραυματισμένες περιοχές βαφών λόγω μεταφοράς ή  λόγω συναρμολογήσεως πρέπει να επι-

σκευάζονται στο εργοτάξιο με εργαλεία χειρός αμέσως μετά την άφιξη των μεταλλικών κα-

τασκευών στο εργοτάξιο, καθώς επίσης και αμέσως μετά την συναρμολόγησή -τους στην 

οριστική τους θέση και πριν την τελική στρώση βαφής.  

Η επικάλυψη όλων των μεταλλικών στοιχείων αστάρι και ακρυλική βαφή θα γίνουν με ψεκα-

σμό εκτός από τα δύσκολα σημεία προσπελάσεως, όπως κόμβοι πολύπλοκοι, εισέχουσες 

γωνίες, κενά μεταξύ ελασμάτων όπου θα γίνει χρήση πινέλου.  

8.5 Επί τόπου Ανέγερση 

Τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής, τα οποία είναι σχετικά μικρών διαστάσεων, θα ανεγερθούν 

στην θέση τους έτοιμα προς τοποθέτηση. Η ανέγερση θα γίνει με γερανό που θα στηρίζεται στο περι-

βάλλον έδαφος. Στην πλάκα οροφής των παρακείμενων κτιρίων (με Φ.Ο. απο οπλισμ ένο σκυρόδεμα) 

δεν θα γίνουν εργασίες συναρμολόγησης ώστε να  αποφευχθεί η συσσώρευση φορτίων, από τα μέλη 

της μεταλλικής προσθήκης ή από άλλα υλικά, που δεν έχουν προβλεφθεί από την μελέτη . Ειδικότερα:  

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση λεπτομερή μελέτη του τρόπου ανέγερσης του μεταλλικού 

σκελετού, σε σαφώς προσδιορισμένο χρόνο. Στην μελέτη θα περιγράφονται μεταξύ των άλλων οι κρα-

τούσες συνθήκες και οι δυνατότητες πρόσβασης, ο αριθμός, το είδος και η ανυψωτική ικανότητα των 

γερανών, οι θέσεις στάσεων των γερανών αυτών κατά την ανέγερση, τα μέτρα ασφαλείας κ.ά.  

Τα επί μέρους στοιχεία του έργου θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με κοχλίες συνδέσεως σύμφωνα 

με τα σχέδια μελέτης και κατασκευής, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις.  

Σε περιπτώσεις ηλεκτροσυγκολλήσεων συνιστάται η χρήση προσωρινών κοχλιών ανεγέρσεως.  

Κάθε στοιχείο του έργου θα τοποθετηθεί στη θέση του με χαλαρή σύσφιξη των κοχλιών συνδέσεως ή 

ανεγέρσεως. Η πλήρης σύσφιξη ή η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνει αφού ελεγχθεί η ευθυγράμμιση, η 

επιπεδότητα και γενικά η σωστή και ακριβής τοποθέτηση όλων των επί μέρους στοιχείων του.  



Κατά την διάρκεια της ανεγέρσεως των κυρίων στοιχείων, θα πρέπει να γίνεται προσωρινή εξασφά-

λιση των στοιχείων με προσωρινά μέσα, όπως χιαστί ράβδους δικτυώσεως κ.α. ούτως ώστε να εξα-

σφαλίζεται η σταθερότητα τους και να αποκλείεται ο κίνδυνος πλευρικής αστάθειας ή ακόμη και ανα-

τροπής. 

Τα παραπάνω προσωρινά μέσα ασφαλείας πρέπει να αφαιρούνται μόνον όταν ολοκληρωθεί η ανέ-

γερση του αντίστοιχου τμήματος του έργου και είναι βέβαιο ότι τούτο είναι ικ ανό αυτοτελώς να πα-

ραλάβει τις διάφορες δράσεις που πιθανώς θα ενεργήσουν επάνω του.  

Εάν εξ’ άλλου κατά τη διάρκεια της ανεγέρσεως ενός κυρίου φορέως ο τρόπος ανυψώσεως του επι-

βάλλει στο στοιχείο αυτό φορτίσεις που προκαλούν διαφορετική καταπόνηση των μελώ ν του απ’ ότι 

είναι υπολογισμένο για την τελική του θέση, τότε πρέπει το στοιχείο τούτο να ελεγχθεί για την προ-

σωρινή αυτή καταπόνηση και να ενισχυθούν πιθανώς με προσωρινά μέσα ορισμένα από τα μέλη του. 

Την ευθύνη για την σύνταξη, υποβολή και έγκριση προς  τον εργοδότη (Υπηρεσία) της αντίστοιχης με-

λέτης έχει ο Κατασκευαστής.  

 

8.6 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανεγέρσεως των μεταλλικών φορέων είναι πιθανό να προκληθούν 

τοπικές ζημιές στο χρωματισμό των στοιχείων του, επιβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της ανεγέρσεως 

να επαναχρωματισθούν όλα τα σημεία αυτά, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η αρχική επιφάνεια προ-

στασίας του χάλυβα. 

Επίσης, πρέπει ταυτόχρονα να καλυφθούν με αστάρι και χρώμα όλοι οι κοχλίες και τα άλλα μέσα 

συνδέσεων. 

Έτσι αφού θα έχει αποκατασταθεί παντού η αρχική προστασία (αστάρι και μια στρώση χρώματος), θα 

ακολουθήσει η τελική επιφανειακή προστασία με μία τουλάχιστον στρώση χρώματος, ακρυλικής βα-

φής συμβατού με την αρχική βαφή πάχους 60 - 70 μικρών και αποχρώσεως που θα εγκρίνει ο εργοδό-

της (Υπηρεσία). Η τελική στρώση χρώματος θα εφαρμοσθεί αφού προηγουμένως έχουν καθαρισθεί 

προσεκτικά οι επιφάνειες από σκόνη, ακαθαρσίες, υγρασία, λάδια, γράσα.  

8.7 Προστασία Έναντι της φωτιάς 

Τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής προστατεύονται με βαφή με χρώματα ανθεκτικά σε φωτιά σε 

πάχος 500 μικρών κατ' ελάχιστον.  

Τα υλικά αυτά προσφέρουν την κατά τους κανονισμούς ΕΝ 1993 και Ευρωκώδικα  3, (EC -3) ασφαλή 

διάρκεια αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, για την προβλεπ όμενη διάρκεια πυρ-

καγιάς για την οποία η κατασκευή πρέπει να παρουσιάσει ανθεκτικότητα και για κάθε προστατευό-

μενη διατομή θα ορισθεί απο τον κατασκευαστή το πάχοσ της βαφής.  

8.8 Ανοχές 

8.8.1. Ανοχές οπών / σχισμών 

Ανοχές κανονικών οπών 

1  mm για κοχλίες Μ 12 έως Μ 14 

2  mm για κοχλίες Μ 16 έως Μ 24 

3  mm για κοχλίες μεγαλύτερους των Μ 27  

Ανοχές υπερμεγεθών οπών 



     

3 mm για κοχλίες Μ 12 

4 mm για κοχλίες Μ 14 έως Μ 22 

6  mm για κοχλίες Μ 24 

8  mm για κοχλίες μεγαλύτερους των Μ 27  

Οι υπερμεγέθεις οπές πρέπει να καλύπτονται με δακτυλίους σκληρυμένου χάλυβα.  

Oι οπές για κοχλίες αγκυρώσεως μπορούν να είναι υπερμεγέθεις και επικαλύπτονται υποχρε-

ωτικά με ελάσματα επαρκών διαστάσεων και πάχους.  

∆ιαστάσεις βραχέων σχισμών 

(d+1) mm επί (d+4) mm για κοχλίες Μ 12 έως Μ 14 

(d+2) mm επί (d+6) mm για κοχλίες Μ 16 έως Μ 22 

(d+2) mm επί  (d+8) mm για κοχλίες Μ 24  

(d+3) mm επί (d+10) mm για κοχλίες μεγαλύτερους του Μ 27  

∆ιαστάσεις επιμήκων σχισμών 

(d+1) mm επί 2,5Χd για κοχλίες Μ 12 έως Μ 14 

(d+2) mm επί  2,5Χd για κοχλίες Μ 16 έως Μ 24 

(d+3) mm επί  2,5Χd για κοχλίες μεγαλύτερους του  Μ 27  

8.8.2. Ανοχή επιφανειών επαφής 

2 mm όταν χρησιμοποιούνται κοινοί κοχλίες 1 mm όταν χρησιμοποιούνται προεντεταμένοι κο-

χλίες 

8.8.3. Ανοχές κατά την ανέγερση 

 Αποκλίσεις αποστάσεως μεταξύ γειτονικών στύλων. - 5 mm 

 Κλίση υποστυλώματος πολυώροφου κτιρίου μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών: - 0,002 

h 

 Απόκλιση της θέσεως υποστυλώματος πολυωρόφου κτιρίου σε κάθε στάθμη ορόφου 

από τον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από την προβλεπόμενη θέση έδρασης. - 

0,0035 Σh/h 

 Κλίση υποστυλώματος μονώροφου κτιρίου (χωρίς γερανογέφυρα που δεν ανήκει σε 

πλαίσιο). - 0,0035 h 

 Κλίση υποστυλώματος που ανήκει σε πλαίσιο (χωρίς γερανογέφυρα) μέση τιμή:0,002 

h, 

 μεμονωμένη τιμή: - 0,010 h 

 όπου: h   : το ύψος του ορόφου ή υποστυλώματος 

 Σh : το συνολικό ύψος από την βάση μέχρι την εξεταζόμενη στάθμη ορόφου.  

 n: ο αριθμός ορόφων από την βάση μέχρι την εξεταζόμενη στάθμη ορόφου.  

8.8.4. Ανοχές ευθυγράμμισης 



Ευθυγράμμιση υποστυλωμάτων, ή άλλων μελών υπό θλίψη, μεταξύ σημείων που στη ρίζονται 

πλευρικά μετά το πέρας της ανέγερσης : 0,001 L γενικά, 0,002 L για κοιλοδοκούς.  

Ευθυγράμμιση του θλιβόμενου πέλματος δοκού σε σχέση με τον ασθενή άξονα, μεταξύ σημείων 

που στηρίζονται πλευρικά μετά το τέλος της ανέγερσης : 0,001 L γενικά, 0,002 L για κοιλοδοκούς 

όπου : L το μήκος μεταξύ σημείων πλευρικής στήριξης  

8.8.5. Αντοχή κοχλιών αγκύρωσης 

για πλήρεις εγκιβωτισμένους κοχλίες αγκύρωσης, ανοχή μεταξύ των κέντρων των κοχλιών - 5 mm 

για κοχλίες εντός περιβλημάτων, ανοχή μεταξύ κέντρων περιβλημάτων - 10 mm 

9.Ποιοτικός Έλεγχος 

9.1. ∆ομικός χάλυβας 

Ο δομικός χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί στο παρόν έργο θα είναι κατηγορίας S275 σύμφωνα 

με ΕΝ 10025-2 με ονομαστικές τιμές αντοχής τις παρακάτω:  

για πάχος στοιχείου  t < 40 mm 

Αντοχή διαρροής fv = 275 N/mm2 

Εφελκυστική αντοχή αστοχίας fu = 430 N/mm2  

για πάχος στοιχείου από 40 - 100 mm 

Αντοχή διαρροής fv  = 255 N/mm2 

Εφελκυστική αντοχή αστοχίας fu = 410 N/mm2  

Οι τιμές των ελαστικών χαρακτηριστικών του υλικού είναι :  

 Μέτρο ελαστικότητας Ε = 210.000 Ν/mm2 

Μέτρο διατμήσεως G=E/2 (1-v) 

Λόγος Poisson  v=0.3 

Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής α=12x10-6 ανά οC 

Πυκνότητα ρ=7850 kg/m3 

 

Το υλικό πρέπει να έχει επαρκή σκληρότητα θραύσεως ώστε να αποφεύγεται ψαθυρή θραύση 

στην χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας που  αναμένεται να συμβεί στην διάρκεια της επιδιω-

κόμενης ζωής του δομήματος. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά των υλικών θα πιστοποιούνται από αντίστοιχα πιστοποιητικά Ελληνικών 

ή ξένων εργαστηρίων, ή από πειραματικές μετρήσεις αναγνωρισμένων εργαστηρίων τα οποία 

συντάσσουν αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις ελέγχου.  

9.2. Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες 

Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που χρησιμοποιούνται είναι:  

κοινοί 8.8 και 10.9. 

Οι ονομαστικές τιμές των κοχλιών είναι:  

Για  κοχλίες 8.8 



     

- αντοχή διαρροής  fyb = 640 N/mm2 

- εφελκυστική αντοχή αστοχίας  fub = 800 N/mm2 

Για  κοχλίες 10.9 

- αντοχή διαρροής  fyb = 900 N/mm2 

- εφελκυστική αντοχή αστοχίας  fub = 1000 N/mm2 

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά των υλικών θα πιστοποιούνται από αντίστοιχα πιστοποιητικά Ελληνικών ή 

ξένων εργαστηρίων, ή από πειραματικές μετρήσεις αναγνωρισμένων εργαστηρίων τα οποία συντάσ-

σουν αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις ελέγχου.  

O εργοταξιακός έλεγχος συνίσταται στο επανέλεγχο κοχλιών σε ποσοστό 5% οι οποίοι ελέγχονται με 

περαιτέρω σύσφιξη. Ο έλεγχος γίνεται με επιβολή ροπής στρέψεως κατά 10% μεγαλύτερη απ’ αυτή 

που προβλέπεται. Σημαδεύεται η αρχική και η τελική θέση του προς σύσφιγξη κοχλία. Αν η γωνία 

στροφής είναι μικρότερη των 60ο  η σύσφιγξη θεωρείται ικανοποιητική. Όταν η γωνία στροφής  είναι  

μεγαλύτερη των 60ο γίνεται αλλαγή κοχλία. Για κάθε κοχλία ο οποίος δεν βρέθηκε σωστός ελέγχονται 

και δύο επί πλέον κοχλίες στην ίδια σύνδεση.  

9.3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις 

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται με βασικά ηλεκτρόδια με περίβλημα, τύπου Kb (ασβεστο-

βασικός), ενώ η πειραματικές δοκιμές ελέγχου της ποιότητας των συγκολλήσεων καθορίζονται 

από τα ακόλουθα DIN:  

DIN 50120: πειράματα εφελκυσμού εσωρραφές συγκολλούμενες με τήξη. DIN 50126: πειρά-

ματα εφελκυσμού σε εξωρραφές.  

Οι  ηλεκτροσυγκολλητές  που  θα χρησιμοποιηθούν θα  πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά τα 

προβλεπόμενα DIN 8563 ή ΕΝ 287-1. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος γίνεται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια.  

Για τους ελέγχους αυτούς συντάσσονται αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου συγκολλήσεως.  

Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα ελέγχονται οπτικά επί πλέον και σε ποσοστό 5% θα γίνεται έ-

λεγχος με διεισδυτικά υγρά με την βοήθεια των οποίων γίνεται αποκάλυψη λεπτότατων ρωγμών.  

Επίσης ενδέχεται να γίνει και έλεγχος με υπέρηχους για την εξακρίβωση υπάρξεως τυχόν ρωγ-

μών, εγκλωβισμό ξένων σωμάτων καθώς και κενών. Ο έλεγχος γίνεται σε εργαστήρια που διαθέ-

τουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

9.4. Προσωπικό 

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης, Τέχνης και Τεχνικής, 

από έμπειρα και ειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλι-

σμό, κατάλληλο για την επεξεργασία κάθε μετάλλου, καθώς και με όλα τα προστατευτικά μέτρα 

ασφαλείας εργαζομένων, κράνη, γάντια, γυαλιά, άρβυλα, ζώνες προσδέσεως και συγκρατήσεως, 

σχοινιά ασφαλείας, ανασχετήρες πτώσεως (συσκευή ασφαλείας ύψους), μηχανικά μέσα, εργα-

λεία καθώς και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό.  

Ο έλεγχος ικανότητας του συγκολλητού καθορίζεται από το DIN 8560.  



 

 



     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9΄ – ΔΑΠΕΔΑ 

 

1. Γενικά 

1.1. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με τις δαπεδοστρώσεις που  αναφέρονται στη 

Τεχνική Περιγραφή και τους πίνακες τελειωμάτων του έργου.  

1.2. Τα προβλεπόμενα τελειώματα των εσωτερικών δαπέδων είναι:  

1.2.1. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)  

1.2.2. Δάπεδα από πλάκες μαρμάρου προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ ποιότητας, παχ. 2-3 εκ. 

1.2.3. Κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20x20εκ. και 30x30εκ. 

1.2.4  Δάπεδα από ισομεγεθείς πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2cm σε αναλογία έως 5 τε-

μάχια ανά τετραγωνικό μέτρο. 

1.2.5. Επενδύσεις βαθμίδων κλιμάκων (πάτημα και ρίχτι) δια μαρμάρινων πλακών ΒΕΡΟΙΑΣ 3/2 

εκ. 

1.2.6. Βιομηχανικά Δάπεδα  

1.2.7. Υπερυψωμένα Δάπεδα  

1.3. Όλα τα εσωτερικά δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα και δεν θα παρουσιάζουν καμιά απολύτως δια-

φορά κατά τη μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο ή από το ένα είδος στο άλλο.  

2. Πρότυπα - Κανονισμοί 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

3. Υλικά 

3.1. Αδρανή, όπως στο κεφάλαιο 4.  

3.2. Κονιοδέματα, όπως στο κεφάλαιο 4.  

3.3. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)  

3.4. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση πλήρη συστήματα δαπέδων για κάθε ένα από τους αναφε-

ρόμενους τύπους. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα και κανονι-

σμούς που έχουν τεθεί και να ικανοποιούν τις προδιαγραφές αυτές. Στην υποβολή θα περιλαμ-

βάνονται αναλυτικός κατάλογος με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, κ.λπ., σε συνδυασμό με τους χώ-



ρους που πρόκειται να τοποθετηθούν και τις αποχρώσεις που προτείνονται, χαρακτηριστικές λε-

πτομέρειες, δείγματα 200x300 χλστ., και ένα τεμάχιο από όλα τα μικροϋλικά, πιστοποιητικά ε-

λέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων, κ.λπ., χαρακτηριστικών από αναγνωρισμένα εργαστήρια και όλες 

τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής του συστήματος. Ο επιβλέ-

πων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών στα προτεινόμε να υλικά 

των οποίων δοκίμια πρέπει να προμηθεύσει ο ανάδοχος.  

3.5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει στον εργοδότη και χαρτοκιβώτια κάθε εγκεκριμένου τύπου 

δαπέδου για τις ανάγκες μελλοντικής συντήρησης ή αντικατάστασης 20 τ.μ. δαπέδου στο έργο.  

3.6. Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

τους, ώστε να παραμείνουν αναλλοίωτα μέχρι να ενσωματωθούν  

4. Εργασία  

4.1. Γενικά: 

4.1.1. Όπου στα δάπεδα παρουσιάζονται αρμοί εκτός από τους αρμούς διαστολής του κτιρίου, 

οι αρμοί αυτοί θα είναι πάντοτε παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις του χώρου. Επί-

σης όπου εκτός από το τελείωμα του δαπέδου έχει αρμούς και το τελείωμα του τοίχου 

(π.χ. πλακίδια-πλακίδια, μάρμαρο-μάρμαρο, κ.λπ.). Οι αρμοί αυτοί θα συμπίπτουν ή θα 

εμπλέκονται σε κανονικές ίσιες μεταξύ τους αποστάσεις. Η επιλογή ανήκει στον ανάδοχο 

και υπόκειται στην έγκριση του εργοδότη. Οι αρμοί θα φαίνονται στις κατόψεις δαπέδων.  

4.1.2. Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων θα κατασκευασθούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνερ-

γεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν. Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας 

θα κατασκευασθούν δείγματα 5 τ.μ. που θα περιλαμβάνουν όλα τα επί μέρους στοιχεία 

της εργασίας και θα είναι τελειωμένα, όπως η παραδοτέα εργασία, προκειμένου να ελεγ-

χθούν και εγκριθούν από τον επιβλέποντα. Εργασίες κατώτερες από τα εγκεκριμένα δείγ-

ματα δεν θα γίνονται δεκτές. 

4.2. Υποβάσεις: 

4.2.1. Σε όλους τους χώρους του έργου θα κατασκευασθούν στρώσεις υποβάσεων από ελαφρο-

μπετόν ενδεικτικού τύπου PERLOBETON S. Τα αδρανή θα είναι κοκκομετρημένα με μέγι-

στο μέγεθος κόκκου 16 χλστ. ώστε το γαρμπιλόδεμα να αναπτύξει τις απαιτούμενες από 

την εγκεκριμένη μελέτη αντοχές, να είναι εργάσιμο και να περιέχει το λιγότερο δυνατό 

νερό. Πρόσμικτα θα χρησιμοποιηθούν μόνο ύστερα από ειδική έγκριση του επιβλέποντα, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους και ύστερα από την κατασκευή δειγμάτων 

τουλάχιστον οκτώ (8) εβδομάδες πριν την έναρξη της κατασκευής. Θα κατάσκευαστούν 

αρμοί 12-16 τ.μ. 

4.2.2. Το πάχος στρώσης των υποβάσεων θα είναι τέτοιο που να επιτρέπει την διάστρωση των 

δαπέδων με τα αντίστοιχα υποστρώματά τους, καθώς και την ένταξη των τυχόν απαιτού-

μενων οριζόντιων δικτύων. Όπου το πάχος της υπόβασης μειώνεται λόγω ύπαρξης των 

σωληνώσεων, καναλιών ενδοδαπέδιων, κ.λπ., θα τοποθετείται τοπικός οπλισμός από 

πλέγμα S500s T.92. Στις περιπτώσεις όπου το πάχος της υπόβασης είναι μικρότερο των 5 

εκ. θα τοποθετηθεί παντού οπλισμός από χαλύβδινο πλέγμα S500s T.131. 

4.2.3. Σε όλες τις υποβάσεις θα διατηρηθούν οι αρμοί διαστολής του κτιρίου. Η  διαμόρφωση των 

αρμών θα γίνει με κατάλληλο καλούπωμα (π.χ. γωνίες από γαλβανισμένη στραντζαριστή 



     

λαμαρίνα) και πλήρωση με ελαφρό παραμένουν υλικό που θα έχει πάχος ίσο με το πλάτος 

του αρμού διαστολής και πρόβλεψη για την ένταξη του αρμοκάλυπτρου του αντί στοιχου 

κεφαλαίου. Επιπρόσθετα θα διαμορφωθούν και οι αρμοί διαστολής της υπόβασης. Οι 

αρμοί αυτοί θα υποδιαιρούν την υπόβαση σε τμήματα επιφάνειας 20 τ.μ. με αναλογίες 

πλευρών μέχρι 1:1,5 και οπωσδήποτε θα αποχωρίζουν την υπόβαση από τα διάφορα κα-

τακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. Οι αρμοί αυτοί θα έχουν πλάτος 3 -5 χλστ. και θα σφραγι-

σθούν με κατάλληλο στεγανωτικό υλικό (π.χ. λωρίδες μεμβράνης, ασφαλτική μαστίχη, 

κ.λπ). 

4.2.4. Θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την απόλυτη επιπεδότητα (καλό τρίψιμο), την οριζοντιοποί-

ηση ή την πρόσδοση των απαιτούμενων κλίσεων, τη σωστή και χωρίς ρηγμάτωση πήξη 

των κονιοδεμάτων της υπόβασης και την απόδοση γερής, τραχείας αλλά ομαλής και επί-

πεδης επιφάνειας, έτοιμης να δεχθεί τα τελειώματα των δαπέδων του έργου.  

4.2.5. Σφράγιση κατασκευαστικού αρμού μεταξύ εδαφόπλακας και πλευρικού τοιχίου με ταχύπη-

κτο διογκωμένο υδραυλικό τσιμέντο τύπου WARE-PLUG. 

4.3. Μαρμάρινα δάπεδα 

4.3.1. Μάρμαρα Ελληνικά λευκά ΒΕΡΟΙΑΣ  για τα δάπεδα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, 

με πολυμεγέθεις πλάκες πάχους 2-3 εκ, διαστάσεις μήκους και πλάτους τέτοιες ώστε να 

προκύπτει αναλογία 5 πλάκες ανά 1 τ.μ. Σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα άρθρα του 

Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών. Τα μάρμαρα θα προσκομισθούν σε 

πλάκες λειοτριμένες, ομοιόχρωμες, ομοιογενείς, γερές, χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμί-

ξεις και ελαττώματα. Θα είναι λουστραρισμένες με βερνίκι 2 συστατικών αφού προηγου-

μένως έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για καλύτερο καθαρισμό και αντοχή στη διά-

βρωση. 

4.3.2. Περιθώρια (σοβατεπιά) από ίδιο μάρμαρο πάχους 2 εκ., πλάτους 7 εκ. και μήκους 1,00 μ. 

τουλάχιστον, λειοτριμένα και στιλβωμένα.  

  4.4. Δάπεδα από κεραμικά πλακίδια 

4.4.1 Kόλλα ενδεικτικού τύπου Techno Techniko ή ισοδυνάμου για την τοποθέτηση πλακιδίων  

Εφαρμογές: Είναι μια κόλλα για κάθε είδος κεραμικής επένδυσης πάνω σε ορυκτά υπόβα-

θρα (μπετόν, τσιμεντοκονία, σοβάδες, τούβλα και ελαφρά δομικά στοιχεία). Δουλεύεται 

εύκολα και χρησιμοποιείται για την επικόλληση υαλωμένων (GL) και ανυάλωτων (UGL) 

κεραμικών πλακιδίων. Είναι κόλλα λεπτής στρώσης με πάχος υλικού στρώσης από 3 -10 

mm. 

Aπόχρωση υλικού: Από + 5°C έως + 25°C. Η ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής της κόλλας 

είναι +20°C. Αυξανομένης της θερμοκρασίας, η κόλλα στεγνώνει γρηγορότερα.  

Τρόπος εφαρμογής: Η προς επίστρωση επιφάνεια (τοίχου ή δαπέδου) πρέπει να είναι τε-

λείως καθαρή από σκόνη, λάδια, μπογιές κ.λπ., έτσι ώστε να πετύχουμε τέλεια πρόσφυση. 

Σε καθαρό κάδο προσθέτουμε τη σκόνη στο νερό και αναμειγνύουμε με μίξερ φτιάχνοντας 

ένα ομοιογενές μίγμα. Αφήνουμε το μίγμα 10 λεπτά ώστε να αποκτήσει τα σωστά χαρα-

κτηριστικά του (να «ωριμάσει»). Απλώνουμε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενί-

ζουμε το στρώμα κόλλας με οδοντωτή σπάτουλα (6-10 mm αν πρόκειται για τοίχο ή δά-

πεδο). Τοποθετούμε τα πλακίδια πιέζοντάς τα έως την τελική τους θέση. Η κυκλοφορία 



πάνω στις «φρεσκοεπιστρωμένες» επιφάνειες επιτρέπεται μετά από 24 ώρες, οπότε μπο-

ρεί να γίνει η αρμολόγηση χρησιμοποιώντας υλικό αρμολόγησης χρησιμ οποιώντας υλικό 

ενδεικτικού τύπου Techno Colour της Technokolla  

Kατανάλωση υλικού: ανάλογα με το πάχος των πλακιδίων και την επιφάνεια του υποστρώ-

ματος: πλακίδια μικρών διαστάσεων 2 κιλά/m². 

Πλακίδια κανονικών διαστάσεων τοίχου, 2,5-3 κιλά/m². Πλακίδια μεγάλων διαστάσεων 

δαπέδου 3,5-4 κιλά/m². 

To υλικό υπερπληροί τις προδιαγραφές DIN18156.  

 

Techno Techniko  

 Bάση Τσιμεντοειδές κονί-

αμα 

Χρώμα Υπόλευκο 

Στοιχεία μίξης 10 kg κόλλα 

 3 kg νερό 

Χρόνος ζωής στον κάδο (στους 20°C) 4 ώρες 

Open time (στους 20°C) 25 min 

Xρόνος διόρθωσης θέσης πλακιδίων   

Μετά την τοποθέτηση 20 min 

Oλίσθηση <0,1 mm 

 Θερμοκρασιακή αντοχή -15°C έως + 60°C 

 Ειδικό βάρος (gr/cm³) 1,5 

 Αντοχή σε αποκόλληση                    3 

ώρες 

- 

Κατά DIN 18156                             24 ώρες 0,8 Ν/mm² 

(0,5 Ν/mm²)                                     7 ώρες  1,3 Ν/mm² 

για κόλλα                                      28 ημέρες  1,4 Ν/mm² 

Λεπτής στρώσης                           Στο νερό  1,0 Ν/mm² 

Αρμολόγηση Μετά από 24 ώρες 

 

4.4.2. Τρόπος αρμολόγησης: 

4.4.2.1. Οι αρμοί και η επιφάνεια των πλακιδίων καθαρίζονται προσεκτικά από κάθε εί-

δους βρωμιά. Σε εξωτερικούς χώρους ή ξερές επιφάνειες συνιστάται το βρέξιμο 

των αρμών πριν από την αρμολόγηση.  

4.4.2.2. Στην περίπτωση ψιλού αρμού (2-4 mm) αναμιγνύουμε 5 κιλά Techno Techniko 

(ψιλό) με 1,5 κιλά νερό, ενώ στην περίπτωση χοντρού αρμού (5 -10 mm) αναμι-

γνύουμε 5 κιλά Techno Colour της Technokolla. (χοντρό) με 1,4 κιλά νερό και 

ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα και ο χρωματισμός ομοιό-

μορφος. 

4.4.2.3. Αφήνουμε το μίγμα 10 λεπτά για να ομοιογενοποιηθεί και το ανακατεύουμε πάλι.  

4.4.2.4. Το υλικό σπρώχνεται στους αρμούς με λαστιχένια σπάτουλα διαγώνια γεμίζοντάς 



     

τους ως την επιφάνεια των πλακιδίων. Η ποσότητα που περισσεύει απομακρύ-

νεται. 

4.4.2.5. Για ν’ αποφευχθεί το γρήγορο στέγνωμα του υλικού ειδικά κατά τους καλοκαιρι-

νούς μήνες θα πρέπει η επιφάνεια να διατηρείται υγρή, περνώντας την συχνά 

με υγρό σφουγγάρι. 

4.4.2.6. Όταν το μίγμα αρχίζει να στεγνώνει (άσπρισμα στην επιφάνεια των πλακιδίω ν), 

καθαρίζουμε με στραγγισμένο σφουγγάρι. Στη συνέχεια καθαρίζουμε με στεγνό 

πανί. 

4.5. Θυρίδες επίσκεψης, σχάρες, καλύμματα φρεατίων, κ.λπ., που ενσωματώνονται στα δάπεδα θα 

είναι συνεπίπεδα με αυτά και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα κεφάλαι α. 

4.6 Σοβατεπιά 

Τα σοβατεπιά, όπου απαιτούνται, εφ' όσον ο τοίχος δεν επενδύεται ομοίως με πλακίδια, θα κατα-

σκευαστούν από τεμάχια των ιδίων πλακιδίων, κομμένα με τον ειδικό κόφτη.  

5. Βιομηχανικά Δάπεδα 

5.1. Προδιαγραφές εργασιών 

α) Πεδία Εφαρμογής 

Πρόκειται για δάπεδα υψηλής αντοχής από σκυρόδεμα, τα οποία:  

 θα αποτελούν την τελική επιφάνεια δαπέδων, ή  

 θα είναι τα υποστρώματα που θα δεχθούν τις τελικές επιφάνειες χρήσεως, υπό τη μορ φή επά-

λειψης εποξειδικής ρητίνης μοκέτας, ελαστικού ή άλλων μορφών τελειώματος δαπέδων, που 

περιγράφονται σε άλλα τμήματα των προδιαγραφών.  

β) Γενικοί Κανόνες 

Οι εκτελέσεις των εργασιών πρέπει να συμβαδίζουν με την πρόοδο της κατασκευής. Ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται πρόσθετης πληρωμής για την τμηματική εκτέλεση των εργασιών κατασκευής δαπέδων ή 

για οποιανδήποτε άλλη καθυστέρηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του 

λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες των άλλων ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις επί 

της στρώσεως των δαπέδων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι προθεσμίες περατώσεως του έργου.  

Τα βιομηχανικά δάπεδα εφαρμόζονται είτε απ’ευθείας στην πλάκα του σκυροδέματος, είτε σε γαρ-

μπιλομωσαϊκό, άοπλο ή οπλισμένο κατά περίσταση.  

Συνίστανται σε τελική επιφάνεια του σκυροδέματος επεξεργασμένη με σκληρυντικό υλικό.  

Η εφαρμογή τους θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία, απόλυτα σύμφωνα με τις οδη γίες του κατα-

σκευαστού. 

γ) Προετοιμασία Επιφανειών  

Πάντα θα προηγείται επιμελής καθαρισμός της προς επίστρωση επιφάνειας, ώστε να φύγουν οι σκό-

νες και τα τυχόν λάδια. Στη συνέχεια θα βρέχεται καλά.  

Δεν θα πρέπει να εκτελούνται εργασίες επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τις α κόλουθες ατέ-

λειες χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επίβλεψης. 

 ρωγμές τάσεως 



 πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες  

 επιφάνειες που δεν είναι στέρεες 

Εφ’όσον χρησιμοποιηθεί υπόστρωμα γαρμπιλοδέματος, γίνεται εφαρμογή συγκολ λητικής στρώσης, 

ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόσφυση του δαπέδου στο υπάρχον σκυρόδεμα έναντι αποκόλλησης 

από την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος. 

Η συγκολλητική διάστρωση θα γίνει με την χρήση εποξειδικής συγκολλητικής ρητίνης δύο συστατικών, 

χωρίς διαλύτες. H ανάμιξη των δύο συστατικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές (μέγιστο 600 rpm) μέχρι την  δημιουργία ομοιογενούς 

μάζας. 

Η εφαρμογή επάνω στην προετοιμασμένη επιφάνεια (καθαρή βρεγμένη επιφάνεια, στην οποία θα 

έχουν απομακρυνθεί όλα τα λιμνάζοντα νερά) θα γίνει με βούρτσα, ή με ρολλό ή με ψεκασμό, σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, σε αναλογία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Στη συνέχεια θα γίνει επίστρωση οπλισμένο γαρμπιλοδέματος κατηγορίας Β300 με περιεκτικότητα 

τσιμέντου τουλάχιστον 300 χλγρ/μ3. Το γαρμπιλόδεμα θα έχει πάχος 4-6 εκ., θα οπλισθεί κατ’ελάχι-

στον με σιδηρό πλέγμα τύπου Δάριγκ, ή σύμφωνα με τη στατική μελέτη του Αναδόχου, και θα ρευστο-

ποιείται επί τόπου στο έργο με τη προσθήκη του υπερρευστοποιητή σε αναλογία σύμφωνη με τις 

οδηγίες του κατασκευαστού, έτσι ώστε να προκύπτει απόλυτα επίπεδο, χωρίς ανωμαλίες.  

Για τη παρασκευή του γαρμπιλοδέματος θα χρησιμοποιηθεί τσιμέντο PORTLAND καθαρό και αδρανή με μέγι-

στη διάμετρο 1'' και κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνη με τις προδιαγραφές του ελληνικού κανονι-

σμού τεχνολογίας σκυροδέματος.  

Η χρήση του γαρμπιλοδέματος βοηθά την εξάλειψη της εξίδρωσης (bleeding) φαινόμενο κατά το οποίο 

ανεβαίνει νερό στην επιφάνεια του σκυροδέματος, μετά τη διάστρωση, παρασύροντας τσιμέντο και 

λεπτό μέρος άμμου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται επιφανειακές ρηγματώσεις και να μειώνονται 

οι μηχανικές αντοχές στην επιφάνειά του.  

Η επιφάνεια θα επιπεδώνεται με χτυπήματα και θα δονείται κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του σκληρυντικού υλικού.  

Η διάστρωση του γαρμπιλοδέματος θα βοηθηθεί με την χρήση δονητού ή άλλων καταλλήλων μηχανικών μέ-

σων που δεν θα επηρεάσουν την σταθερότητα των οδηγών. Η εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυρο-

δέματος θα γίνεται με πήχυ.  

ε) Κατασκευή 

Αφού περάσουν τέσσερεις ώρες περίπου από την διάστρωση της πλακός ή του γαρμπιλοδέματος, δη-

λαδή στο χρόνο που η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει, θα γίνει η επιφανειακή σκλήρυνση του νέου 

δαπέδου με τη χρήση σκληρυντικού υλικού, σε αναλογία σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστού, 

με εφαρμογή του πάνω στο φρέσκο σκυρόδεμα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα μονολιθικό δάπεδο  χωρίς 

κίνδυνο αποκόλλησης, ήτοι, πάνω στην επιφάνεια του γαρμπιλοδέματος θα γίνει διασπορά (επίπαση) 

ξηρού μίγματος, σε ποσότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα ακο λουθήσει λείανση 

του μίγματος με κατάλληλους μηχανικούς λειαντήρες.  

Ακολούθως, πάνω στη λεία επιφάνεια θα γίνει νέα διασπορά (επίπαση) ξηρού μίγ ματος ενδεικτικού 

τύπου COLORCRON, αλλά σε ποσότητα 2 χλγρ/μ2 τουλάχιστον ή όσο απαιτούν οι οδηγίες του κατα-

σκευαστού, και θα ακολουθήσει πάλι λείανση με μηχανικούς λειαντήρες.  



     

Μετά από την πλήρη επεξεργασία της δεύτερης διασποράς του υλικού και εφ’όσον περάσουν 30 λεπτά 

της ώρας από αυτή, θα γίνει η τελική επεξεργασία για την λείανση της επιφάνειας με κατάλληλους 

μηχανικούς λειαντήρες (τύπου finishing).  

Οταν το δάπεδο αποτελεί τελική επιφάνεια, στη συνάντηση της επίστρωσης των δαπέδων με τους 

περιμετρικούς τοίχους και με τα οποιαδήποτε κατακόρυφα στοιχεία του φέροντα οργανισμού (υπο-

στυλώματα κλπ.) θα δημιουργηθούν υποβαθμίσεις πλάτους 300 χλστ. και βάθους 15 έως 20 χλστ. 

τουλάχιστον για την συναρμογή των προβλεπόμενων καμπύλων περιθωρίων (λούκια τσιμεντοκονιά-

ματος)  

στ) Αρμοί 

Θα προβλεφθούν αρμοί συστολοδιαστολής πλάτους 5 χλστ. τουλάχιστον ή όσο απαι τούν οι οδηγίες 

του κατασκευαστού, που θα διανοιχθούν με ηλεκτρικό κόπτη, μετά την κατασκευή των περιθωρίων, 

εντός 7 ημερών από την επίστρωση του δαπέδου ή όσο απαιτούν οι οδηγίες του κατασκευαστού, δια-

τηρώντας ευθείες γραμμές και σε βάθος ¼ του συνολικού πάχους κατασκευής του δαπέδου.  

Ο Ανάδοχος θα φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη και διαμόρφωση των αρμών διαστολής. 

Όπου δεν δείχνονται στη μελέτη οι αρμοί, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγ κριση σχετικά με τη θέση 

τους προτού αρχίσει η εργασία.  

Πέρα από τη δημιουργία των παραπάνω αρμών (στην συνάντηση του δαπέδου με τους περιμετρικούς 

τοίχους αλλά και με τα ελεύθερα στο χώρο κατακόρυφα στοιχεία), θα δημιουργηθούν ανάλογοι αρμοί 

συστολοδιαστολής της επίστρωσης.  

Οι αρμοί θα κατασκευάζονται είτε με βάση τα σχέδια της μελέτης, είτε με τις οδηγίες της επίβλεψης, 

σε πλάτος 5 χλστ. και βάθος 20 χλστ. τουλάχιστον τουλάχιστον ή όσο απαιτούν οι οδηγίες του κατα-

σκευαστού, σύμφωνα με την σχετική λεπτομέρεια της μελέτης.  

Η πλήρης κατασκευή όλων των αρμών περιλαμβάνει την διάνοιξη με χρήση κατάλληλου ηλεκτρικού 

κόπτη και την σφράγιση με μαστίχη δύο συστατικών ψυχρής εφαρμογής βασισμένη σε πολυμερή πο-

λυουρεθάνης και λιθανθρακόπισσα, μετά από προεπάλειψη με primer ή εναλλακτικά με μαστίχη πο-

λυουρεθανική ενός συστατικού ή με ανάλογων τύπων μαστίχες, της έγκρισης της Επίβλεψης, που θα 

γίνεται με βάση τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή. 

Αρμοί διαστολής θα πρέπει να μορφώνονται επάνω από τις θέσεις των αρμών διαστο λής της πλάκας 

βάσεως. Οι αρμοί διακοπής της βάσεως θα πρέπει να συνεχίζονται και στο δάπεδο.  

Στους αρμούς διαστολής του κτιρίου θα πρέπει να τοποθετούνται αρμοκάλυπτρα τύπου Deflex ή Mi-

gua ή ισοδύναμου των απαραίτητων διαστάσεων, στερεωμένες στην βάση. Το δάπεδο θα μορφώνεται 

με οδηγό τις γωνίες αυτές.  

ζ) Ελεγχοι 

Προβλέπονται οι εξής έλεγχοι:.  

 Θα γίνεται έλεγχος στον τόπο παραγωγής της συνθέσεως του σκυροδέματος.  

 Θα γίνεται έλεγχος της κάθισης (slump) του νωπού σκυροδέματος.  

 Θα ελέγχεται η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγρα φές του κανο-

νισμού της τεχνολογίας του σκυροδέματος, για κάθε ημερήσια διάστρωση. 

 Προ της διάστρωσης του σκυροδέματος θα ελέγχεται η στάθμη των σιδηρών οδηγών. 



 Μετά την εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέματος και εφ'όσον το σκυρό δεμα είναι ακό-

μη πλαστικό θα ελέγχεται η επιπεδότητα της επιφάνειας.  

 Ελεγχος επιπεδότητας της τελικής επιφάνειας του σκληρυμένου δαπέδου.  

 Ελεγχος κλίσεων σύμφωνα με τον πίνακα.  

η) Προστασία 

Μετά τη κατασκευή δαπέδου θα πρέπει να αποκλεισθεί οποιαδήποτε κυκλοφορία πάνω στις επιφά-

νειες αυτές, οι οποίες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προτού ολοκλη ρωθεί η σκλήρυνση.  

Αλλά και κατόπιν θα πρέπει να υπάρχει ορθή προστασία και συντήρηση έτσι ώστε να μην παρουσια-

σθούν φθορές στις τελικές επιφάνειες του δαπέδου.  

Η συντήρηση της επιφάνειας θα γίνει με ψεκασμό αντιεξατμιστικής μεμβράνης, με εφαρ μογή κατά 

την διάρκεια της πήξης, ή με βρεγμένες λινάτσες για 7 ημέρες, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευ-

αστή. 

5.2. Προδιαγραφές υλικών 

α) Παράδοση, Διακίνηση και Αποθήκευση.  

Τα υλικά θα πρέπει να προστατεύονται κατά της θερμότητας, βροχής και μολύνσεως από άλλα υλικά 

και να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού.  

β) Γενικές απαιτήσεις  

Σκληρυντικό Υλικό 

Το σκληρυντικό υλικό θα πρέπει να περιέχει μεταλλικά αδρανή μεγάλης ανθεκτικότητας και θα πρέ πει 

να περιέχει φυσικά σκληρά αδρανή χαλαζιακών πετρωμάτων, με ειδικά μελετημένη κοκκομετρική δια-

βάθμιση ώστε να ελαχιστοποιείται η απαίτηση των αδρανών σε τσιμεντοπολτό.  

Επίσης θα περιέχει, εκτός των πιθανών χρωστικών ουσιών, ειδικά χημικά προσθε τικά για την εξασφά-

λιση: 

 της απόλυτης ενσωμάτωσης του σκληρυντικού υλικού στο ήδη διαστρωμένο σκυρόδεμα. 

 της μείωσης κατά πολύ της απαιτούμενης ποσότητας νερού (που προέρχεται από το σκυ ρό-

δεμα) κατά το φινίρισμα της επιφάνειας.  

Κατ' αυτό το τρόπο ελαχιστοποιείται ο λόγος νερού/τσιμέντου στην επιφάνεια του σκυροδέματος με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται η επιφανειακή στεγανοποίηση κι η επιφανειακή αντοχή σε φθορά του 

σκληρυντικού υλικού. Ολα τα συστατικά που αποτελούν το σκληρυντικό υλικό θα είναι προαναμεμιγ-

μένα και συσκευασμένα σε σακκιά με αδιάβροχη επένδυση. Εξάλλου η ελάχιστη απαίτηση (που προ-

αναφέρθηκε) των αδρανών σε τσιμεντοπολτό, καθώς και ο χαμηλός λόγος νερού/τσιμέντου συντελούν 

στην εξάλειψη των επιφανειακών ρηγματώσεων.  

Χαρακτηριστικές ιδιότητες του σκληρυντικού υλικού:  

 Αντοχή σε θλίψη ≥ 800 χλγρ/εκ2. 

  Αντοχή σε κάμψη ≥ 70 χλγρ/εκ2. 

 Αντοχή σε φθορά: Πάχος φθοράς 0,9 χλστ. σε διαδρομή 660 μ. με ταχύτητα 0,51 μ/sec και φόρτιση 0,5 χλγρ/εκ2 

(5000 χλγρ/εκ2) με λειαντικό υλικό χαλαζιακή άμμο χωρίς προσθήκη νερού (Δοκιμή ΕΜΡΑ).  



     

Θα πρέπει να υποβληθούν τα διάφορα πιστοποιητικά, στοιχεία κλπ. για την εμπειρία του κατα σκευα-

στού των υλικών και του κατασκευαστού του δαπέδου (εξειδικευμένο συνερ γείο) και κάθε άλλο χρή-

σιμο στοιχείο για την αξιολόγηση των υλικών και της εργασίας. 

Σκυρόδεμα 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του «ΕΚΩΣ-2000 (Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος-

2000)» και τους λοιπούς κανονισμούς της Ελληνική Νομοθεσίας.  

6. Προφυλάξεις 

6.1. Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης, υποστρώματος και δαπέδου 

να είναι επίπεδη, ομαλή, γερή, χωρίς ρηγματώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και να παρέχει τις επι-

θυμητές αντοχές στην κυκλοφορία. Υποστρώματα με ελαττώματα θα καθαιρούνται και θα αντι-

καθίστανται. 

6.2. Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα παρέχουν τις επιθυμ ητές κλίσεις (3% ως προς τις 

σχάρες απορροής). 

6.3. Η χάραξη των αρμών θα είναι παράλληλη προς τους κύριους άξονες του χώρου και τέτοια ώστε 

σε κάθε περίπτωση να μην προκύπτουν δυσανάλογα μικρά μεγέθη πλακιδίων ή πλακών στα όρια 

των χώρων. Η αλλαγή υλικών τελειωμάτων θα γίνεται σε κατώφλια και τα δάπεδα θα είναι απο-

λύτως συνεπίπεδα. 

6.4. Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων θα είναι κατά 20 χλστ., τουλάχιστον ψηλότερα από εκείνα των 

εξωτερικών χώρων. Η αλλαγή θα γίνεται με κατάλληλου μεγέθους και διατομής μαρμάρινο κα-

τώφλι. 

6.5. Όλα τα δάπεδα μετά το τέλος των εργασιών δαπεδόστρωσης θα καθαρίζονται, θα γυαλίζονται και 

θα προφυλάσσονται κατάλληλα μέχρι την παράδοση του έργου.  

6.6. Δάπεδα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές, ελαττωματικά, λ ερωμένα και 

με επιφάνεια που δεν είναι τεχνικά και αισθητικά άψογη δεν θα γίνονται δεκτά.  

7.Ανοχές 

10.1. Απόκλιση από την στάθμη σχεδιασμού σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας των δαπέδων το 

πολύ + ή - 10 χλστ. 

10.2. Απόκλιση μεταξύ των δύο οποιωνδήποτε σημείων του δαπέδου που απέχουν μεταξύ τους 6.00μ. 

το πολύ 5 χλστ. 

10.3. Απόκλιση κάτω από οριζόντιο κατά οποιαδήποτε διεύθυνση κανόνα 3,00 μ. το πολύ 3 χλστ.  

10.4. Όπου απαιτούνται κλίσεις ο κανόνας της παραγράφου 6.3 τοποθετείται κεκλιμένος κατά την 

προδιαγραφείσα κλίση 

 

8. Επιστρώσεις με Τάπητα από Χλωριούχο πολυβινύλιο  

8.1. Προδιαγραφές εργασιών 

α) Πεδία Εφαρμογής 

Πρόκειται για δάπεδα τα οποία:  



 θα αποτελούν την τελική επιφάνεια δαπέδων,  

β) Γενικοί Κανόνες 

Το PCV λαμβάνει μια διαβάθμιση που συμβολίζεται με τα γράμματα U,P,E και C, όπου:  

1. Η τιμή U αντιπροσωπεύει τα αποτελέσματα από το περπάτημα πάνω στην επένδυση δαπέδου, 

σε ότι αφορά τις αλλαγές, λέρωμα, φθορά από τριβές κ.λ.π.  

2. Η τιμή P αντιπροσωπεύει την επίδραση της επίπλωσης και άλλων παρόμοιων μηχανικών κα-

ταπονήσεων πάνω στην επένδυση του δαπέδου.  

3. Η τιμή Ε δίδει την συχνότητα της χρήσης νερού πάνω στην επένδυση του δαπέδου, περιλαμ-

βανομένου αυτού που προορίζεται για καθάρισμα.  

4. Η τιμή C χαρακτηρίζει τη χρήση ουσιών των οποίων η φυσικοχημική δράση έχει επίδραση στην 

στερεότητα, για παράδειγμα ανεξίτηλες κηλίδες.  

Τιμή U: δείκτες 1,2,2s,3, 3s,4  

- Δείκτης 1: δε χρησιμοποιείται.  

- Δείκτες 2,2s: για οικιακή χρήση 

- Δείκτης 3: για δημόσια χρήση  

- Δείκτης 4: για χώρους σερβιρίσματος  

Τιμή P: δείκτες 1,2, 3, 4  

- Δείκτης 1: Χώροι όπου δεν προκαλούνται κτυπήματα από περπάτημα, όπως στους ευθλυγραμμους 

διαδρόμους. Ο δείκτης αυτός δεν χρησιμοποιείται λόγω άλλων προβλεπόμενων μηχανικών δρά-

σεων. 

- Δείκτες 2: Χώροι όπου δεν προβλέπονται βαρειές εργασίες. Η στατική καταπόνηση περιορίζεται 

στα 20kg/m2, δεν υπάρχει κυλιση εκτός για ελαφρά αντικείμενα όπως αυτά που χρησιμοποιούνται 

στις κατοικίες. 

- Δείκτης 3: Χώροι όπως γραφεία επιπλωμένα με καρέκλες ή κυλιόμενα καθίσματ α, διάδρομοι (κυ-

ρίως νοσοκομείων) όπου χρησιμοποιούνται χειροκίνητα καρότσάκια, και χώροι οι οποίοι υπόκει-

νται σε καταπόνηση παρόμοιας έντασης.  

- Δείκτης 4: Χώροι εκτός βιομηχανικών χώρων, υποκείμενοι σε όλων των ειδών τα φορτία, κινητά ή 

σταθερά. Αυτοί οι χώροι δεν είναι πολυάριθμοι.  

Τιμή Ε: δείκτες 0,1,2, 3  

- Δείκτης 0: Αιφνίδια παρουσία νερού. Χώροι που συντηρούνται και καθαρίζονται με στεγνή μέθοδο.  

- Δείκτες 1: Περιστασιακή παρουσία νερού. Στεγνή συντήρηση και υγρός καθαρισμός (πλύσιμο χε-

ριών ή λούσιμο). 

- Δείκτης 2: Το νερό έχει τακτική παρουσία αλλά δεν χρησιμοποιείται συστηματικά. Η συντήρηση 

είναι υγρή με το καθάρισμα.  

- Δείκτης 3: Συχνή παρουσία νερού κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων. Η συντήρηση και τι 

πλύσιμο είναι σχεδόν συνώνυμοι όροι.  

Τιμή C: δείκτες 0,1,2 

- Δείκτης 0: Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ορισμό της παραπάνω τιμής C κανονικά δεν 

υφίστανται. 

- Δείκτες 1: Συναντάται στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε πατώματα που μπορούν να προκα-

λέσουν ατυχήματα. 

- Δείκτης 2: Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε χώρους κοινής χρήσης.  



     

γ) Προετοιμασία Επιφανειών  

Πρέπει να έχει στεγανοποιηθεί η κάτωθεν του υποστρώματος επιφάνεια, δηλαδή να έχουν προηγηθεί 

όλες οι απαραίτητες προς τούτο στρώσεις ώστε να εμποδιστεί η άνοδος υγρασίας (εφόσον υπάρχει) 

από το έδαφος με τα τριχοειδή φαινόμενα.  

Υπόστρωμα από φέρουσα πλάκα 

Η επιφάνεια της φέρουσας πλάκας πρέπει να έχει λειοτριφθεί έτσι ώστε:  

- Να μην παρουσιάζει βέλη μεγαλύτερα των 7mm στον πήχη των 2m που τοποθετείται σε όλες τις 

κατευθύνσεις. 

- Να μην παρουσιάζει επιπλέον βάλη μεγαλύτερα των 2mm στον πήχη των 20 cm. 

Υπόστρωμα από γαρμπιλομωσαϊκό επιφέρουσας πλάκας Ο.Σ.  

- Πρέπει να κατασκευάζεται με την προσθήκη πολυμερικών πρόσμικτων και να παρουσιάζει τις αυ-

τές ανοχές επιπεδότητας της προηγούμενης παραγράφου.  

Ποσοστό υγρασίας υποστρώματος 

- Θα πρέπει το ποσοστό υγρασίας του υποστρώματος πριν από την τοποθέτηση του βινυλικού δα-

πέδου να μην είναι μεγαλύτερο του 3%, μετρούμενο επί τόπου με υγρόμετρο.  

Υλικά συγκόλλησης και αστάρια  

- Τα υλικά συγκόλλησης και τα αστάρια που θα χρησιμοποιηθούν θα προδιαγράφονται από τον κα-

τασκευαστή. Το υλικό συγκόλλησης θα είναι κόλλα ταχείας δράσεως με βάση ακρυλικά πολυμερή 

διαλυμένα με νερό, μη αναφλέξιμη και αδιάβροχη και δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες σε συμφωνία 

με το DIN 16860 ή ισοδύναμο πρότυπο. 

 

δ) Κατασκευή 

Οι εργασίες επικάλυψης θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδή-

γηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.  

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:  

Α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν 

μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)  

Β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμο: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκά-

λες, εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών, 

εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα  

Γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και άριστη λειτουργικά κατάσταση και να αποκαθι-

στούν τυχόν ελλείψης του χωρίς καθυστέρηση  

Δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα 

Ε) να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση 

που θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες 

οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.  

Οι εργασίες δεν θα ξεκινήσουν μέχρις ότου η εργασία άλλων συνεργείων στην περιοχή, συμπεριλαμ-

βανομένης και της βαφής, έχουν ολοκληρωθεί.  

Η επιφάνεια όπου θα τοποθετηθεί το δάπεδο θα πρέπει να είναι αλφαδιασμένη και σε κατάλληλη 



κατάσταση από κάθε άποψη για μια αποδεκτή εγκατάσταση με μακρά διάρκεια ζωής χωρίς ελαττώ-

ματ.  

Επιπροσθέτως τα χαρακτηριστικά προσφυγής και ξηρότητας θα προσδιορίζονται με την πραγματοποί-

ηση δοκιμών προσφυγής και υγρασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και των άλλων κατασκευών που θα επικαλυφθούν για 

να καθοριστούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις σε αυτές και να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες από την 

μελέτη επιφάνειες και επίπεδα μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές.  

Η χάραξη θα υλοποιείται με ράμματα και σήμανση πάνω στην εκάστοτε υπόβαση.  

Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την επίβλεψη. Ο εργο-

λάβος θα παράσχει ότι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.  

Η επιφάνεια του υποστρώματος θα επιθεωρείται πριν από την τοποθέτηση του δαπέδου. Κάθε ελατ-

τωματική επιφάνεια ή οι συνθήκες που εμποδίζουν την σωστή τοποθέτηση, θα διορθώνονται, ώστε η 

επιφάνεια να είναι:  

Α) στεγνή και καθαρή από σκόνη, κηλίδες μπογιάς, γράσο και υλικά συγκόλλησης ή συντήρησης.  

Β) ελεύθερη ανωμαλιών και αιχμηρών ακμών, ώστε να αποτρέπονται οι προεξοχές και τα εξογκώματα 

μετά την τοποθέτηση του δαπέδου  

Γ) με όλους τους αρμούς, σκασίματα και πτυχώσεις, γεμισμένες με το προδιαγραμμένο υλικό επιδιόρ-

θωσης δαπέδων και υποστρώματος (στοκάρισμα).  

Η ικανοποίηση των πιο πάνω απαιτήσεων θα πρέπειθ να πιστοποιηθεί και με προσεκτική οπτική εξέ-

ταση του υποστρώματος. 

Η επένδυση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του κατασκευαστή.  

Ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί στα όρια της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της εγκα-

τάστασης. 

Οι κεντρικές γραμμές και στις δύο διευθύνσεις διατάσσονται παράλληλα προς τους τοίχους. Θα γίνει 

ρύθμιση ώστε να κοπούν τα άκρα του δαπέδου σε ίσια πλάτη στις απέναντι πλευρές. Μετά το γέμισμα 

των αρμών, ρωγμών και πτυχώσεων του υποστρώματος με υλικό επιδιόρθωσης δαπέδων (στοκάρι-

σμα) θα πρέπει να απλωθεί η κόλλα με μια χαλύβδινη οδοντωτή σπάτπυλα, και θα σταυρώνρται το 

σπατουλάρισμα, για να εξασφαλισθεί ένα στρώμα ομοιόμορφου πάχους κόλλας για το πακίδιο.  

Προς τοποθέτησης της κόλλας θα πρέπει να εφαρμοστει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 

αστάρωμα της επιφάνειας του σκυροδέματος, εάν αυτό απαιτείται από τον κατασκεαστή.  

Τα τελειωμένα δωμάτια θα κλείδώνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όταν δεν  απαιτούνται 

άλλες δραστηριότητες. Όλες οι απαιτούμενοι μέθοδοι προστασίας ή τα προληπτικά μέτρα κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής θα είναι σε συμφωνία με τις οδηγίες και απαιτήσεις του κατασκευαστή που 

εφαρμόζονται για να εξασφαλισθεί ότι η εργασία επένδυσης θα είναι χωρίς την παραμικρή ένδειξη 

χρήσης ή ζημιάς κατά το χόνο παραλαβής.  

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να καθαρίζονται σε συμφωνία με τις οδηγίες και απαιτήσεις του κατα-

σκευαστή και θα σφραγίζονται με μια επάλειψη από εγκεκριμένο αντιολισθηρό υλικό και  θα γυαλίζο-

νται με μηχανικό στιβλωτικό.  

 



     

9. Ξύλινο Δάπεδο τύπου LAMINATE 

1. Προϋποθέσεις Τοποθετήσεως 

 Ο χώρος που θα γίνει η τοποθέτηση πρέπει ιδανικά να έχει  θερμοκρασία πάνω από 140-150 και η σχε-

τική υγρασία να είναι 50%-60%. 

Η αποθήκευση στο χώρο των κιβωτίων laminate μία ή δύο μέρες πριν την τοποθέτηση που ίσως έχετε 

δει να συστήνεται γενικά, δεν ισχύει στη χώρα μας όπου οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι 

συνήθως οι ίδιες στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιριών διανομής αλλά και στους χώρους που 

πρόκειται να γίνει η τοποθέτηση. Ισχύει μόνο όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες πολύ χαμηλών <50  ή 

πολύ υψηλών θερμοκρασιών >400  

Αυτό το οποίο πρέπει πάντα να τηρείται είναι η αποθήκευση των  laminate να γίνεται σε επίπεδη και 

οριζόντια επιφάνεια. Πλάγια, όρθια και γενικά όχι σωστή αποθήκευση μπορεί να έχει σαν συνέπεια 

τη στρέβλωση των σανίδων.  

2. Κατάλληλα Δάπεδα 

Τα laminate πατώματα μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε κάθε δάπεδο, όπως τσιμέντο, κε ραμικά 

πλακάκια, πλαστικά δάπεδα κλπ., όπου δεν υπάρχουν μικροανωμαλίες μεγαλύτερες από 2 -3mm σε 

κάθε 1m απόσταση. 

Δεν είναι κατάλληλα δάπεδα αυτά με παραμένουσα η  ανερχόμενη υγρασία ή δάπεδα ασταθή και α-

νώμαλα. 

Αν υπάρχουν ανωμαλίες πάνω από 3mm σε κάθε 1m απόσταση πρέπει να προηγηθεί στοκάρισμα, είτε 

τοπικό είτε και γενικό με χρήση αυτοεπιπεδούμενων υλικών.  

 

 

3. Μεταβολές Διαστάσεων LAMINATE – Αρμοί Διαστολής 

Το ξύλο είναι από τη φύση του υγροσκοπικό υλικό, απορροφώντας και να απελευθερώνοντας υγρα-

σία. Για το λόγο αυτό τα laminate δάπεδα έχουν πολύ θετική επίδραση στο κλίμα του χώρου όπου 

είναι τοποθετημένα, λειτουργώντας σαν ρυθμιστές της υγρασίας, (άρα και της θερμοκρασίας), όμως 

οι διαστάσεις τους, μπορεί λίγο να μεταβάλλονται σε ακραίες συνθήκες υγρασ ίας ή θερμοκρασίας, με 

πιθανές μεταβολές στο φάρδος: 0,25mm / 1m και στο μήκος: 1mm / 1m  

Επειδή η τοποθέτηση των laminate γίνεται χωρίς κόλληση αλλά απλά με κούμπωμα των σανίδων με-

ταξύ τους, σε μια ελεύθερη επιπλέουσα τοποθέτηση, πρέπει να προβλέπονται  αρμοί διαστολής 8-

10mm, στα ακόλουθα σημεία:  

1. περιμετρικά στους τοίχους 

2. γύρω από κάθε σταθερό σημείο όπως σωλήνες, κάσες από πόρτες  

3. σε ενώσεις με άλλα σταθερά δάπεδα  

4. Σε μεγάλες αίθουσες (διάσταση > 8m-10m) χρειάζεται αρμός διαστολής ενδιάμεσα ή όπου ται-

ριάζει σύμφωνα με τη διαρρύθμιση / χρήση του χώρου.  

Τα περιμετρικά σημεία καλύπτονται στη συνέχεια από τα σοβατεπί ενώ οι ενδιάμεσοι αρμοί διαστολής 

από κατάλληλα προφίλ. 

https://www.xfloor.gr/laminate-patomata/


Η τοποθέτηση (το πρώτο πάνελ) αρχίζει από την άκρη του δωματίου χωρίς να  ξεχνάμε τα 8-10mm 

κενού από τον τοίχο. 

Τοποθετούμε όλη την πρώτη σειρά έτσι ώστε να γωνιάσουμε και να κόψουμε κατά μήκος, το τελευταίο 

πάνελ αυτής της πρώτης σειράς.  

Κάθε καινούργια σειρά ξεκινά με το περίσσευμα του τελευταίου κομματιού της προηγούμενης, που 

πρέπει όμως να είναι τουλάχιστον 40cm για σωστό αισθητικό αποτέλεσμα.  

Πρέπει να προσεχθεί ώστε οι τρεις πρώτες σειρές να τοποθετηθούν απόλυτα σωστά και γωνιασμένα.  

Το σοβατεπί, στο τέλος, θα κολληθεί ή βιδωθεί μόνο στον τοίχο ώστε να μη εμποδίζει τις μικρές συ-

στολές – διαστολές του δαπέδου (συνήθως επιλέγεται κόλληση με ισχυρή σιλικόνη συγκόλλησης – 

ενδεικτικά MS RAPID MAPEI).  

Η χρήση υποστρώματος, αν και είναι προαιρετική, συστήνεται έτσι ώστε να καλυφθούν τυχόν απομέ-

νουσες μικρές ανωμαλίες ή για να προσθέσουμε καλύτερες ηχομονωτικές / ηχοαπορροφητικές ιδιό-

τητες στο καινούργιο πάτωμα laminate. 

 



     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  11΄ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

1. Γενικά 

1.1. Οι επιφάνειες όλων των χώρων και λοιπών δομικών στοιχείων του έργου εξω -τερικά και εσωτε-

ρικά που δεν επενδύονται θα υποστούν επεξεργασία και χρωματισμό σύμφωνα με όσα αναφέ-

ρονται στο κεφάλαιο αυτό. 

1.2. Στις προδιαγραφές αυτές δεν περιλαμβάνονται οι χρωματισμοί προϊόντων που εκτελούνται σε 

εργοστάσιο υπό ειδικές συνθήκες και πρότυπα (π.χ. ανοδιώσεις, ηλεκτροστατικές βαφές, επικα-

λύψεις PVC, κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές θα παρέχονται από τους κατασκευαστές στον εργο-

δότη όλες οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και δείγματα για τυχόν ελέγχους.  

2. Πρότυπα - Κανονισμοί 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

3. Υλικά 

3.1. Για όλα τα υλικά που θα επιλεγούν θα δοθεί από τον ανάδοχο πλήρης κατάλογος των ειδών των 

χρωματισμών, των υποστρωμάτων, των xρωμάτων, του αριθμού των στρώσεων και όλων των άλ-

λων σχετικών με την εργασία αυτή υλικών, καθώς και χρωματολόγια στα πλαίσια της εγκεκριμέ-

νης χρωματικής μελέτης. 

3.2. Όλα τα υλικά χρωματισμών θα είναι άριστης ποιότητας, θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 

αυτές και θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστο-ποιητικά ποιότητας, αντοχών, λοιπών 

ιδιοτήτων, σύστασης και άλλων χαρακτηριστικών.  

3.3. Τα χρώματα, τα αστάρια και όλα τα σχετικά με αυτά υλικά θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο 

κατασκευαστή και αν είναι δυνατόν να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις χρωματισμού επιφανειών 

κ.λπ., οικοδομικών στοιχείων. Ο κατασκευαστής αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και 

να έχει μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στην αγορά.  

3.4. Τελικά τα χρώματα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος 

που εφαρμόζονται, το πλύσιμο και τρίψιμο με συνηθισμένα απορρυπαντικά, τα συνήθη αντιση-

πτικά και λοιπά αραιά χημικά διαλύματα, να παραμένει σταθερή η απόχρωσή τους και να μην 

ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μικροβίων στις συνθήκες του έργου.  

3.5. Χρώματα εξωτερικής χρήσης πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβο-

λία. 



3.6. Ο ανάδοχος θα επιτρέπει στους κατασκευαστές των διαφόρων συστημάτων υλικών χρωματισμού 

τον επί τόπου έλεγχο χρήσης των υλικών τους και την δειγματοληψία των προϊόντων τους.  

3.7. Όλα τα υλικά χρωματισμών θα προσκομίζονται κατάλληλα συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία 

και σημασμένα (ετικέτες) με το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο του χρώματος, τη χρήση του 

χρώματος, τον διαλύτη του, την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης του, καθώς 

και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του και η Ελληνική νομοθεσία και θα 

αποθηκεύονται σε χώρους με κατάλληλες για τη διατήρησή τους συνθήκες. Υλικά χρωματισμών 

που έχουν αλλοιωθεί θα απομακρύνονται αμέσως από το έργο. Συσκευασίες μεγαλύτερες των 25 

kgr ανά δοχείο αποκλείονται εκτός ειδικών περιπτώσεων και κατόπιν εγκρίσεως από τον επιβλέ-

ποντα. 

3.8. Θα υποβληθούν πλήρεις σειρές δειγμάτων από κάθε σύστημα χρωματισμού των διαφόρων κατα-

σκευών για έγκριση από τον εργοδότη.  

3.9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύσει στον εργοδότη 25 kgr σε σφραγισμένα δοχεία 

μικρής συσκευασίας ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής από ειδικά χρώ-

ματα, από χρώματα που παρασκευάστηκαν ειδικά για το έργο και από χρώματα με αποχρώσεις 

που παρασκευάζονται μόνο κατόπιν ειδικής παραγγελίας για τις ανάγκες μελλοντικής συντήρη-

σης του έργου. 

4. Εργασία 

4.1. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των υλικών χρωματι-

σμού. 

4.2. Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από οποιο-

δήποτε ελάττωμα επιφάνεια (π.χ. σαθρά, κούφια, σκουριά, λάδια, σκόνες, κ.λπ.) ύστερα από την 

κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της.  

4.3. Κάθε επόμενη στρώση θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη, έχει υποστεί 

την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και ασ τοχίες της. 

4.4. Σε περίπτωση διαδοχικών στρώσεων χρωματισμών κάθε επόμενη στρώση χρώματος θα είναι της 

ίδιας αντοχής με την προηγούμενη ή ελαφρώς μικρότερης. Αποκλείεται στρώση χρώματος ισχυ-

ρότερου το σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου στο 

σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη.  

4.5. Όλα τα υλικά χρωματισμών πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αναμιγνύονται, αραιώνονται, 

κ.λπ., με τους συνιστώμενους διαλύτες σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, καλά και με 

προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή 

και θα χρησιμοποιούνται μέσα στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής τους, διαφορετικά θα 

απορρίπτονται. 

4.6. Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοι-

πων χρωμάτων για τη δημιουργία νέων.  

4.7. Τυχόν σκαλωσιές που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και 

θα είναι ανεξάρτητες και αυτοφερόμενες για να μην υφίστανται ζημιές οι διάφοροι χρωματισμοί 

και οι λοιπές γειτονικές κατασκευές. 



     

4.8. Όπου στο κεφάλαιο αυτό δεν καθορίζεται τεχνική εφαρμογή των χρωματισμών, ο ανάδοχος μπο-

ρεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, πινέλο, πιστόλι, κ.λπ.), την ενδεδειγμένη μέθοδο. Η 

μέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώματος, να α-

ποδίδει ομοιογενή, ομοιόχρωμη και χωρίς νερά επιφάνεια και πάχος στρώματος το κατά περί-

πτωση συνιστώμενο. 

4.9. Πριν από την βαφή των επιφανειών θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη ή 

αφαίρεση επιφανειών που δεν χρωματίζονται ή θα υποστούν διαφορετική επεξεργασία (άλλος 

τύπος χρωματισμού, υαλοπίνακες κοινοί ή φθοριωμένοι, πλάκες ηλεκτρικών διακοπτών, εξαρτή-

ματα θυρών, παραθύρων, βαλβίδες, ψεκαστήρες, θυρίδες, κ.λπ). Μετά το τέλος των χρωματι-

σμών θα αποκαλύπτονται ή θα τοποθετούνται στις θέσεις τους.  

4.10. Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, «μπιμπίκια», συρρικνώσεις, σκασίματα και γενικά κάθε είδους σημάδια 

δεν θα γίνονται δεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως.  

4.11. Οι τελικοί χρωματισμοί πρέπει να είναι ομοιογενείς, λείοι και να έχουν την ίδια απόχρωση, αλλιώς 

δεν θα γίνονται δεκτοί.  

4.12. Δείγματα τουλάχιστον 10 τ.μ. πρέπει να κατασκευασθούν από κάθε τύπο χρωματισμού για έ-

γκριση από τον επιβλέποντα από το συνεργείο που θα εκτελέσει την εργασία.  

4.13. Έγκριση για τις τελικές αποχρώσεις θα δοθεί από τον επιβλέποντα μετά την κατασκευή δειγμάτων 

αποχρώσεων επί τόπου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη χρωματική μελέτη του έργου.  

5. Προφυλάξεις 

5.1. Απαγορεύονται χρωματισμοί, γενικώς κάτω από ακατάλληλες καιρικές συνθή -κες (πολύ κρύο - 

επιβράδυνση σκλήρυνσης, πολύ ζέστη - σκασίματα, ρηγμάτωση - αέρας, υγρασία κ.λπ.). 

5.2. Απαγορεύεται η απόρριψη αχρησιμοποίητων ή άχρηστων χρωμάτων ή κατάλοιπων χρωμάτων, 

διαλυτών, κ.λπ., στους υδραυλικούς υποδοχείς, τα σιφώνια δαπέδων και λοιπές εγ καταστάσεις 

του έργου. 

5.3. Όλες οι γειτονικές κατασκευές θα προστατεύονται και θα καλύπτονται με όλα τα ενδεδειγμένα 

μέτρα και τρόπους. Ο επιβλέπων μπορεί να επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας.  

5.4. Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από «πιτσιλίσματα», χτυπήματα, κ.λπ., μέχρις ότου 

παραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή 

φθορά ή παρουσιάζουν ατέλειες θα ξαναχρωματίζονται.  

5.5. Απαγορεύεται η χρήση χρωμάτων που κατά τη διάρκεια της εφαρμογής το υς είναι τοξικά ή απαι-

τούν τη χρήση τοξικών διαλυτών στο εσωτερικό του κτιρίου. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν ύ-

στερα από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση του ανάδοχου και ειδική έγκριση του εργοδότη για 

ειδικούς χρωμα-τισμούς μικρής έκτασης και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος χρωματισμού. 

5.6. Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη «Προσοχή χρώματα» 

και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια.  

5.7. Χρωματισμοί σε κλειστούς χώρους θα εκτελούνται μόνον εφόσον ληφ θούν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για τον αερισμό τους, τον κατάλληλο φωτισμό τους και την ασφάλεια του προσωπικού και 

του έργου. Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και να διακόψει τις 

εργασίες μέχρι τη λήψη τους χωρίς πρόσθετη απαίτηση του ανάδοχου. 



 

6. Ειδικές Προδιαγραφές 

6.1. Χρωματισμοί επιφανειών χωρίς σπατουλάρισμα με πλαστικό χρώμα θα κατασκευάζονται όπως 

περιγράφεται στα άρθρα του Περιγραφικού  Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών.  

6.2. Χρωματισμοί επιφανειών με σπατουλαριστό πλαστικό θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται 

στα άρθρα του Περιγραφικού  Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών.  

6.3. Χρωματισμοί επιφανειών με ριπολίνη θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στα άρθρα του 

Περιγραφικού  Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών.  

6.4. Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών σπατουλαριστοί με ριπολίνη θα κατασκευάζονται όπως περι-

γράφεται στα άρθρα του Περιγραφικού  Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών.  

6.5. Γαλβανισμένες επιφάνειες προ του χρωματισμού θα επιστρώνονται και με Wash primer. Τα αντι-

σκωριακά θα είναι με βάση τον χρωμικό ψευδάργυρο. 

6.6. Προπαρασκευαστικό υπόστρωμα για γαλβανισμένες μεταλλικές επιφάνειες ( WASH PRIMER): 

θα χρησιμοποιείται υλικό δύο συστατικών (Α και Β), που μετά την ανάμιξη ξηραίνεται στον αέρα, 

θα είναι ματ ημιδιαφανούς εμφάνισης και θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001, σε στρώση με πάχος ξηρού υμένα 8 μικρά και με θεωρητική καλυπτικότητα 80 gr/m2, 

δηλαδή το προπαρασκευαστικό υπόστρωμα για γαλβανισμένες μεταλλικές επιφάνειες ( WASH 

PRIMER) θα γίνεται με υλικό, που θα προκύπτει από συνδυασμό (ανάμιξη) βινυλικής ρητίνης με 

αντισκωριακά πιγμέντα και από σχέση ανάμιξης 100 :25 κατά όγκο και βάρος (συστατικό Α προς 

συστατικό Β), που έχει χρόνο ζωής μετά την ανάμιξη 8 ώρες σε 20ο C, με εφαρμογή όπως περι-

γράφεται στην συνέχεια και σύμφωνα με το Σουηδικό πρότυπο SIS 055 900 - 1967. 

 

Προετοιμασία της επιφάνειας:  

Αρχικά θα προετοιμάζεται η επιφάνεια, δηλαδή θα καθαρίζεται με μηχανικά μέσα (αερόβουρτσα 

ή συρματόβουρτσα) από ξένα σώματα, θα λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, θα απο λυμαί-

νεται με white spirit ή με παρόμοιο διαλυτικό και θα σκουπίζεται.  

Eφαρμογή: 

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας, τα δύο συστατικά θα αναμειγνύονται και θα αναδεύο-

νται καλά, σύμφωνα με την προαναφερθείσα σχέση και τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής , 

μέχρι την πλήρη ομογενοποίηση.  

Μετά την ομογενοποίηση θα εφαρμόζεται όπως έχει, χωρίς αραίωση, με πιστόλι κοινό ή airless 

και σε στρώση με πάχος ξηρού υμένα 8 μικρά και με θεωρητική καλυπτικότητα 80 gr/m2. 

Συνιστάται προσοχή στον χρόνο ζωής του μείγματος. 

Προφυλάξεις - γενικές οδηγίες 

Δεν θα γίνονται χρωματισμοί γενικά κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως: αερόφερτη σκόνη 

και λοιπά σωματίδια καθώς και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%, κ.λπ.  

6.7. Διπλή διάστρωση με αντισκωριακό μίνιο συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης (“πλούσιο” σε μίνιο 

μολύβδου), για σιδερένιες επιφάνειες:  



     

θα γίνεται με αντίστοιχο αντισκωριακό μίνιο με ειδικό βάρος ~ 2,35 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), με ιξώδες 

12 - 15 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 οC.), που συνοδεύεται με πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 9001, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και την 

πλήρη εφαρμογή. 

Προετοιμασία της επιφάνειας:  

Αρχικά θα προετοιμάζεται η επιφάνεια, δηλαδή θα καθαρίζεται με μηχανικά μέσα (αερόβουρτσα 

ή συρματοβουρτσα), θα λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, όπου απαιτείται θα επαλείφεται 

με ειδικό διαλυτικό σκουριάς και θα σκουπίζεται.  

Eφαρμογή: 

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας θα περαστούν δύο χέρια με συνολική απόδοση περίπου 

3 m2/ 1 kg (τύπου VIVEPOX 200 ή 300 της ΒΙΒΕΧΡΩΜ) 

Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει με πινέλο θα περνιέται όπως έχει (χωρίς αραίωση) και σε 

περίπτωση που η εφαρμογή γίνει με πιστόλι θα αραιώνεται με διαλυτικό πιστολιού και σύμφωνα 

με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.  

6.8. Διπλή διάστρωση με αστάρι μετάλλων (αλκυδικό υπόστρωμα βερνικοχρω-μάτων): 

θα γίνεται με αστάρι μετάλλων σε λευκή απόχρωση,  με ειδικό βάρος ~ 1,63 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), 

με ιξώδες 8,5 - 9,5 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25º C), που θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό 

ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιμασία των επι-

φανειών και την πλήρη εφαρμογή.  

Προετοιμασία της επιφάνειας:  

Αρχικά θα προετοιμάζεται η επιφάνεια, δηλαδή θα καθαρίζεται με μηχανικά μέσα (αερόβουρτσα 

ή συρματόβουρτσα), θα λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, όπου απαιτείται θα επαλείφεται 

με ειδικό διαλυτικό σκουριάς και θα σκουπίζεται.  

Eφαρμογή: 

Μετά την προετοιμασία της επιφάνειας θα περαστούν δύο χέρια με συνολική απόδοση περίπου 

6 m2/ 1 kg (VIVETOP της ΒΙΒΕΧΡΩΜ) 

Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει με ρολό ή πινέλο θα αραιώνεται 10 - 15% με διαλυτικό 

πινέλου και σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει με πιστόλι θα αραιώνεται 20 - 25% με διαλυτικό 

πιστολιού της έγκρισης της Επίβλεψης και σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.  

6.9. Xρωματισμοί κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών με ντουκόχρωμα, χωρίς προηγούμενο σπατου-

λάρισμα. 

Θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα βερνικοχρώματα ενδεικτικού τύπου VIVETOP της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, θα 

γίνονται με προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο και καθάρισμα των επιφανειών με ψήκτρα και 

σμυριδόπανο, με προηγούμενη όπου απαιτείται επάλειψη των επιφανειών με ειδικό διαλυτικό 

σκουριάς), δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής με θιξοτροπικό μίνιο τύπου VIVEPOX με προη-

γούμενη επάλειψη των τυχόν γαλβανισμένων επιφανειών με ειδικό προστατευτικό υπόστρωμα 

WASH PRIMER, στοκάρισμα όπου απαιτείται με σιδηρόστοκο, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλό-

χαρτο και καθάρισμα, τρίτη στρώση με αστάρι σιδήρου όπως περιγράφεται παραπάνω αλλά σε 

μία στρώση και δύο στρώσεις με πινέλο ή πιστόλι ντουκοχρώματος (βερνικοχρώματος από συν-

θετικές ρητίνες), εγχώριου, άριστης ποιότητας, που θα έχει πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 



ΙSO 9001) με επίτευξη ομοιόμορφης απόχρωσης της επιλογής της Επίβλεψης. 

Μετά από τον χρωματισμό θα προστατευθούν οι επιφάνειες με κατάλληλα μέσα.  

Στην εργασία ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι του Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Ερ-

γασιών, οι γενικές προδιαγραφές κατά το D.T.U. 59.1/1979 εκδόσεως CENTRE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE DU BATIMENT. 

6.10. Xρωματισμοί σπατουλαριστοί, κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών, με ντουκόχρωμα  

Θα γίνονται με προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο και καθάρισμα των επιφανειών με ψήκτρα 

και σμυριδόπανο, με προηγούμενη όπου απαιτείται επάλειψη των επιφανειών με ειδικό διαλυ-

τικό σκουριάς), δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής με θιξοτροπικό μίνιο τύπου VIVEPOX με 

προηγούμενη επάλειψη των τυχόν γαλβανισμένων επιφανειών με ειδικό προστατευτικό υπό-

στρωμα WASH PRIMER, σπατουλάρισμα με ντουκόστοκο, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο 

ψιλοστοκάρισμα, ξανά τρίψιμο, μία στρώση με αστάρι σιδήρου αλλά σε μία στρώση και δύο 

στρώσεις με πινέλο ή πιστόλι ντουκοχρώματος (βερνικοχρώματος από συνθετικές ρητίνες), εγ-

χώριου, άριστης ποιότητας, που θα έχει πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001, με επίτευξη 

ομοιόμορφης απόχρωσης της επιλογής της Επίβλεψης.  

Μετά από τον χρωματισμό θα προστατευθούν οι επιφάνειες με κατάλληλα μέσα.  

Στην εργασία ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι του Περιγραφικού  Τιμολογί ου Οικοδομικών 

Εργασιών, οι γενικές προδιαγραφές κατά το D.T.U. 59.1/1979 εκδόσεως CENTRE SCIENTIFIQUE 

ET TECHNIQUE DU BATIMENT. 

6.11. Χρωματισμοί κοινοί σε δύο στρώσεις χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, επάνω σε επιφάνειες 

επιχρισμάτων, με πλαστικό χρώμα βάσης συμπολυμερούς PVA - VEOVA και επιφάνειας ματ, εσω-

τερικής και εξωτερικής χρήσης τύπου SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

Θα χρησιμοποιείται αντίστοιχο χρώμα κατάλληλο για βαφή αλκαλικών επιφανειών (όπως το επί-

χρισμα) αλλά και επιφανειών γυψοσανίδων, ή μοριοσανίδων, με εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες, με εξαιρετική λευκότητα και μεγάλη καλυπτικότητα καθώς και με θαυμάσιο 

άπλωμα και μεγάλη ευκολία εφαρμογής, με ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις, με ισχυρή πρό-

σφυση και μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς και με εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και στα απορρυ-

παντικά, που δημιουργεί ένα όμορφο ματ τελείωμα και που χρωματίζεται σε απεριόριστο αριθμό 

αποχρώσεων με το σύστημα χρωμοσυνθέσεις, με ειδικό βάρος 1,44 έως 1,52 gr/cm3 ανάλογα με 

την απόχρωση (ΕΛΟΤ 523), με ιξώδες 11-14 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25º C.) και pH 8 - 10 

(DIN 19261), θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, και θα είναι της 

έγκρισης της Επίβλεψης, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιμασία των επιφα-

νειών και την πλήρη εφαρμογή. 

Προετοιμασία των επιφανειών:  

Θα προηγηθεί ο έλεγχος και η αποκατάσταση της επιπεδότητας των επιφανειών και των λοιπών 

τυχόν ανωμαλιών με κατάλληλο (αποδεδειγμένα) για κάθε περίπτωση επισκευαστικό κονίαμα, 

ώστε να μην υπάρχουν ελαττώματα μετά τον χρωματισμό. 

Θα ακολουθήσει καλός καθαρισμός των επιφανειών από τυχόν κακής συνοχής υλικά, σκόνες, 

λάδια και άλατα και όπου απαιτείται στοκάρισμα, αυτό θα γίνεται με την χρήση ακρυλικού στό-

κου νερού, που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να “σκάει” και που τρίβεται εύκολα, τύπου STOCOCRYL, 



     

που θα εφαρμοσθεί χωρίς αραίωση με σπάτουλα και με κατάλληλο τρίψιμο με ανάλογο γυαλό-

χαρτο, ώστε να επιτευχθεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια που δεν θα διακρίνεται εύκολα από την 

υπόλοιπη. 

Στη συνέχεια θα ασταρωθούν οι επιφάνειες με μία στρώση διαφανούς αδιάβροχου ακρυλικού 

υποστρώματος διαλύτου τύπου (ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου με ειδικό βάρος ~0,82 gr/cm3 

“EΛOT 523”, με ιξώδες ~ 18 sec. “FC4, 25º C”) αραιωμένη έως 100% με διαλυτικό πινέλου, τύπου 

Vivendur. 

Εφαρμογή χρωματισμού: 

Μετά την προετοιμασία των επιφανειών θα εφαρμοσθεί ο χρωματισμός, σε οποιαδήποτε από-

χρωση της επιλογής της Επίβλεψης, δηλαδή με πλαστικό χρώμα βάσης συμπολυμερούς SUPER 

NEOPAL σε δύο στρώσεις οπωσδήποτε, με αραίωση 5 - 10% με νερό και με κατανάλωση 7 - 9 

m2/kg σε κάθε στρώση (ανάλογα με την επιφάνεια), που θα περαστούν με ρολό ή πινέλο ή με 

πιστόλι airless, όπως διευκολύνει κατά περίπτωση και όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή 

του χρώματος, μέχρι την επίτευξη ομοιόμορφης και ομοιόχρωμης επιφάνειας, χωρ ίς νερά, σύμ-

φωνα με το δείγμα που θα εγκρίνει προηγουμένως η Επίβλεψη.  

Προφυλάξεις - γενικές οδηγίες: 

Οι χρωματισμοί θα ανταποκρίνονται στην χρωματική μελέτη.  

Γενικές προδιαγραφές 

Κατά το D.T.U. 59.1/1979 εκδόσεως CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT. 

6.12. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επάνω σε επιφάνειες γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα βάσης συ-

μπολυμερούς PVA - VEOVA και επιφάνειας ματ 

Θα χρησιμοποιείται αντίστοιχο χρώμα  ιδιαίτερα κατάλληλο για βαφή επιφανειών γυψοσανίδων, 

με εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με εξαιρετική λευκότητα και μεγάλη κα-

λυπτικότητα καθώς και με θαυμάσιο άπλωμα και μεγάλη ευκολία εφαρμογής, με ζωηρές και α-

ναλλοίωτες αποχρώσεις, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και με εξαιρε-

τική αντοχή στο πλύσιμο και στα απορρυπαντικά, που δημιουργεί ένα όμορφο ματ τελείωμα και 

που χρωματίζεται σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων με το σύστημα χρωμοσυνθέσεις, με ει-

δικό βάρος 1,44 έως 1,52 gr/cm3 ανάλογα με την απόχρωση (ΕΛΟΤ 523), με ιξώδες 11-14 ps 

(ROTOTHINNER DIN 51550, 25° C.) και pH 8-10 (DIN 19261), που συνοδεύεται με πιστοποιητικό 

ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα είναι της έγκρισης της Επίβλεψης, σύμφωνα με τις παρακάτω 

οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και την πλήρη εφαρμογή.  

Προετοιμασία των επιφανειών:  

Αρχικά θα γίνει ειδική προετοιμασία για την προστασία των εξεχουσών γωνιών των απολήξεων 

των τοίχων ή των οροφών με ελαφρό στρογγύλεμα των ακμών (σπάσιμο των γωνιών) π ου γίνεται 

με τρίψιμο με λειαντικό χαρτί δαπέδων (πατόχαρτο) και εμποτισμός μέχρι κορεσμού των ακμών 

των  γυψοσανίδων με βερνίκι πολυουρεθάνης μονομερές αραιωμένο με προσθήκη 25% συνθετι-

κού ή φυσικού νεφτιού και καθάρισμα με βούρτσα.  

Θα ακολουθήσει σπατουλάρισμα σε δύο στρώσεις με την χρήση λευκού υλικού σπατουλαρίσμα-

τος για γυψοσανίδες, έτοιμου προς χρήση, που δημιουργεί μία λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια, 

ήτοι λευκό υλικό σπατουλαρίσματος με συνδετικά υλικά από πολυμερή και παράγωγα κυτταρί-



νης, με πληρωτικά υλικά ακριβούς κοκκομετρικής σύστασης δολομίτη και ασβεστίτη, με χρωστι-

κές ύλες συνθετικές και ανθεκτικές στο φως και τον ασβέστη, με μέγιστο μέγεθος κόκκων 0,3 

mm, με διαφορετικές πρόσθετες ουσίες για την βελτίωση της εργασιμότητας, καθώς και για την 

αντίσταση στα βακτηρίδια και στην ανάπτυξη μυκήτων, με διάδοση φλόγας 0 κατά ASTM E 84-

81A, με ειδικό βάρος 1,65 gr/cm3 και που δεν θα είναι τοξικό καθότι δεν θα περιέχει αμίαντο και 

υάλινες ίνες και θα είναι πάντα της έγκρισης της Επίβλεψης.  

Η πρώτη στρώση σπατουλαρίσματος θα εφαρμόζεται με ειδική σπρέι - μηχανή (τύπου SEPRO) 

και θα στρώνεται με σπάτουλα. Η δεύτερη στρώση θα εφαρμόζεται επίσης με τον ίδιο τρόπο, 

αφού στεγνώσει η πρώτη και τελικά η δεύτερη στρώση θα γυαλοχαρτάρεται (με γυαλόχαρτο νε-

ρού) μέχρι την επίτευξη λείας επιφάνειας.  

Η ολική κατανάλωση υλικού σπατουλαρίσματος θα είναι ~ 1 Lt/m2 και όλη η εφαρμογή θα είναι 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτικού οίκου.  

Στη συνέχεια θα ασταρωθούν οι επιφάνειες με μία στρώση διαφανούς αδιάβροχου ακρυλικού  

υποστρώματος διαλύτου δηλ. ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου με ειδικό βάρος ~ 0,82 gr/cm3 

“EΛOT 523”, με ιξώδες ~ 18 sec. “FC4, 25º C”) αραιωμένη έως 100% με διαλυτικό πινέλου, της 

έγκρισης της Επίβλεψης. 

Εφαρμογή χρωματισμού: 

Μετά την προετοιμασία των επιφανειών θα εφαρμοσθεί ο χρωματισμός, σε οποιαδήποτε από-

χρωση της επιλογής της Επίβλεψης, δηλαδή με πλαστικό χρώμα βάσης της έγκρισης της Επίβλε-

ψης σε δύο στρώσεις οπωσδήποτε, με αραίωση 5-10% με νερό και με κατανάλωση 7-9 m2/kg σε 

κάθε στρώση (ανάλογα με την επιφάνεια), που θα περαστούν με ρολό ή πινέλο ή με πιστόλι 

airless, όπως διευκολύνει κατά περίπτωση και όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώ-

ματος, μέχρι την επίτευξη ομοιόμορφης και ομοιόχρωμης επιφάνειας, χωρίς νερά , σύμφωνα με 

το δείγμα που θα εγκρίνει προηγουμένως η Επίβλεψη.  

6.13. PRIMER TP 3412 C (βαθύ αστάρι – στερεωτικό) 

Το PRIMER TP 3412 C αποτελείται από ρητίνες με μικρό σωματιδιακό μέγεθος που διεισδύει πολύ 

βαθιά στο υπόστρωμα, ανθεκτικό στην αλκαλικότητα, αποφεύγει δημιουργία φυσαλίδων και εί-

ναι φιλικό για τον χρήστη και το περιβάλλον.  

Τρόπος χρήσης 

Αραίωση: Πριν από την χρήση του, το PRIMER TP 3412 C πρέπει να αραιωθεί με καθαρό νερό σε 

αναλογία 1:1,5 (δηλ, 7,5 lit., νερό για κάθε 5 lit., υλικού). 

Εφαρμογή: Απαιτείται μια στρώση, η οποία είναι προτιμότερο να περνιέται με βούρτσα ή φαρδύ 

πινέλλο (πατρόγκα) μπορεί όμως να εφαρμοστεί και με ρολό. Μετά το τέλος της εργασίας, εργα-

λεία και χέρια ξεπλένονται με νερό.  

Υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος, οι επιφάνειες είναι έτοιμες 

για την εφαρμογή του χρώματος ή του στεγανωτικού κ.λπ., μετά από 2 περίπου ώρες.  

6.14. Σύστημα TP 3709 

Το σύστημα ΤΡ 3709 προστατεύει την επιφάνεια ορισμένων πλακών (φυσικών ή τεχνικών) δη-

λαδή, δημιουργείται άχρωμος διαφανής υμένας με υφή απολύτως ματ, εξαίρετη αντοχή σε κα-

ταπόνηση από κυκλοφορία πεζών και συνήθη μηχανική καταπόνηση.  



     

Η ολοκλήρωση της σκλήρυνσης για την εφαρμογή του συστήματος ΤΡ 3709, είναι προηγούμενος 

εμποτισμός των πλακών με το κατά περίπτωση κατάλληλο υλικό της σειράς ΤΡ 39. 

Τρόποι χρήσης 

Το σύστημα Τ.Ρ. 3709 αποτελείται από δύο υλικά που χρησιμοποιούνται διαδοχικά ως εξής:  

Υλικό Α’ Φάσης: Αραιώστε με νερό σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε μία στρωτή καλοδουλεμένη ε-

πάλειψη, χρησιμοποιώντας καλής ποιότητας, μαλακό πινέλο από φυσική τρίχα. Απόδοση: 20-24 

τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο αυτούσιου υλικού.  

Υλικό Β’ Φάσης: Εφαρμόζεται μετά το στέγνωμα της προηγούμενης στρώσης. Απαιτείται μια ε-

πάλειψη αυτούσιου Υλικού Β’ Φάσης (χωρίς αραίωση), με ομοίως, καλής ποιότητας πινέλο. Από-

δοση: 10-14 τετραγωνικά ανά λίτρο.  

6.15. Προστασία επιφανειών από ρύπανση GRAFFITI (τύπου T.P. 3121 Wall Grade) 

Το σύστημα ΤΡ 3121 προστατεύει διάφορες δομικές επιφάνειες από ρύπανση GRAFFITI. Το σύ-

στημα δεν προκαλεί παρά ανεπαίσθητη, σχεδόν μη αντιληπτή αλλοίωση της εμφάνισης των υπο-

στρωμάτων, είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δεν προσελκύει και συγ κρατεί 

ρύπους. 

Εφαρμόζεται σε απολύτως στεγνό και σταθερό υπόστρωμα και σε ήπιες θερμοκρασίες.  

Τρόπος καθαρισμού και συντήρησης  

Κάθε φορά που κάποιο σημείο της προστατευμένης επιφάνειας ρυπαίνεται από GRAFFITI, απο-

μακρύνεται τοπικά το στρώμα του Τ.Ρ. 3121,  με την βοήθεια του καθαριστικού Τ.Ρ. 5., δηλαδή: 

Εφαρμόζεται με πινέλλο μία στρώση καθαριστικού Τ.Ρ. 5, πάνω στους ρύπους και μετά από με-

ρικά λεπτά, καθαρίζεται η επιφάνεια με υγρό σφουγγάρι που θα ξεπλένεται διαρκώς σε καθαρό 

νερό, μέχρι να αποκαλυφθεί καθαρό το υπόστρωμα και να απομακρυνθεί κάθε ίχνος του καθα-

ριστικού. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το καθαριστικό Τ.Ρ. 5, 

τόσο όταν εφαρμόζεται όσο και όταν απομακρύνεται, να μην έρχεται σε επαφή με το γύρω υγιές 

και καθαρό στρώμα του Τ.Ρ. 3121, και ο καθαρισμός να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα 

τμήματα της επιφάνειας. Μετά το στέγνωμά τους, τα καθαρισμένα σημεία, προστατεύονται και 

πάλι με Τ.Ρ. 3121, με τον τρόπο που υποδεικνύεται για κάθε υπόστρωμα.  

Σημαντικό χαρακτηριστικό του Τ.Ρ. 3121 είναι ότι τα φρεσκοσυντηρημένα σημεία δεν ξεχωρίζουν 

σε σχέση με την υπόλοιπη προστατευμένη επιφάνεια.  

6.16. Ειδικό εμφανές σπατουλάρισμα τύπου T.P. W 11 

To T.P. W 11 είναι υδραυλικό μίγμα ειδικού τύπου για στοκάρισμα – σπατουλάρισμα σε εμφανές 

μπετόν. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε γυψοσανίδα και να της δώσει την εμφάνιση εμφανούς 

μπετόν. 

Το σύστημα Τ.Ρ. W 11 παρουσιάζει εξαίρετη πρόσφυση, δεν σφραγίζει τις επιφάνειες, εμποδίζει 

την ανάπτυξη μυκήτων και έχει υψηλή σκληρότητα.  

Διαδικασία εφαρμογής: 

Το μίγμα εφαρμόζεται με σπάτουλα στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Αρχικά, στο-

κάρονται με επιμέλεια οι ατέλειες που έχουν μεγάλο βάθος (τρύπες από ντίζες ή φουρκέτες, 

φωλιές, φυσαλίδες, κακοδομημένα σημεία, κ.λπ.) Ακολούθως και αφού προηγουμ ένως έχουν 

τραβήξει καλά τα τοπικά στοκαρίσματα (min 1-3 ώρες) μπορεί να αρχίσει το ολικό σπατουλάρι-

σμα. 



Το Τ.Ρ. W 11 εφαρμόζεται σε πάχος 2-3 χιλ, ανά στρώση και μπορούν να απαιτούνται μία ή πε-

ρισσότερες στρώσεις ανάλογα με την ποιότητα του υποστρώματος.  

Κατανάλωση: 1,4 Kg/m2 για κάθε mm πάχους. 

Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται να μεσολαβήσει μεταξύ των στρώσεων είναι 1 -3 ώρες, ανά-

λογα με τις επικρατούσες συνθήκες και πάντως η κάθε προηγούμενη στρώση να έχει τραβήξει 

και να έχει αρχίσει να σκληρύνεται (ή να είναι ήδη σκληρυμένη) πριν εφαρμοστεί η επόμενη.  

Διαβροχή των επιφανειών μεταξύ των στρώσεων, δεν απαιτείται.  

6.17 Συντηρητικά ξύλου 

 Τα συντηρητικά ξύλου γιά την προληπτική προστασία του ξύλου από προσβολές μυκήτων και 

ξυλοφάγων εντόμων, άχρωμα ή σε φυσικές αποχρώσεις, πρέπει να είναι υδατοαπωθητικά, δια-

φανή, από συνθετικές ρητίνες οργανικού διαλύτη βάσης αλκυδικών ρητινών που περιέχουν δρα-

στικές μυκητοκτόνες ουσίες, κατάλληλες για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, προστατεύ-

οντας και διακοσμόντας ταυτόγχρονα τις ξύλινες επιφάνειες.  Πρέπει επίσης να έχουν με-

γάλη χημική σταθερότητα, σημείο ανάφλεξης τους 45οC, να μην σχηματίζει υμένα, να μην σκάει 

και να μην απολεπίζεται, να είναι δε σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 20,21,46,48,49 και 
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7. Ιδιότητες 

(1) Πρόσφυση DIN 53151 

(2) Ελαστικότητα DIN 53152 

(3) Συντελεστής υδατοαπορροφητικότητας W24/m² 0,300 (DIN 52617). 

Πρόσθετες ιδιότητες για τα χρώματα Εξωτερικών Χώρων  

(4) Τριχοειδή υδατοαπορροφητικότητα W24/m² (DIN 52617) 

(5) Αντίσταση στην διαπερατότητα των υδρατμών (DIN 52615)  

(6) Αντοχή στις καιρικές συνθήκες (VOB DIN 18363).  

 

 



     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  12΄ – ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

 

1. Γενικά 

1.1 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές θα διαμορφωθούν οι αρμοί διαστολής του κτιρίου όπως προ-

βλέπονται στη στατική μελέτη. Οι αρμοί αυτοί θα γίνουν απόλυτα σεβαστοί και θα συνεχισθούν 

σε όλες τις επιμέρους κατασκευές σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο αυ τό.  

1.2. Αρμοί διαστολής μεταξύ φερόντων στοιχείων από οποιοδήποτε υλικό κατασκευάζονται και σφραγίζονται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των στατικών. Αρμοί εργασίας, αρμοί διακοπής μεταξύ διαφορετικών υ-

λικών, αρμοί διαστολής επί μέρους κατασκευών, κ.λπ., κατασκευάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

2. Πρότυπα - Κανονισμοί 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

3. Υλικά 

3.1. Υλικά πλήρωσης αρμών διαστολής, θα είναι από εύκαμπτο συμπιεζόμενο υλικό, όπως π.χ. κορδόνι αφρώ-

δους πολυαιθυλενίου με κλειστές κυψέλες. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να επαρκούν για την 

πλήρωση του αρμού χωρίς να παρεμποδίζουν τη συστολή του, ούτε να εξαρμώνονται κατά τη διαστολή 

του. Θα έχουν αντοχή στο χρόνο, την υγρασία και τις λοιπές μηχανικές, χημικές και άλλες συνθήκες υπό 

τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν, τέλος θα είναι αδρανή έναντι των υλικών σφράγισης των αρμών. 

3.2. Άμορφα υλικά σφράγισης κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών διαστολής θα είναι κατάλληλα για εσωτε-

ρική και εξωτερική χρήση όπως π.χ. μαστίχες με βάση την θειόκολλα ή την πολυουρεθάνη, ή τη σιλικόνη 

ή τέλος αυτοδιογκούμενες, αυτοκόλλητες, εμποτισμένες, αφρώδεις ταινίες. Θα έχουν μεγάλη πρόσφυση 

στα οικοδομικά υλικά ένθεν και εκείθεν του αρμού διαστολής. Θα παραμένουν διαρκώς εύκαμπτα και 

ελαστικά ώστε να παραμορφώνονται χωρίς να σχίζονται ή να αποκολλώνται από τα οικοδομικά στοιχεία 

και παρακολουθούν τις κινήσεις των αρμών. Θα αντέχουν στην υγρασία, τις συνήθεις θερμοκρασιακές 

διακυμάνσεις, την ηλιακή ακτινοβολία, τα συνήθη χημικά μέσα και μηχανικές κακώσεις. Θα είναι αδρανή 

έναντι των υλικών πλήρωσης των αρμών και δεν θα χρωματίζουν (λεκιάζουν, ποτίζουν) τα οικοδομικά 

στοιχεία όπου κολλώνται. Τέλος δεν θα περιέχουν πτητικά συστατικά και μετά την πήξη τους θα παραμέ-

νουν αδρανή και ελαστικά. 

3.3. Μορφοποιημένα υλικά σφράγισης από ειδικές συνθετικές εύκαμπτες διατομές όπως π.χ. οι ACP θα συγκε-

ντρώνουν τις ιδιότητες της παραγράφου 3.2. 



3.4. Εσωτερικά αρμοκάλυπτρα οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών διαστολής θα είναι τυποποιημένα, βιομη-

χανικά κατασκευασμένα, σύνθετα από διατομές ανοδιωμένου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλυβα και εύ-

καμπτου PVC ή άλλου κατάλληλου ελαστικού υλικού όπως π.χ. οι ACP. Θα είναι μόνιμα στερεωμένα (κου-

μπωτά, σφηνωτά, κ.λπ. αποκλείονται), και θα ανταποκρίνονται στο εύρος και τις αναμενόμενες κινήσεις 

των αρμών διαστολής που θα καλύψουν. Γενικά θα αντέχουν τις πιθανές μηχανικές και χημικές κακώσεις. 

Τα εύκαμπτα μέρη καθώς και όσα υπόκεινται σε φθορά θα μπορούν να αντικατασταθούν επί τόπου με 

τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία. Τα αρμοκάλυπτρα δαπέδων θα έχουν και την απαιτούμενη αντοχή για το 

κατά περίπτωση, είδος και συχνότητα κυκλοφορίας. Τέλος τα αρμοκάλυπτρα θα είναι γωνιακά ή επίπεδα 

ανάλογα πάντοτε με τη θέση του αρμού διαστολής. 

3.5. Τα εξωτερικά αρμοκάλυπτρα των οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής θα συγκεντρώνουν τις 

ιδιότητες της προηγούμενης παραγράφου 3.5 πλήν όσων αναφέρονται στο βαθμό καθαριότητας των χώ-

ρων. Επιπρόσθετα θα αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες όπως π.χ. καιρικές, μηχανικές, χημικές και την 

ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να καλύπτουν τον αρμό αποτελεσματικά καθόλο το χρόνο ζωής του έργου. 

Διαφορετικά τα αρμοκάλυπτρα θα προστατεύονται και μηχανικά με άλλες κατασκευές όπως π.χ. πρόσθε-

τες γαλβανισμένες διατομές, κ.λπ. 

3.6. Αρμοκάλυπτρα αρμών διαστολής σε ειδικές θέσεις όπως π.χ. στα δώματα, προδιαγράφονται στα αντί-

στοιχα κεφάλαια μαζί με τις άλλες συναφείς κατασκευές (μονώσεις). 

3.7. Θα υποβληθεί πλήρης κατάλογος και δείγματα υλικών για όλους τους εσωτερικούς, εξωτερικούς, κατακό-

ρυφους και οριζόντιους αρμούς του έργου για έγκριση από τον εργοδότη. Στον κατάλογο θα αναφέρεται 

και ο προορισμός κάθε υλικού στο έργο. 

Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Τα υλικά που θα 

υποβληθούν για έγκριση θα συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και πιστοποι-

ητικά ελέγχου της ποιότητας και των λοιπών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους. 

4. Εργασία 

4.1. Όλοι οι διαμορφωμένοι στο κτίριο αρμοί, θα ελεγχθούν, θα καθαριστούν και θα αποκατασταθούν πλήρως. 

Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί αφού προηγουμένως εγκριθεί η μέθοδος που θα ακολουθηθεί αφού προη-

γουμένως εγκριθεί η μέθοδος που θα ακολουθηθεί και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης 

και αφού κατασκευαστούν δείγματα παρουσία των επιβλεπόντων. 

4.2. Αρμοί διαστολής που συμπίπτουν κατά μήκος με διαχωριστικούς τοίχους θα καλύπτονται με διπλό τοίχο. 

Σε περιπτώσεις πυροδιαμερισμάτων ο αρμός θα γεμίζεται με πυράντοχο υλικό και ο ένας ή και οι δύο 

διαχωριστικοί τοίχοι θα είναι πυράντοχοι ανάλογα με την περίπτωση ώστε να μην διακόπτεται το πυρο-

διαμέρισμα. 

4.3. Θα κατασκευασθούν δείγματα όλων των ειδών αρμών διαστολής, σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλε-

πόντων και τις σχετικές εγκρίσεις του εργοδότη. 

4.4. Ιδιοκατασκευές μπορούν να γίνουν δεκτές σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον τεκμηριωμένα καλύπτουν 

τις απαιτήσεις του κεφαλαίου αυτού από άποψη υλικών και εργασίας ύστερα από ειδική έγκριση του 

εργοδότη. Ο επιβλέπων μπορεί να απορρίψει πρόταση για ιδιοκατασκευή κατά την κρίση του. 

5. Προφυλάξεις 

5.1. Κατά την εκτέλεση των οικοδομικών κ.λπ., εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατή-

ρηση των αρμών διαστολής καθαρών και ανοικτών σε όλη τους την έκταση. Αρμοί που τυχόν έχουν κα-

λυφθεί από περισσεύματα υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ., θα καθαρίζονται πάντοτε μετά το τέλος κάθε επί 

μέρους εργασίας. 



     

5.2. Αρμοί διαστολής μπορούν να γεμίζουν για τη διατήρησή τους μόνο με συμπιεστά εύκαμπτα υλικά που θα 

μπορούν να αφαιρούνται εύκολα κατά την εκτέλεση των κύριων εργασιών για τη διαμόρφωσή τους. 

5.3. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των τελειωμένων αρμών διαστολής από φθορές λόγω 

κυκλοφορίας και επόμενες εργασίες. 

 

6. Ανοχή 

Σε σχέση με τις σε άμεση επαφή κατασκευές καμιά ανοχή.  

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  13΄ – ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ  ΞΗΡΑΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

1. Γενικά 

1.1. Αντικείμενο: 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες χωρισμάτων ξηρής δόμησης.  Τοιχοποιίες ξηρής δό-

μησης χρησιμοποιούνται σε δύο μορφές. Είτε ως χωρίσματα μεταξύ χώρων, είτε ως επένδυση 

στοιχείων Φ.Ο., εξωτερικού περιβλήματος, πυροδιαμερισμάτων και στατικών τμημάτων του κτι-

ρίου. Στην πρώτη τους μορφή, ως χωρίσματα, είναι ένα πλήρες σύστημα σιδερένιου γαλβανισμέ-

νου σκελετού με αμφίπλευρη επένδυση διπλής γυψοσανίδας και ενσωματωμένο πετροβάμβακα. 

Στη δεύτερή τους μορφή ως επένδυση στοιχείων, είναι ένα πλήρες σύστημα σιδερένιου γαλβα-

νισμένου σκελετού με μονόπλευρη επένδυση διπλής γυψοσανίδας. 

 

2. Περιγραφή 

Οι διαμερισματώσεις που προβλέπονται στην μελέτη θα δημιουργηθούν  από :  

Συστήματα ξηρής δόμησης σύμφωνα με DIN 18183 τύπου Knauf. του συστήματος W112  αποτελού-

μενα από μεταλλικό σκελετό από profile CW75,  αμφίπλευρα επενδυμένο με διπλ ή γυψοσανίδα σύμ-

φωνα με τα σχέδια της μελέτης, με ενδιάμεση μόνωση από πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 60 mm 

πυκνότητας 40 Kg/m3. 

Ελαφρά διαχωριστικά χώρων υγιεινής πλαισιωμένα από σκελετό αλουμινίου ώστε να εξασφαλίζεται 

η αντοχή και η στήριξή τους ανθεκτικά  στο νερό και τις χημικές ουσίες με μη εμφανείς συναρμογές 

ενδεικτικού τύπου Marathon classic & 50 της εταιρείας Mipeco.  

Οι Διαστάσεις το είδος και η θέση των χρησιμοποιούμενων υλικών φαίνεται στα σχέδια της μελέτης  

 

3. Πρότυπα – Κανονισμοί - Αναφορές 

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

3.2. Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/4288  ΦΕΚ 32Α/17.2) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-

θηκε και ισχύει σήμερα. 

Προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας  DIN 18183 

Γυψοσανίδες κοινές GKB, πυράντοχες GKF, ανθυγρές GKI και ανθυγροπυράντοχες GKFI κατά ΕΛΟΤ 784, 



     

CEN 520, ISO 6308, DIN 18180, BS 1230  

Ορυκτές ίνες ΕΛΟΤ EN 13162 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων  Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα 

από ορυκτόμαλλο (MW)  Προδιαγραφή   

Υλικά στερέωσης DIN 18182 

Πυραντίσταση DIN 4102 

Ηχομόνωση DIN 4109  

Τομείς δόμησης DIN 4103 

Τα μεταλλικά και ξύλινα τμήμα του παρόντος κεφαλαίου θα εκπληρούν τις ελάχιστες προϋποθέ-

σεις  των αντίστοιχων κεφαλαίων της παρούσας  

UNI 8201:1981 Housing. Internal walls. Soft and hard body impact test.  

UNI ISO 8274:1987 Doorsets. Determination of closing force. 

UNI ISO 8275:1987 Doorsets. Vertical load test  

UNI EN ISO 1182:2005 Reaction to fire tests for building products  Non combustibility test  

UNI EN ISO 1403:1997 Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building 

elements. Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements.  

UNI EN 7171:2004 Woodbased panels  Determination of formaldehyde release  Part 1: Formal-

dehyde emission by the chamber method 

UNI EN 7172:1996 Woodbased panels. Determination of formaldehyde release. Formaldehyde 

release by the gas analysis method. 

 

4. Σταθερά Διαχωριστικά από Γυψοσανίδα 

Τα διαχωριστικά έχουν μελετηθεί σύμφωνα με το DIN 4103 Μέρος 1.  

Συστήματα ξηρής δόμησης σύμφωνα με DIN 18183 τύπου Knauf. Ο βασικός τύπος διαχωριστικών (σύ-

στημα W112) αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από στρωτήρες UW75 και ορθοστάτες CW75 ανά 

60cm, αμφίπλευρα επενδυμένο με διπλή γυψοσανίδα, με ενδιάμεση μόνωση από πλάκες ορυκτοβάμ-

βακα πάχους 60 mm πυκνότητας 40 Kg/m3  

Προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν γυψοσανίδες κοινές GKB, πυράντοχες GKF , ανθυγρές GKI και αν-

θυγροπυράντοχες GKFI κατά ΕΛΟΤ 784, CEN 520, ISO 6308, DIN 18180, BS 1230 πάχους 12.5 mm.  

Όταν το διαχωριστικό συμπίπτει με το πυράντοχο περίβλημα πυροδιαμερισμάτων και επικίνδυνων 

χώρων, σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας,  επενδύεται αμφίπλευρα με διπλή γυψοσανίδα πυ-

ράντοχη γυψοσανίδα GKF.  

Η επένδυση των διαχωριστικών στην πλευρά των  υγρών χώρων είναι από μία ανθυγρή γυψοσανίδα 

GKI και μία τουλάχιστον κοινή GKB γυψοσανίδα σύμφωνα με σχέδια λεπτομερειών. Στις περιπτώσεις 

που το διαχωριστικό του υγρού χώρου συμπίπτει με το πυράντοχο περίβλημα, τα διαχωριστικά επεν-

δύονται στην πλευρά των  υγρών χώρων με τουλάχιστον, μία πυράντοχη γυψοσανίδα GKF και μία 

ανθυγροπυράντοχη GKFI. 

Οι γαλβανισμένες μεταλλικές διατομές του σκελετού που θα χρησιμοποιηθούν είναι σύμφωνες με DIN 



18182 και 18183. Ως γενικός κανόνας εφαρμογής οι αποστάσεις των ορθοστατών είναι σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα επιτρεπόμενα ύψη – μεγέθη του συστήματος της Knauf.   

4.1. Υλικά 

4.1.1. Σκελετός 

Προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας κατά DIN 18182, 18183  

Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία 

4.1.2. Γυψοσανίδες 

Γυψοσανίδες κοινές GKB, πυράντοχες GKF , ανθυγρές GKI και ανθυγροπυράντοχες GKFI κατά 

ΕΛΟΤ 784, CEN 520, ISO 6308, DIN 18180, BS 1230 πάχους 12.5 mm με τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά:  

 

 GKB GKF GKI GKFI 

Βάρος  kg/m² 9,7 10,4 10 10,9 

Υδατοαπορροφητικότητα: % 30-50 30-50 10 5 

Πυκνότητα  kg/m³ 720 800 800 800 

 

4.1.3. Μονωτικό υλικό 

Πλάκες ορυκτοβάμβακα από ορυκτές ίνες καθαρού βασάλτη με ανόργανα βελτιωτικά πρό-

σμικτα και θερμοκολλητικές ρητίνες για διαμόρφωση σταθερού όγκου και διαστάσεων, 

πληρούν τις προϋποθέσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN  13162, πυκνότητας 40 Kg/m 3.  

Υλικό στοκαρίσματος αρμών KnaufUnifloat για κοινές και ανθυγρές γυψοσανίδες και 

KnaufFireboard Spachtel για πυράντοχες  

Αυτοκόλλητη δικτυωτή ϋαλοταινία αρμού ή χαρτοταινία με λεπτή διάτρηση 

Υλικό φινιρίσματος Readyfix της Knauf  

Στεγανοποιητικό ασφαλτικό βερνίκι με καουτσούκ τύπου Flachendicht της Knauf  

Γωνιόκρανο γαλβανισμένο, προστασίας ακμών τοίχων ξηράς τοιχοποιίας 31/31/0,5  

4.1.4. Εργασία 

Τα χωρίσματα γυψοσανίδας θα εδράζονται στο υπόστρωμα του δαπέδου πριν τη διά-

στρωση των τελικών επιφανειών ενώ ο σκελετός θα καταλήγει και θα στερεώνεται στη 

δομική οροφή.  

Η επένδυση του σκελετού με διπλή γυψοσανίδα θα καταλήγει μέχρι τα δομικά στοιχεία.  

Η μέτρηση και χάραξη θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της κάτοψης. Θα σημειώνεται 

στο δάπεδο με χρωστικό νήμα (ράμμα) η θέση των εσωτερικών τοίχων. Με την βοήθεια 

νήματος στάθμης (ζύγι) θα γίνεται η χάραξη στην οροφή.  

Θα σημαδεύονται στο δάπεδο οι ορθοστάτες, το πάχος και το είδος της  γυψοσανίδας και 

τα ανοίγματα πόρτας με ειδικά στένσιλ και ψεκασμό χρώματος.  



     

Για την εργασία τοποθέτησης θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία που συνιστά ο 

κατασκευαστής του συστήματος τοιχοποιίας  

Οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες περιμετρικά της τοιχοποιίας θα σφραγίζονται με αφρώδη 

αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία.  

Τα μεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται με βίδες και βύσματα που συνιστά ο κατασκευα-

στής του υλικού, σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 

1 m και το λιγότερο σε τρία σημεία ανά προφίλ. 

Οι ορθοστάτες θα τοποθετούνται σε κάνναβο σύμφωνα με το DIN 18182 και 18183 για 

χώρους κατηγορίας 2 κατά DIN 4103 μέρος 1  

Οι ενώσεις των ορθοστατών θα τοποθετούνται εναλλάξ καθ’ ύψος. Τα σημεία ένωσης θα 

καλύπτονται με στρωτήρα ή θα θηλυκώνουν μεταξύ τους και θα βιδώνονται σε μήκος που 

συνιστά ο κατασκευαστής ανάλογα με τον τύπο του ορθοστάτη.  

Για την διαμόρφωση των ανοιγμάτων θα χρησιμοποιείται μεταλλικός ενισχυμένος ορθο-

στάτης από προφίλ UA πάχους λαμαρίνας 2 mm και στις δύο πλευρές του ανοίγματος και 

σε όλο το ύψος του τοίχου και ειδικό προφίλ πρεκιού. Η στερέωση σε δάπεδο και οροφή 

θα γίνεται μεταλλικά ελάσματα Γ.  

Ο αρμός των γυψοσανίδων δεν θα βρίσκεται πάνω στους ακραίους ορθοστάτες που στη-

ρίζουν κασσώματα πορτών. Η ένωση θα γίνεται πάντα σε ενδιάμεσο ορθοστάτη στο υπέρ-

θυρο. 

Οι γυψοσανίδες θα τοποθετούνται όρθιες και θα συγκρατούνται, πιέζονται και βιδώνο-

νται πάνω στο σκελετό με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις.  

Η στερέωση των γυψοσανίδων θα γίνεται με βίδες που συνιστά ο κατασκευαστής πάνω 

στα μεταλλικά προφίλ σε αποστάσεις των 25 cm. Όπου προβλέπεται διπλή επένδυση με 

γυψοσανίδα τότε η πρώτη στρώση θα στερεώνεται σε αποστάσεις των 75 cm υπό ην προ-

ϋπόθεση ότι και οι δύο στρώσεις θα τοποθετηθούν την ίδια ημέρα.  

Τυχόν οριζόντιοι αρμοί στα εγκάρσια άκρα τους θα μετατίθενται. Στην περίπτωση μονής 

γυψοσανίδας η ένωση τους θα γίνεται πάνω σε μεταλλικό προφίλ  

Οι τοίχοι εγκαταστάσεων με διπλό σκελετό θα συνδέονται με τεμάχια γυψοσανίδας ύ-

ψους 30 cm σε αποστάσεις των 60 cm για την διαμόρφωση άκαμπτων πλαισίων.  

Οι βίδες θα διαπερνούν κάθετα την γυψοσανίδα και θα εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ 

του σκελετού κατά τουλάχιστον 10 mm. Οι κεφαλές θα βυθίζονται κατά 1 mm περίπου 

στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του βιδοτρύπρανου χωρίς να 

σχίζεται το χαρτί. 

Παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες θα αφαιρούνται και αντικαθίστανται σε 

απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση με καινούργιες   

Τα καλώδια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θα τοποθετούνται στο διάκεν ο 

του τοίχου με τρόπο που να μην κινδυνεύουν από καταστροφή από κομμένη λαμαρίνα ή 

βίδες κατά την στερέωση των γυψοσανίδων. Δεν θα επιτρέπεται η διέλευση καλωδίων 

μέσα από τους ορθοστάτες παρά μόνο σημειακές κάθετες διελεύσεις.  

Οι τρύπες για την εγκατάσταση κουτιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα γίνεται με 



κατάλληλα εργαλεία που συνιστά ο κατασκευαστής του συστήματος τοιχοποιίας  

Οι εξωτερικές γωνίες των χωρισμάτων θα προστατεύονται από μεταλλικές γωνίες αλου-

μινίου (γωνιόκρανα) οι οποίες θα σπατουλάρονται για να είναι αφανείς. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην στερέωση των πλακών του μονωτικού υλικού με αυ-

τοκόλλητα κλίπς όταν τοποθετούνται τεμαχισμένες για την διευκόλυνση της εγκατάστα-

σης των καλωδίων. 

Μεταξύ των δομικών στοιχείων άλλων υλικών με διαφορετική  ακαμψία θα τοποθετείται 

διαχωριστική ταινία. 

Θα προβλέπονται αρμοί διαστολής στις περιοχές των αρμών διαστολής του φέροντος ορ-

γανισμού και στις περιπτώσεις που το μήκος του χωρίσματος είναι μεγαλύτερο των 15 m  

Για την ανάρτηση ειδών υγιεινής και φορτίων θα χρησιμοποιούνται τραβέρσες και μεταλ-

λικά πλαίσια στήριξης που θα τοποθετούνται εσωτερικά του διαχωριστικού.  

Στις εξωτερικές γωνίες θα τοποθετείται γωνιόκρανο προστασίας ακμών  

Η αρμολόγηση και η επεξεργασία της τελικής επιφανείας θα γίνεται σύμφωνα με DI N 

18181 και DIN 18350 και τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος τοιχοποιίας ανά-

λογα με το είδος των διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας  

Οι γυψοσανίδες πριν την αρμολόγηση θα ελέγχονται αν είναι σταθερά βιδωμένες και δεν 

θα εξέχουν οι κεφαλές των βιδών 

Οι αρμοί θα ξεσκονίζονται και οι εκδορές, μικρές τρύπες και ρωγμές θα επιδιορθώνονται 

με KnaufUnifloat για ανθυγρές γυψοσανίδες ή KnaufFireboard Spachtel για τις πυράντοχες 

γυψοσανίδες . 

Για το στοκάρισμα των αρμών θα χρησιμοποιηθεί υλικό στοκαρίσματος γ ια τις ανθυργές 

γυψοσανίδες KnaufUnifloat και ταινία αρμού και για τις πυράντοχες  KnaufFireboard 

Spachtel και υαλοταινία αρμού. 

Ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού αρμολόγησης στα κομμένα άκρα των γυψοσανίδων 

θα τοποθετείται πάντα ταινία αρμού. Το κατά πλάτος κομμένα άκρα των γυψοσανίδων θα 

πλανίζονται υπό γωνία 450 κατά το 1/3 του πάχους της γυψοσανίδας, πριν το στοκάρισμα, 

και η ακμή του κομμένου χαρτιού από την εμφανή πλευρά θα γυαλοχαρτίζεται.  

Η αρμολόγηση των αρμών θα εκτελείται σε κάθε στρώση γυψοσανίδας  

Οι τελική επιφάνεια των διαχωριστικών θα σπατουλάρεται με υλικό φινιρίσματος που συ-

νιστά ο κατασκευαστής, θα τρίβεται ελαφρά με τριβίδι και θα ξεσκονίζεται ώστε να είναι 

έτοιμη για τις εργασίες χρωματισμού τους ή επένδυση τους με πλακίδια που θα γίνει  σύμ-

φωνα με τα αντίστοιχα άρθρα των ΤΣΥΤΠ.  

Θα προβλεφθούν θυρίδες επίσκεψης H/M εγκαταστάσεων διαστάσεων που φαίνονται στα 

σχέδια της μελέτης, Στους υγρούς χώρους οι θυρίδες θα είναι υδατοστεγής και θα επιτρέ-

πει την επικόλληση πλακιδίων. Οι διαστάσεις των υδατοστεγών θυρίδων θα είναι προ-

σαρμοσμένες στις διαστάσεις των πλακιδίων.  

4.1.5. Ενισχύσεις διαχωριστικών – Ειδικά τεμάχια 

Στήριγμα νιπτήρα απλό  



     

Προβλέπεται στήριγμα κατασκευής τύπου KNAUF για νιπτήρα προς τη μία όψη  του τοί-

χου. Περιλαμβάνονται τα αναγκαία μέσα στήριξης και μπορεί να γίνει ρύθμιση για διάφο-

ρους τύπους κατασκευής νιπτήρων, οι οποίοι έχουν κατάλληλες οπές για την στήριξη με 

περικόχλια πάνω σε προεξέχοντα μεταλλικά στηρίγματα.  

Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν νιπτήρες χωρίς τις κατάλληλες οπές όπως αναφέ-

ρονται πιο πάνω θα κατασκευασθούν σωληνωτά στηρίγματα (φουρούσια) με εσωτερική 

ελίκωση, ώστε να βιδωθούν πάνω στο κοχλιωτό στήριγμα .  

Στα εξαρτήματα του στηρίγματος αυτού περιλαμβάνονται οδηγός   με σφιγκτήρα   για την 

στερέωση του σωλήνα αποχέτευσης και 2 λάμες   για τη στερέωση των σωληνώσεων πα-

ροχής νερού. 

Στήριγμα νιπτήρων και από τις δύο πλευρές του τοιχώματος  

Χρησιμοποιείται στήριγμα όπως της προηγούμενης παραγράφου (α) και τραβέρσα για την 

στήριξη νιπτήρων και από τις δύο πλευρές του τοιχώματος δηλαδή επιπλέον των απαι-

τούμενων στα προηγούμενα άρθρα υλικών θα απαιτηθούν η πρόθεση αυτή τραβέρσα και 

λοιπά μικροϋλικά στηρίξεως.  

Σε περίπτωση τοίχου με διάκενο μεγαλύτερο των 75 mm κατά την τοποθέτηση της πρό-

σθετης τραβέρσας θα τοποθετείται παρέμβλημα τύπου KNAUF.  

Στήριγμα κρεμαστών ερμαρίων  

Τύπου KNAUF για ερμάρια από την μία ή και από τις δύο πλευρές του τοίχου, ή κατασκευ-

αζόμενο βάσει σχεδίου, με απλές σιδερένιες διατομές.  

Στερέωση επίτοιχων χειρολαβών και διατάξεων ανάρτησης βαρών μέχρι 40kg (τρέσα στε-

ρέωσης ραφιών κλπ.) 

Θα γίνεται με βίδες Φ 3,5 mm (ξυλόβιδες ή λαμαρινόβιδες) γαλβανισμένες, που θα εισά-

γονται μέσα σε βύσματα πλαστικά Φ 8 mm τύπου KNAUF.  

Στερέωση Μικροαντικειμένων μέχρι Βάρους 12 kg (π.χ. σαπουνοθήκες, πετσετοθήκες 

κ.λ.π. αντικείμενα όπως κάδρα κ.λπ.)  

Θα στερεώνονται με λαμαρινόβιδες γαλβανισμένες, Φ 4 mm κατευθείαν στην γυψόπλακα 

(μήκος βίδας μεγαλύτερο από 15 mm). 

Η μεταφορά του φορτίου θα γίνεται μέσω πλάκας στήριξης ή ελάσματος που θα είναι σε 

επαφή με τον τοίχο, ώστε να δημιουργείται διατμητική τάση και όχι ροπή κάμψης στο 

τοίχωμα. 

 

5. Προφυλάξεις 

Ο τρόπος μεταφοράς και αποθήκευσης των κινητών διαχωριστικών θα είναι σύμφωνος με τις οδηγίες 

και υποδείξεις του προμηθευτή  

Η αρμολόγηση των γυψοσανίδων θα γίνεται όταν δεν αναμένονται πέον συστολοδιαστολές λόγω με-

ταβολών της σχετικής υγρασίας ή θερμοκρασίας στο χώρο τοποθέτησης. Η θερμοκρασία του χώρου 

θα παραμένει σταθερή μετά την αρμολόγηση για δύο ημέρες και δεν θα είναι μικρότερη από 10 0C  

Οι γυψοσανίδες θα αποθηκεύονται  οριζόντια πάνω σε ειδικού τάκους οι οποίοι θα αφήνουν κενό 



τουλάχιστον 5 cm από το δάπεδο.  

 

6. Ανοχές 

Η τελική επιφάνεια των διαχωριστικών θα είναι σύμφωνα με DIN 18202 «Ανοχές στην δόμηση κτιρίων»  

Επιπεδότητα  επιφανειών χωρισμάτων 2 mm σε πήχη 4,00 m σε  οποιαδήποτε θέση 

Κατακορυφότητα ±2 mm από το νήμα της στάθμης σε ύψος 3 m  

 

7. Υποβολές 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση, κατασκευαστικά σχέδια των διαχωριστικών, 

όπου θα φαίνονται:  

Οι μονάδες που θα συνθέσουν το σύνολο των διαμερισματώσεων που προβλέπονται στην μελέτη της 

δημοπράτησης 

Η διάταξη των μονάδων στων χώρο  

Ο τρόπος σύνδεσης τους με όλα τα ειδικά τεμάχια 

Ο τρόπος στήριξης των τυφλών πανέλων 

Οι λεπτομέρειες  των παραθύρων και θυρών 

Η συναρμογή των διαχωριστικών με την ψευδοροφή.  

 

8. Δείγματα 

8.1. Δείγματα μεμονωμένων υλικών 

Χωριστά δείγματα κάθε, συνδέσμου, στερεωμάτων και άλλων διαφόρων εξαρτημάτων, θα παρα-

λαμβάνονται από τις παρτίδες που έχουν παραδοθεί θα καταθέτονται στην Επίβλεψη η οποία 

και θα τα εγκρίνει προτού αρχίσουν οι εργασίες.  

Θα υποβληθούν δείγματα ορθοστάτη και στρωτήρα μήκους 30 cm όλων των βοηθητικών υλικών 

των χωρισμάτων και δείγματα γυψοσανίδων επιφανείας 1 m2 για κάθε είδος.  

 

8.2. Δείγματα εργασίας 

Θα κατασκευασθούν στο χώρο του έργου και σε χώρους που θα υποδείξει η Επίβλεψη, ολοκλη-

ρωμένα δείγματα χωρισμάτων ελαχίστης επιφανείας 5 m2 για κάθε είδος με παραδειγματική 

τοποθέτηση των Η/Μ και υδραυλικών εξαρτημάτων.  

 

 

 

 

 



     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  14΄ –  ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 

1. Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαι-

τούνται στην κατασκευή των πάσης φύσεως μονώσεων του κτιρίου.  

 

2. Πρότυπα - Κανονισμοί  

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

3. Ειδικές Προδιαγραφές 

3.1. Υγρομόνωση – Προϋποθέσεις: 

Η εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί από ειδικευμένα συνεργεία με τουλάχιστον πενταετή εμπει-

ρία θα είναι αποδεκτά από τους κατασκευαστές των υλικών στεγανοποίησης των δωμάτων μεμ-

βράνης και θα εγκριθούν από τον Επιβλέποντα.  

Οι εργασίες θα ελέγχονται τακτικά από άτομο ή άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση και ε γκα-

τάσταση των μεμβρανών θα υποδειχθούν γραπτώς προς τον Επιβλέποντα από την εταιρεία πα-

ραγωγής των μεμβρανών. 

Η εταιρεία παραγωγής των μεμβρανών θα πρέπει απαραίτητα να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής 

λειτουργίας του συστήματος μεμβράνης - ενώσεις - στεγάνωση δεκαπενταετούς διάρκειας για τα 

υλικά και την εργασία τοποθέτησης. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνεται και ο κίνδυνος από ανε-

μοπίεση. 

3.2. Απαιτήσεις εκτέλεσης: 

Τα συστήματα τελειώματος δωμάτων θα πρέπει να μπορούν να ανθίστανται σε αστοχίες οιασδή-

ποτε φύσης και ιδιαίτερα στα ευπαθή σημεία.  

Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία που θα οφείλεται σε ανεμοπιέσεις.  

3.3. Υποβολή στοιχείων και δειγμάτων: 

Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει λεπτομερή σχέδια στα σημεία ενώσεων, των περιοχών των α ρμών δια-

στολής και θα τα υποβάλει στην επίβλεψη για έγκριση πριν από την εκτέλεση των εργασιών.  



Δεδομένα κατασκευαστή: Θα πρέπει να υποβληθούν στην επίβλεψη 3 αντίγραφα προδιαγρα-

φών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικά υποδείξεων του κατά -σκευαστή των υλικών. Θα περι-

ληφθούν στοιχεία θεωρημένων δοκιμών που θα αποδεικνύουν την εφαρμογή σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή και αντίγραφο της εγγυήσεως καλής λειτουργίας.  

3.4. Συνθήκες εργασιών: 

Η εγκατάσταση των υλικών δώματος θα πρέπει να γίνει μόνο αφού θα έχει ολοκληρωθεί σωστά 

η κατασκευή του υποστρώματος και αφού έχουν εφαρμοσθεί τα υλικά εμποτισμού έτσι ώστε οι 

μεμβράνες δεν θα εμποτίζονται ή υφίστανται ζημιές από τις εργασίες που θα ακολουθούν. Η 

εγκατάσταση θερμομονωτικών υλικών τοίχων θα γίνεται σύγχρονα με τη δόμησή τους.  

Οι εργασίες δεν θα πρέπει να εκτελούνται επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα 

ελαττώματα: 

3.4.1. Ακανόνιστο υπόστρωμα.  

3.4.2. Επιφάνειες που είναι είτε πολύ άγριες, είτε πολύ λείες, είτε που έχουν υπερβολικά πολ-

λούς πόρους. 

3.4.3. Επιφάνειες με αιχμηρές ακμές από το καλούπωμα.  

3.4.4. Λανθασμένες στάθμες πλακών ή στηθαίων.  

3.4.5. Επιφάνειες με ελλιπείς θετικές ή αρνητικές φαλτσογωνίες.  

3.4.6. Ρωγμές και οπές λόγω τάσεων ή καθίζησης.  

3.4.7. Χυμένα λίπη, λάδια, ασβέστης, υπολείμματα κονιαμάτων, οργανικά, κ.λπ.  

Οι εργασίες στεγανοποίησης θα πρέπει να γίνονται μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες είναι 

σύμφωνες με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την 

ωρίμανση των υλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτές. 

3.5. Προετοιμασία: 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να καθαρισθεί από σκόνη, βρωμιές, σκουπίδια, λιπαρά υλικά και άλλες 

ουσίες επιβλαβείς για τις εργασίες. Τελικά, οι επιφάνειες θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση 

που θα είναι αποδεκτή από τον κατασκευαστή των υλικών που θα επιστρωθούν περαιτέρω και 

την επίβλεψη. 

Τα κενά και οι ρωγμές και αρμοί στο υπόστρωμα που δεν αποτελούν αρμούς συστολοδιαστολής 

θα πρέπει να γεμίζονται με σφραγιστικό υλικό ή άλλο παρασκεύασμα που θα υποδείξει γραπτώς 

η εταιρεία παραγωγής, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα μη συμβατού.  

Γενικά θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να αποφεύγεται το χύσιμο και η μεταφορά των υγρών 

υλικών έξω από τις περιοχές των μεμβρανών ή μέσα στο σύστημα της αποχέτευσης.  

3.6. Φράγμα υδρατμών: 

Η επιφάνεια από σκυρόδεμα θα στρώνεται με δύο ασφαλτικές στρώσεις, με υλικά επάλειψης με 

ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ESHACOAT-6S της ΕΣΧΑ. 

3.6.1 Φράγμα υδρατμών (Ασφαλτικό γαλάκτωμα)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 



     

Σύμφωνα με προδιαγραφές ASTM-D-1227 & D-2939 

Επιπλέον απαιτείται:  

Πιστοποιητικό του ΚΕΔΕ που θα αποδεικνύεται ότι μπορεί να παρουσιάζει δυνατότητα 

επιμήκυνσης πριν και μετά την γήρανση 24 ωρών τουλάχιστον κατά 150%.  

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

1-1.2 KG/LT 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Αφού προηγηθεί καλός καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος και απομάκρυνση 

κάθε χαλαρού σημείου, θα τοποθετηθεί το υλικό, με χορτάρινες βούρτσες σε 3 τουλάχι-

στον στρώσεις, με κατανάλωση 500 gr/m² «ατόφιο» υλικό ανά στρώση.  

Η αραίωση του υλικού με νερό, θα γίνει για μεν την πρώτη στρώση σε αναλογία 1:1 κατ’ 

όγκο για τις υπόλοιπες στρώσεις 1:0,25 κατ’ όγκο.  

Κάθε στρώση θα διαφέρει χρονικά από την άλλη τουλάχιστον κατά 6 ώρες.  

3.7. Γωνίες: 

Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται με ασφαλτοπιλήματα θα πρέπει να είναι στρογ-

γυλεμένες. Στις εσωτερικές γωνίες θα δημιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα τοποθετούνται φαλ-

τσογωνίες ούτως ώστε να δημιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45 ο τουλάχιστον 100 χλστ. Θα 

χρησιμοποιούνται υλικά συμβατά με τα μονωτικά όταν πρόκειται περί μόνωσης ή τσιμεντοκονία 

όταν πρόκειται περί σκυροδέματος.  

3.8. Τελειώματα επάνω σε κατακόρυφες επιφάνειες: 

Επί όλων των κατακόρυφων επιφανειών, η υγρομόνωση θα πρέπει να προχωρήσει μέχρι τουλά-

χιστον 250 χλστ., επάνω από την οριζόντια τελειωμένη επιφάνεια και θα πρέπει η απόληξή της 

είτε να σκεπασθεί με διατομή από αλουμίνιο ελάχιστου πάχους 1 χλστ. που θα δημιουργεί συ-

νεχές λούκι το οποίο θα γεμίσει με μαστίχα, είτε να χωνευθεί σε αυλάκι βάθους 40 χλστ. και 

πλάτους 20 χλστ. και να σφραγισθεί.  

 

4. Προδιαγραφές Υλικών 

4.1. Εξωτερική στεγανοποίηση περιβλήματος υπογείων (τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα)  

4.1.1. Κατασκευή στεγανοποίησης 

Όλες οι επιφάνειες των υπόγειων τοιχωμάτων από σκυρόδεμα θα στεγανοποιηθούν από 

την εξωτερική επιφάνεια με τσιμεντούχο κονίαμα σφράγισης ατελειών τύπου WATERPLUG 

ή ισοδύναμο και τσιμεντούχο διεισδυτικό υλικό επικάλυψης -στεγανοποίησης, ικανό σε 

αρνητικές πιέσεις μέχρι 7 atm. 

Στην εργασία θα προηγείται καθαρισμός των επιφανειών από σαθρά υλικά, πλύσιμο αυ-

τών με άφθονο νερό, κοπή των τυχόν προεξεχόντων οπλισμών σε βάθος 2 cm περίπου, 

σφράγιση των σημείων κοπής, των παντός είδους οπών, καθώς και των αρμών εργασ ίας 

με ταχύπηκτο διογκούμενο υδραυλικό τσιμέντο τύπου water plug. 

Η πλήρης κατασκευή θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.  



4.2. Κατασκευή θερμομονωτικών τοίχων πλήρωσης στο περίβλημα των θερμαινόμενων χώρων της α-

νωδομής. 

Κατασκευάζονται από τοιχεία σκυροδέματος στην εξωτερική πλευρά των οποίων στερεώνονται 

μονωτικές πλάκες. Εάν δεν επενδύονται, η θερμομόνωση τοποθετείται από την εσωτερική 

πλευρά. 

Το πάχος των θερμομονωτικών πλακών θα αυξηθεί εφόσον επιβάλλεται από την μελέτη θερμο-

μόνωσης. 

4.3. Θερμομόνωση φερόντων στοιχείων περιβλήματος όπως κλιμακοστάσια, φρεάτια ανελκυστήρων, 

τοποθετείτε στην εξωτερική πλευρά.   

Όλες οι επιφάνειες των φερόντων στοιχείων (τοιχίων, υποστυλωμάτων και δοκών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα) θα μονωθούν από την εξωτερική επιφάνεια με μονωτικές πλάκες εξηλασμένης πο-

λυστερόλης κλειστών κυψελών, με πατούρα και ανάγλυφη γραμμωτή επιφάνεια για την ενίσχυση 

της πρόσφυσης των προβλεπόμενων επιχρισμάτων.  

Το πάχος των πλακών θα είναι 5 cm, εκτός αν από την μελέτη θερμομόνωσης προκύψει περισ-

σότερο, οπότε θα ισχύει το απαιτούμενο από την μελέτη πάχος.  

Οι θερμομονωτικές πλάκες θα είναι με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Κ 0.023 KCAL/MH C, 

βάρος περίπου 30 Kg/m3, υδροαπορροφητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης του 1 % του όγκου και 

εξωτερικών διαστάσεων 60 Χ 125 cm. 

Οι πλάκες θα τοποθετηθούν στoν ξυλότυπο με πλήρη συναρμογή στις μεταξύ τους επαφές και 

θα αγκυρωθούν στο σκυρόδεμα με κατάλληλα γαλβανισμένα σύρματα, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του προμηθευτικού οίκου των πλακών και της Επίβλεψης.  

Πριν από την εκτέλεση των προβλεπόμενων επιχρισμάτων επάνω στις θερμομονωμένες επιφά-

νειες (πλάκες εξηλασμένης πολυστυρόλης) θα γίνεται επένδυση με μεταλλικά πλέγματα με νευ-

ρώσεις, γαλβανισμένα εν θερμώ, της Catnic ή με ανάλογα φύλλα τύπου Nevrometal. 

Tα φύλλα τύπου Catnic με διαστάσεις 0,70 Χ 2,50 m, θα τοποθετηθούν τεντωμένα επάνω στην 

θερμομονωτική στρώση με επικάλυψη 100 mm ανά φύλλο και θα στερεωθούν μηχανικά με κα-

τάλληλα ειδικά στηρίγματα τύπου Hardo (με ειδική κεφαλή κατάλληλη για πρόσδεση πλεγμάτων 

και με δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης επικάλυψης).  

4.4. Μονώσεις δωμάτων (βατών και μη βατών) και κατασκευή υποστρώματος τελικών δαπέδων.  

4.4.1. Γενικά - Είδος και σειρά εκτέλεσης εργασιών 

Πριν από την εφαρμογή των μονώσεων στα δώματα θα προηγηθεί καλός καθαρισμός των 

επιφανειών με συρματόβουρτσα, κοπή τυχόν προεξεχόντων σιδήρων σε βάθος 2 cm και 

σφράγιση με κατάλληλο επισκευαστικό κονίαμα, απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων 

σκυροδέματος και καλό πλύσιμο των επιφανειών με άφθονο νερό.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδη-

γίες του προμηθευτικού οίκου των υλικών.  

Οι εργασίες έχουν κατά σειρά κατασκευής από κάτω προς τα πάνω:  

 Κατασκευή φράγματος υδρατμών 

 Κατασκευή εγκιβωτισμού κονιοδέματος ρύσεων περιμετρικά των υδρορροών  



     

 Δημιουργία ρύσεων με κυψελωτό κονιόδεμα  

 Επίστρωση τσιμεντοκονιάματος εξομάλυνσης  

 Καμπύλα περιθώρια (λούκια), στην περίμετρο  

 Πλήρης κατασκευή στεγανοποίησης δωμάτων και στηθαίων  

 Πρόσθετη προστατευτική στρώση στεγανοποίησης στα κατακόρυφα τμήματα των στη-

θαίων 

 Κατασκευή θερμομονωτικής στρώσης  

 Διαχωριστική επίστρωση, μεταξύ της θερμομονωτικής στρώσης και του προβλεπόμε-

νου υποστρώματος δαπέδου 

 Κατασκευή υποστρώματος δαπέδου  

 Κατασκευή τελικού δαπέδου 

4.4.2. Κατασκευή φράγματος υδρατμών  

Η κατασκευή φράγματος υδρατμών, πάνω στις επιφάνειες των πλακών δωμάτων από ο-

πλισμένο σκυρόδεμα, θα γίνει με τριπλή επάλειψη ελαστομερούς ασφαλτικού γαλακτώ-

ματος, με ολική κατανάλωση υλικού 1,50 kg/m2 (500 gr/m2 για κάθε στρώση), ή άλλο α-

νάλογων ιδιοτήτων της έγκρισης της Επίβλεψης.  

Οι επαλείψεις θα εκτελεσθούν, μετά από την προηγούμενη προετοιμασία της επιφάνειας 

του σκυροδέματος (απομάκρυνση κάθε σαθρής επιφάνειας και καλός καθαρισμός), με 

χορτάρινες βούρτσες και με χρονική διαφορά κάθε στρώσης τουλάχιστον κατά 6 ώρες.  

Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές  ASTM-D-1227 & ASTM - D-2939. 

4.4.3. Κατασκευή θερμομονωτικής στρώσης  

Η θερμική μόνωση δωμάτων με βάση την μελέτη θερμομόνωσης θα γίνει με ελεύθερη 

τοποθέτηση (πάνω από την στεγανοποίηση) μονωτικών πλακών διογκωμένης και εξηλα-

σμένης πολυστυρόλης κλειστών κυψελών (με πατούρα, για την αποφυγή θερμικών γεφυ-

ρών), ελάχιστου πάχους 5 cm. 

Οι μονωτικές πλάκες έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Κ 0.023 KCAL/MH ºC, βά-

ρος περίπου 30 KG/M3, υδροαπορροφητικότητα ίση περίπου του 1 % του όγκου και εξω-

τερικές διαστάσεις 60 Χ 125 CM. 

Η ελεύθερη τοποθέτησή τους θα γίνει σε πλήρη συναρμογή μεταξύ τους (για την αποφυγή 

θερμικών γεφυρών). 

Το πάχος των θερμομονωτικών πλακών θα αυξάνεται στην περίπτωση που απαιτείται από 

την μελέτη θερμομόνωσης.  

4.4.4. Κατασκευή εγκιβωτισμού κονιοδέματος ρύσεων περιμετρικά των υδρορροών   

Περιμετρικά των υδρορροών θα γίνει κατασκευή για τον εγκιβωτισμό του προβλεπόμενου 

κυψελωτού κονιοδέματος των δωμάτων, με στερεό πλάτους 100 mm και ύψους μέχρι 150 

mm (εξαρτάται από το τελικό υψόμετρο και από την διατομή του σωλήνα απορροής) από 

οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 (με οπλισμό 4 Φ 10 και τους απαραίτητους 

συνδετήρες). 



Η εργασία για την τοποθέτηση της υδρορροής και η υδρορροή περιλαμβάνεται στις Η/Μ 

εργασίες. 

4.4.5. Δημιουργία ρύσεων με κυψελωτο κονιόδεμα  

Οι ρύσεις των δωμάτων θα δημιουργηθούν με διάστρωση από κυψελωτό κονιόδεμα τύ-

που betocel, βάρους 400 και 600 Kg/m3 των 400 Κg τσι-μέντου τουλάχιστον, με ελάχιστο 

πάχος 5 cm και ελάχιστες κλίσεις 1,5%.  

Η διάστρωση θα γίνει πάνω στον υμένα του φράγματος υδρατμών (πάνω σε επιφάνεια με 

επικάλυψη ασφαλτικού γαλακτώματος) σε δύο φάσεις, από τις οποίες η πρώτη με κυψε-

λωτο κονιόδεμα βάρους 400 Kg/m3 και σε πάχος 2/3 του ολικού και η δεύτερη διάστρωση 

μετά από παρέλευση πέντε (5) ημερών στο υπόλοιπο πάχος (1/3) με κυψελωτο κονιόδεμα 

των 600 Kg/m3. 

4.4.6. Επίστρωση τσιμεντοκονιάματος εξομάλυνσης   

Η επίστρωση τσιμεντοκονιάματος εξομάλυνσης, επάνω στην επιφάνεια του κυψελωτού 

κονιοδέματος, θα γίνει μετά από την ξήρανση του κυψελωτού κονιοδέματος που θα ελεγ-

χθεί με δοκιμή, σε πάχους 1,5 έως 2 CM, με μία διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450 

kg τσιμέντου και με επίπαση τσιμέντου στην τελική πατητή επιφάνεια, σύμφωνα με το 

άρθρο 7338 Περιγραφικού  Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών. 

4.4.7. Καμπύλα περιθώρια “λούκια”  

Στην περίμετρο των δωμάτων θα κατασκευασθούν καμπύλα περιθώρια (λούκια), ανα-

πτύγματος μέχρι 0.30 Μ, με τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 3.5 CM, που θα αποτελούνται 

από μία διάστρωση πεταχτού τσιμεν-τοκονιάματος 450 Kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση 

από τραβηχτό τσιμεντοκονίαμα 600 Kg, με αυξημένο το πάχος στα σημεία συμβολής του 

δαπέδου και των στηθαίων.  

Η εργασία για τη μόρφωση και συναρμογή με την επίστρωση του δώματος και το επίχρι-

σμα των στηθαίων θα γίνει με την διαμόρφωση του καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 

5 cm με καλούπι (Θα απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα).  

4.4.8. Πλήρης κατασκευή στεγανοποίησης δωμάτων και στηθαίων   

Η πλήρης κατασκευή για την στεγανοποίηση των δωμάτων (πάνω στην εξομαλυντική  τσι-

μεντοκονία) θα γίνει με στρώση ασφαλτόπανου βάρους 3 Kg/m2 και μία στρώση ασφαλ-

τικής μεμβράνης 4 Kg/m2  

  4.4.9. Διαχωριστική επίστρωση, μεταξύ της θερμομονωτικής στρώσης και του προβλεπόμενου υπο-

στρώματος του τελικού δαπέδου. 

Μεταξύ της θερμομονωτικής στρώσης και του προβλεπόμενου υποσ-τρώματος του τελι-

κού δαπέδου των δωμάτων, θα επιστρωθεί γαιωϋφασμα, μη υφαντό, μηχανικά πλεγμένο 

από ατέρμονες ίνες προπυλενίου, βάρους 130-150 gr/m2, με αλληλοκάλυψη των φύλλων 

κατά 10cm στις ενώσεις και με γύρισμα στην περίμετρο μέχρι την τελική στάθμη του δα-

πέδου. 

 

5. Προφυλάξεις 

Θερμομόνωση και υγρομόνωση θα τοποθετούνται παράλληλα με τις λοιπές στρώσεις της κατασκευής 



     

έτσι, ώστε να είναι διαρκώς προστατευμένες από μηχανικές κακώσεις, προσβολή από την ηλιακή α-

κτινοβολία, νερά, υγρασία και λοιπές ανεπιθύμητες επιδράσεις.  

5.1. Οι εν θερμώ συγκολλήσεις θα εκτελούνται με κατάλληλες συσκευές, (συνι -στάται να αποφεύγο-

νται τα ακατάλληλα φλόγιστρα), ώστε να μην καίγονται τα υλικά, υπό κατάλληλες καιρικές συν-

θήκες και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των +5°C και γενικά εργασίες επιφανειακών 

μονώσεων θα εκτε-λούνται μόνο κάτω από ήπιες καιρικές συνθήκες που δεν επηρεάζουν την 

ποιότητα και απόδοση των υλικών.  

5.2. Τα συγκολλούμενα ή συνθετικά φύλλα θα είναι καθαρά και στεγνά.  Όμοια καθαρές, στεγνές και 

γερές, θα είναι και οι επιφάνειες όπου επικολλούνται ασφαλτόπανα ή συνθετικά φύλλα.  

5.3. Κυκλοφορία ανθρώπων, μονότροχων και άλλων αμαξιδίων, εναπόθεση υλικών, ανέγερση ικριω-

μάτων και λοιπά πάνω σε στεγανοποιητικές μεμβράνες απαγο-ρεύονται, εκτός αν η υγρομόνωση 

προστατευθεί με ξύλινο δάπεδο επαρκούς επιφάνειας και πάχους στα υπόψη σημεία και εγκρίνει 

ο επιβλέπων. 

5.4. Λεκάνες υδρορροών, στόμια και υδρορροές θα τοποθετούνται με μεγάλη προ -σοχή και επιμέλεια, 

έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αρνητικές κλίσεις. Τα ασφαλτόπανα ή τα συνθετικά φύλλα θα 

περιβάλλουν και θα επικολλούνται σε ολόκληρη την περίμετρο των λεκανών και στομίων υδρορ-

ροών σε ικανοποιητικό πλάτος. 

 

6. Ανοχές 

Καμία ανοχή ως προς την φορά των κλίσεων (αρνητικές κλίσεις δεν θα γίνονται δεκτές).  

6.1. Απόκλιση κατά τον έλεγχο επιπεδότητας στρώσεων κονιοδεμάτων με ευθύγραμμο κανόνα 3,00 m 

κατά οποιαδήποτε διεύθυνση, όχι μεγαλύτερη από 10 mm. Ειδικά για την περιοχή των λεκανών 

και των στομίων υδρορροών η απόκλιση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 3 mm. 

 

 

7.   Ασφαλτική συγκόλλτική Επάλειψη 

7.1. Αντικείμενο εργασιών 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΤΠ αφορούν στην επάλειψη ασφαλτικού διαλύματος 

μέσης εξατμίσεως ΜΕ-5 επί ασφαλτομιγμάτων ανοιχτής συνθέσεως ή ασφαλτικού γαλακτώματος τα-

χείας διασπάσεως ΚΕ-1, πάνω στην οποία θα εδραστεί η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε πλάτος 

που φαίνεται στα σχέδια των διατομών.  

7.2. Ειδικά Χαρακτηριστικά Εργασιών 

Η εκτέλεση της εργασίας θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Α 201 για τα διαλύματα ΜΕ-

5 και Π.Τ.Π. Α 203 για τα διαλύματα ΚΕ-1 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε).  

 

Λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη με μικρή 

ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν τελικά 300 gr/m² ασφαλτικού  συνδετικού), για 



την αποφυγή δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης του. Α-

ποβλέποντας στην επιτυχία μιας ομοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διάχυση πρέ-

πει να πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα, με περιε-

κτικότητα 30% σε άσφαλτο. (Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο πχ. 60% αραιώνεται προσε-

κτικά, με προσθήκη υδατικής φάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του 

γαλακτώματος – για λήψη γαλακτώματος που να δίνει υπόλειμμα ασφαλτικού 30%). Το γαλάκτωμα 

ΚΕ-1 εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητας του σε άσφαλτο χρησιμοποιείται στη συγκόλληση μετα ξύ 

των ασφαλτοστρωμάτων ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες να γλιστρήσουν οι δύο επιστρώσεις.  

Ο καθορισμός του τύπου θα γίνεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όμως στην έγκριση της Επιβλέ-

πουσας Υπηρεσίας. 

7.3. Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνει ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους κατασκευής ασφαλτικής 

συγκολλητικής (εργασία και υλικά) και συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά 

στην αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας της  ασφάλτου, του καθαρού (φωτιστικού) 

πετρελαίου, του αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη 

φορτοεκφόρτωσης, χαμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των άνω υλικών στον τόπο των 

έργων, η δαπάνη παρασκευής (θέρμανση, ανάμιξη, αποθήκευση, φύλαξη κ.λπ.) και διάχυσης του α-

σφαλτικού διαλύματος ή γαλακτώματος, η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας με αυτοκίνητη ψήκτρα 

κλπ., η επαναθέρμανση του διαλύματος αν χρειαστεί πριν από τη διάχυση, η δαπάνη της ενδεχόμενης 

διάστρωσης αδρανών υλικών επικάλυψης χωρίς την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς 

αυτού στον τόπο της διάστρωσης, η δαπάνη κάθε εργαστηριακού ελέγχου που θα ζητηθεί από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για μία ά ρτια 

και πλήρως εκτελεσμένη εργασία.  

 



     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  15΄ –  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ EPS 

ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 

1. Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαι-

τούνται στην κατασκευή των πάσης συστημάτων μονώσεων εξωτερικού κελύφους  του κτιρίου.  

 

2. Πρότυπα - Κανονισμοί  

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

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

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

καταστεί υποχρεωτικά. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή 

Ελληνικά. 

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

 

3. Όροι και Ορισμοί 

3.1. Σύστημα θερμομόνωσης: 

Θερμομονωτικό προϊόν στην τελική του μορφή συμπεριλαμβάνοντας τυχόν επιστρώσεις ή επικα-

λύψεις. 

3.2. Θερμομόνωση: 

Διαδικασία μείωσης της μεταφοράς θερμότητας μέσω συστήματος.  

3.3. Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα:  

Τα προϊόντα που προορίζονται να μειώσουν τη μεταφορά θερμότητας και τα οποία παράγουν τις 

μονωτικές τους ιδιότητες από τη χημική τους φύση ή / και τη φυσική τους δομή. Στην κατηγορία 

των βιομηχανικά παραγόμενων θερμομονωτικών προϊόντων σε φύλλα/πλάκες, υπάγονται όλα τα 

ως άνω προϊόντα που έχουν δηλωμένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD≤0,060  W/mK και 

δηλωμένη θερμική αντίσταση RD≥0,25 m2 K/W, ή όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο πρότυπο του 

προϊόντος. Ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας προδιαγραφής, πρέπει να έχουν, θερμική αγω-

γιμότητα ≤ 0,037 W/(m⋅K) και θερμική αντίσταση μεγαλύτερης του 1,30 m2 K/W. Με βάση αυτή 

την τιμή υπολογίζεται το ελάχιστο πάχος του θερμομονωτικού που προβλέπεται στην πιστοποί-

ηση του ΣΣΕΘ (ΕΤΑ). Το πάχος αυτό προσαυξάνεται κατ ελάχιστο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ΚΕΝΑΚ ανά κλιματική ζώνη και είδος κτιρίου. Εδικά για την παρούσα ΕΤΕΠ προβλέπεται διογκω-

μένη πολυστερίνη EPS.  

3.4. Υγρομετρία χώρων (ΕΛΟΤ 1415) : 

Είναι ο λόγος των παραγόμενων σε ένα χώρο υδρατμών W σε gr/ώρα προς το ρυθμό ανανέωσης 



του αέρα του χώρου Ν σε m3/ώρα δηλαδή W/N σε gr/m3. Για λόγους καθορισμού ενιαίων κανό-

νων διαπίστωσης κινδύνων συμπυκνώσεων (επιφανειακών ή στη μάζα των οικοδομικών στοι-

χείων) οι χώροι κατατάσσονται συμβατικά σε τέσσερις τύπους από πλευράς υγρομετρίας:  

 Χώρος χαμηλής υγρομετρίας όπου W/N ≤ 2.5 gr/m3 . Πρόκειται για ένα χώρο που η παραγωγή 

υδρατμών και ο αερισμός είναι τέτοιος, ώστε η εσωτερική υγρασία είναι ανώτερη της αντίστοι-

χης εξωτερικής. 

  Χώρος μέσης υγρομετρίας όπου 2.5 < W/N ≤ 5 gr/m3 .  

 Χώρος έντονης υγρομετρίας όπου 5.0 < W/N ≤ 7.5 gr/m3 .  Χώρος πολύ έντονης υγρομετρίας 

όπου W/N > 7.5 gr/m3 . 

Κατά γενικό κανόνα τα κτίρια ανάλογα με την χρήση και τον τρόπο κατοίκησης κατατάσσονται 

στις ακόλουθες κατηγορίες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τους κανο-

νισμούς ρυθμοί ανανέωσης του αέρα.  

 Κτίρια χαμηλής υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια γραφείων που δεν κλιματίζονται, τα σχολεία 

ημερήσιας φοίτησης, ορισμένες κατοικίες εξοπλισμένες με ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό και ει-

δικά συστήματα απομάκρυνσης των υδρατμών στα  σημεία παραγωγής τους που μόλις δημιουρ-

γούνται (π.χ. απορροφητήρες κουζίνας).  

  Κτίρια μέσης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών στους χώρους που περιλαμβάνονται 

οι κουζίνες και οι υγροί χώροι, όταν δεν υπάρχει υπερκατοίκηση.  

 Κτίρια έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών με μέτριο αερισμό, με υπερκατοί-

κηση καθώς και ορισμένα βιομηχανικά κτίρια.  

Κτίρια πολύ έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα ειδικά κτίρια, κύρια βιομηχανικά, όπου απαιτεί-

ται διατήρηση υψηλής σχετικής υγρασίας, όπως και τα κτίρια με κοινόχρηστους υγρούς χώρους 

ή κτίρια κολυμβητηρίων.Στην κατηγορία των βιομηχανικά παραγόμενων θερμομονωτικών προϊ-

όντων, υπάγονται όλα τα ως άνω προϊόντα που έχουν συντελεστή θερμοαγωγιμότητας λ0,065 

W/mK και θερμική αντίσταση R≥0.5 m2K/W. εκτός και αν στο πρότυπο αναφοράς καθορίζεται 

διαφορετικά. 

3.5. Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ): 

-Τα βασικά στοιχεία του συστήματος είναι η κόλλα, το θερμομονωτικό προϊόν, οι στρώσεις επι-

χρίσματος μετά του οπλισμού. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 

(ΕΤΑ) του προμηθευτή.  

 Αποτελείται από διογκωμένη πολυστερίνη EPS εξωτερικής θερμομόνωσης, που τοποθετείται 

επί των τοιχωμάτων, είτε με κόλληση, είτε / και με μηχανικές διατάξεις στερέωσης, επενδύεται 

με λεπτό ενισχυμένο με οπλισμό επίχρισμα και φέρει μια στρώση τελειώματος (διαφόρου υφής 

και χρώματος).  

 Περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις και ειδικά εξαρτήματα για την εξασφάλιση της ένωσης του ΣΣΕΘ 

με τα διάφορα στοιχεία της όψης (ανοίγματα, λαμπάδες, ποδιές, πρέκια, ακραίες καταλήξεις 

κλπ.).  

 Έχει προορισμό να προσδώσει στο τοίχωμα επί του οποίου εφαρμόζεται θερμομόνωση και μια 

εμφάνιση (σύμφωνα με τις επιθυμίες του κυρίου του έργου) και συγχρόνως να συμβάλει στη 

στεγανότητα της όψης και στην προστασία των τοιχωμάτων από τις κλιματικές καταπονήσεις.  



     

 Δύναται να εφαρμοσθεί και σε νέα και σε υπάρχοντα τοιχώματα κτιρίων.  

 Δεν συμμετέχει σε καμιά περίπτωση στην ευστάθεια του τοιχώματος επί του οποίου εφαρμό-

ζεται.  

 Παρουσιάζει μια μέση θερμική αντίσταση  μεγαλύτερη του 1 m2K/W με το πάχος του θερμομο-

νωτικού υλικού που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του υλικού και από τον μελετητή, να 

ικανοποιεί κατ ελάχιστο τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

για την κλιματική ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή.  

 Απαιτεί για την εφαρμογή του, εξειδικευμένα συνεργεία τοποθέτησης υπό την επίβλεψη μηχα-

νικού και πλήρη συνεργασία με τα συνεργεία που προηγούνται στην διαμόρφωση των επιφα-

νειών των τοιχωμάτων επί των οποίων θα τοποθετηθεί το ΣΣΕΘ. 

3.6. Υπόστρωμα: 

Ο όρος «υπόστρωμα» αναφέρεται σε ένα τοίχο φέροντα ή μη φέροντα, νεόκτιστο ή παλαιό (με ή 

χωρίς επίχρισμα, χρωματισμό ή επένδυση) από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή, από σκυρόδεμα 

(χυτό επί τόπου ή προκατασκευασμένο) από κυψελοειδή στοιχεία με βάση το τσιμέντο, μεταλ-

λικά ελάσματα, κοντραπλακέ θαλάσσης, τσιμεντοσανίδες, κατάλληλα προετοιμασμένα, επί των 

οποίων πρόκειται να επικολληθεί ή /και να στερεωθεί μηχανικά το ΣΣΕΘ.  

3.7. Κόλλα πρόσφυσης: 

Πρόκειται για οργανικό ή ανόργανο προϊόν στερέωσης του θερμομονωτικού υλικού με άριστη 

πρόσφυση στα συνήθη υποστρώματα Διατίθενται σε μορφή:  

 Ξηρού βιομηχανικού κονιάματος, με ή χωρίς οργανικά συστατικά έτοιμο προς ανάμειξη με την 

οριζόμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα νερού. 

  Πολτώδη, έτοιμο προς χρήση, που δεν απαιτεί οιανδήποτε άλλη προσθήκη υλικού.  

 Πολτώδη που απαιτεί προσθήκη τσιμέντου.  

 Αφρώδες σε φιάλες, έτοιμο προς χρήση, ειδικής πολυουρεθανικής σύστασης.  

3.8. Στρώσεις επιχρίσματος : 

Σύνολο των στρώσεων που εφαρμόζονται στην εξωτερική επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού 

περιλαμβανομένου και του οπλισμού.  

3.9 Οπλισμός:  

Πλέγμα από ίνες υάλου ή από συνθετικές ίνες (σπάνια μεταλλικό) ενσωματωμένο στο πάχος της 

βασικής στρώσης, βάρους πλέγματος  τουλάχιστον 145 gr/m2 με προστασία από τα αλκάλια, στην 

περίπτωση χρήσης τσιμεντοειδών επιχρισμάτων και ειδική πιστοποίηση βάση της ETAG 004.  

3.10 Βασική στρώση επιχρίσματος: 

Λεπτή στρώση πάχους 2 - 7 mm ανόργανου ή οργανικού επιχρίσματος στο πάχος της οποίας εν-

σωματώνεται ο οπλισμός με τον οποίο εξασφαλίζονται οι μηχανικές αντοχές της στρώσης. Συνή-

θως παρουσιάζει την αυτή μορφή με την κόλλα πρόσφυσης ή χρησιμοποιείται και για κόλλα.  

3.11 Στρώση εμποτισμού (αστάρι)- εάν απαιτείται βάση προδιαγραφών του προμηθευτή και της ΕΤΑ: 

Πολύ λεπτή στρώση που εφαρμόζεται στην βασική στρώση για προετοιμασία της εφαρμογής της 



τελικής στρώσης. Η στρώση αυτή πρέπει να είναι συμβατή με την υπάρχουσα ενδεχομένως αλ-

καλικότητα της βασικής στρώσης.  

3.12 Τελική στρώση: 

Πρόκειται για στρώση ανόργανης ή οργανικής βάσης που διαμορφώνει την τελική επιφάνεια του 

ΣΣΕΘ με την οποία εξασφαλίζεται η προστασία έναντι των κλιματικών φαινομένων (ανεμοβρόχι -

χιόνι) καθώς και έναντι μικροοργανισμών και μυκήτων, και συμβάλλει στο διακοσμητικό τελεί-

ωμα της επιφάνειας. Εφαρμόζεται στην βασική στρώση, με ή χωρίς την στρώση εμποτισμού ανά-

λογα της σύστασής της και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με την στρώση τελειώματος εξασφα-

λίζεται ο χρωματισμός και η λεία ή όχι επιφάνεια των όψεων, ανάλογα της κοκ κομετρίας του 

αδρανούς και της τελικής επεξεργασίας Στην περίπτωση τελειώματος ανόργανης βάσης ο τελικός 

χρωματισμός εξασφαλίζεται με στρώση χρώματος, όπως προβλέπεται από την ΕΤΑ του συστήμα-

τος. 

3.13 Διατάξεις μηχανικής στερέωσης: 

1. Βύσματα από πλαστικό υλικό με ειδική κατάληξη του μη διογκωμένου στην άκρη στελέχους με 

οπή και καρφί ή βίδα για την διόγκωση του άκρου του στελέχους. Όλα τα βύσματα καλύπτονται 

από ΕΤΑ σύμφωνα με την ΕΤΑG 014 ή την EAD 330196-00-0604  

2. Βύσματα από πολυαμίδιο που διογκούνται  με βίδα ηλεκτρογαλβανισμένη ελάχιστης διαμέτρου 

4 mm για στερέωση διαφόρων πλαστικών διατομών συγκράτησης του ΣΣΕΘ επί του υποστρώμα-

τος 

3.14 Διατάξεις στερέωσης, συγκράτησης, προστατευτικής επικάλυψης, ένωσης του ΣΣΕΘ με άλλα οικο-

δομικά στοιχεία: 

Χρησιμοποιούνται μεταλλικές διατομές,  

 Από αλουμίνιο πάχους μεγαλύτερου του 1 mm προλακαρισμένου ή όχι.  

 Από ανοξείδωτο χάλυβα 8/18 πάχους μεγαλύτερου του 0,4 mm.  

 Από τιτανιούχο ψευδάργυρο πάχους μεγαλύτερου του 1 mm.  

 Διατομές από γαλβανισμένη λαμαρίνα. πάχους μεγαλύτερου του 1 mm 

3.15 Διατάξεις ένωσης των θερμομονωτικών υλικών μεταξύ τους:  

Χρησιμοποιούνται πλαστικές διατομές σύμφωνα με το σχήμα 5, στο σύστημα γραμμικής μηχανι-

κής στερέωσης. 

3.16 Διατάξεις ενίσχυσης ακμών του ΣΣΕΘ:  

Χρησιμοποιούνται διατομές,  

 Αλουμινίου ελαχίστου πάχους 0,5 mm σε συνδυασμό ή όχι με πλέγμα ινών υάλου.  

 Ανοξείδωτου χάλυβα 8/18 ελαχίστου πάχους 0,4 mm.  

 Ινών υάλου.  

 Πλαστικές σε συνδυασμό με πλέγμα ινών υάλου.  

3.17 Αρμοκάλυπτρα:  



     

Τα χρησιμοποιούμενα αρμοκάλυπτρα πρέπει συγχρόνως:  

 Να σχηματίζουν φράγμα από ανεμοβρόχι.  

 Να απορροφούν τυχόν κινήσεις μεταξύ των δύο άκρων της θερμομόνωσης.  

 Να μορφοποιούνται από υλικά μεγάλης αντοχής στο χρόνο.  

 Να αντέχουν σε διάφορες καταπονήσεις (κρούση διάτρησης).  

 Να αντέχουν οι διατάξεις στερέωσης εκατέρωθεν του αρμού.  

3.18 Προϊόντα σφράγισης:  

Χρησιμοποιούνται μαστίχες σιλικόνης ή πολυουρεθάνης ή ακρυλικές με την προϋπόθεση ότι εί-

ναι χημικά συμβατές με το υλικό της θερμομόνωσης και ότι προβλέπεται επικαλυπτική προστα-

σία τους ή ειδικές αφρώδεις αυτοδιογκούμενες ταινίες βάση των προδιαγραφών του προμη-

θευτή. 

4. Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις καθορίζονται από την μελέτη εφαρμογής μηχανικού.  

4.1 Ουσιώδη χαρακτηριστικά προϊόντων:  

Στη μελέτη θερμομόνωσης κάθε έργου ορίζονται τις τιμές των ελάχιστων ουσιωδών χαρακτηρι-

στικών της παρ. 4.1.1 . Η μελέτη δύναται να ορίζει τιμές σε επιπλέον ουσιώδη χαρακτηριστικά 

του παραρτήματος ΖΑ των ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται σε  θερμομονωτικά προϊό-

ντα. ή που αναφέρονται σε προϊόντα που συμμετέχουν στην κατασκευή συστήματος θερμομόνω-

σης κατά την εφαρμογή της παρούσας προδιαγραφής. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά κάθε προϊό-

ντος αναφέρονται αποκλειστικά στο Παράρτημα ΖΑ του εκάστοτε, σχετ ικού με το προϊόν, Ευρω-

παϊκού προτύπου. Δεν επιτρέπεται προσθήκη ουσιωδών χαρακτηριστικών, και συνεπακόλουθα 

ορισμού των τιμών τους, πλέον των αναφερομένων στο προαναφερόμενο παρ. ΖΑ  

4.1.1. Θερμομονωτικά προϊόντα: 

Τα ελάχιστα ουσιώδη χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών προϊόντων των οποίων οι τιμές πρέ-

πει να ορίζονται στη μελέτη είναι τα ακόλουθα:  

Θερμική αντίσταση Θλιπτική αντοχή 

Υδρατμοπερατότητα Υδαταπορρόφηση 

Μετάδοση κτυπογενούς ήχου  Διαστασιακή σταθερότητα 

Επιπρόσθετα, οι τιμές αυτών των ουσιωδών χαρακτηριστικών πρέπει να αναφέρονται:  

1. στη Δήλωση Επιδόσεων (DoP) που ζητείται υποχρεωτικά από τον παραγωγό του προϊόντος,  

2. στην επισήμανση CE των προαναφερόμενων προϊόντων. για την εφαρμογή της παρούσας προ-

διαγραφής .  

4.2 Γενικές απαιτήσεις:  

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των απαιτούμενων ουσιωδών χαρακτηριστικών του εκάστοτε χρη-

σιμοποιούμενου ΣΣΕΘ γίνεται με την κατάρτιση και έκδοση Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης 



(ΕΤΑ) από ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης (ΟΤΑ) βάσει των κατευθυντήριων γραμ-

μών της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Οδηγίας ETAG 004, ώστε να ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις 

δομικών έργων του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.  

4.2.1 Ευστάθεια: 

 Το ΣΣΕΘ πρέπει να αντέχει στις συνδυασμένες καταπονήσεις από το ίδιο βάρος, τα ακραία κλι-

ματικά φαινόμενα (άνεμος), από φυσιολογικές κρούσεις (όχι όμως σε βανδαλισμούς με αιχμηρά 

αντικείμενα), οποιεσδήποτε και εάν είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Ειδικά για το 

θερμομονωτικό προϊόν πρέπει η σύνδεσή του με το υπόστρωμα και η επένδυσή του να παρου-

σιάζουν τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε να αποκλείεται η αποκόλληση και η πτώση του υπό την 

επίδραση του ανέμου (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ανεμοπίεσης).  

4.2.2 Συμπεριφορά στη φωτιά: 

Οι απαιτήσεις αντίδρασης του ΣΣΕΘ στην φωτιά καθορίζονται από τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό 

Πυροπροστασίας ανάλογα με την χρήση του κτιρίου και σύμφωνα με το ΕΝ 13501 -1. 

4.2.3 Υγροθερμική συμπεριφορά: 

α)Στεγανότητα στο νερό (προστασία από ανεμοβρόχι) και στο χιόνι  

Πρέπει τα τοιχώματα του κτιριακού περιβλήματος με ΣΣΕΘ να  εξασφαλίζονται από πλευράς στε-

γανότητας στο νερό μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού όπως και από πλευράς στεγανότητας στο 

χιόνι (ιδίως σκόνη χιονιού).  

Τα στοιχεία του κτιριακού περιβλήματος με ΣΣΕΘ δεν πρέπει να επηρεάζονται από το νερό και το 

χιόνι και να μην είναι αιτία προώθησης υγρασίας προς τα τμήματα που μπορούν να καταστρα-

φούν από αυτά.  

β) Αποφυγή συμπυκνώσεων υδρατμών μεταξύ των στοιχείων των τοιχωμάτων του κτιριακού πε-

ριβλήματος και όπισθεν του επιχρίσματος επί της θερμομόνωσης.  

 Η διαπίστωση ύπαρξης κινδύνων δημιουργίας των ως άνω συμπυκνώσεων πρέπει να προκύψει 

κατόπιν υπολογισμού με βάση τις αντιστάσεις στην διάχυση υδρατμών των διαφόρων στρώσεων 

και των συνθηκών υγρασίας εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις υπάρχουσες κλιμα-

τικές συνθήκες (θερμοκρασία και υγρασία του εξωτερικού και εσωτερικού αέρα). Αιτίες συμπυ-

κνώσεων προκύπτουν συνήθως:  

 Με την διαδικασία στεγνώματος του υποστρώματος του ΣΣΕΘ.  

 Με την μετακίνηση των παραγομένων στο εσωτερικό των χώρων υδρατμών, ιδίως όταν η υγρο-

μετρία τους, είναι μεγαλύτερη των 7,5 gr/m3 το χειμώνα.  

Με το ΣΣΕΘ, το στέγνωμα των τοίχων απαιτεί χρόνο αλλά και η ποσότητα του νερού είναι χαμηλή 

ακόμα και σε ακραίες συνθήκες παρατεταμένου κρύου και σημαντικής διατηρούμενης υγρασίας.  

γ) Αποφυγή επιφανειακών συμπυκνώσεων στην εσωτερική επιφάνεια των τοιχωμάτων του κτι-

ριακού περιβλήματος. 

Οι κίνδυνοι δημιουργίας εσωτερικών επιφανειακών συμπυκνώσεων με ΣΣΕΘ είναι μηδαμινοί με 

την προϋπόθεση βέβαια ότι είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του ΣΣΕΘ και ότι  διατηρούνται 

στον χρόνο οι θερμομονωτικές και στεγανωτικές ιδιότητές του, οι οποίες εξαρτώνται από την 



     

σταθερότητα του συστήματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 του παρόντος.  

δ) Αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές.  

Και οι χαμηλές και οι υψηλές θερμοκρασίες, δεν πρέπει να επηρεάζουν την συμπεριφορά του 

ΣΣΕΘ, ούτε να δημιουργούν μη αντιστρεπτές παραμορφώσεις.  

Το σύστημα πρέπει να αντέχει σε πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπως και σε α-

πότομες μεταβολές θερμοκρασίας επί των όψεων που προέρχονται συνήθως από απότομη σκί-

αση έπειτα από έντονο ηλιασμό ή από έντονο ηλιασμό κατόπιν θυελλώδους βροχής.  

Επιπλέον πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθούν ρηγματώσεις του 

ΣΣΕΘ στους αρμούς διαστολής των όψεων, στα γυρίσματα του επιχρ ίσματος, στις γωνίες των α-

νοιγμάτων και στις στηρίξεις.  

ε) Θερμομονωτική ικανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας  

Τα ΣΣΕΘ συμβάλουν στην βελτίωση της θερμομονωτικής απόδοσης των κτιρίων και στην εξοικο-

νόμηση ενέργειας και τον χειμώνα και το καλοκαίρι.  

Οι μηχανικές στερεώσεις κάθε μορφής δεν πρέπει να είναι αιτία δημιουργίας τοπικών διαφορών 

θερμοκρασίας, λαμβάνονται δε πρόσθετες εξασφαλίσεις, ώστε αυτές οι διαφορές να είναι ελά-

χιστες 

4.2.4 Συμπεριφορά στις καταπονήσεις από κρούσεις:  

 Το ΣΣΕΘ πρέπει να διατηρεί τις ιδιότητες του, όταν υφίσταται κρουστικές καταπονήσεις από την 

κυκλοφορία ατόμων και από την κανονική κατοίκηση.  

Η συμπεριφορά του, σε τυχαίες, απρόοπτες ή εκούσιες κρούσεις, μη έντονου χαρακτήρα , ανά-

λογα της κατηγορίας εκτεθειμένου σε χρήση του κτιρίου με ΣΣΕΘ (όπως ορίζεται από τον επόμενο 

πίνακα 1) δεν πρέπει να είναι αιτία δημιουργίας ανωμαλιών στην όλη δομή του ΣΣΕΘ.  

Πίνακας 1- Κατηγορίες εκτεθειμένου σε κρούσεις του ΣΣΕΘ (ETAG 004 Table 8)  

Κατηγορία Προσδιορισμός 

Πρώτη Ζώνη εύκολα προσπελάσιμη από το κοινό στην στάθμη εδά-

φους, υποκείμενη σε κρούση από σκληρό σώμα αλλά μη υ-

ποκείμενη σε μη κανονική χρήση.  

Δεύτερη Ζώνη εκτεθειμένη σε κρούση (χτυπήματα ή εκσφενδόνηση α-

ντικειμένων) ως επί το πλείστον έντονα, αλλά σε περιοχές 

κοινού, όπου το ύψος του ΣΣΕΘ περιορίζει την έκταση της ε-

παφής, ή σε χαμηλότερες στάθμες, όπου η προσπέλαση στο 

κτίριο πραγματοποιείται από πρόσωπα με αίσθημα φροντί-

δας. 

Τρίτη Ζώνη που δεν υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί από συνη-

θισμένες κρούσεις από άτομα ή από αντικείμενα (εκσφενδό-

νηση). 

4.2.5 Συμπεριφορά στις κινήσεις του φέροντα οργανισμού:   



Οι κανονικές προβλεπόμενες κινήσεις του φέροντα οργανισμού όπως συστολές, ερπυσμός, δια-

στολές δεν πρέπει να είναι αιτία δημιουργίας ρηγματώσεων και αποκολλήσεων του ΣΣΕΘ, π ράγμα 

που σημαίνει ότι το όλο σύστημα πρέπει να παρουσιάζει μια ελαστικότητα στην τοποθέτησή του 

επί των στοιχείων του κτιριακού περιβλήματος.  

4.2.6 Αντοχή στο χρόνο του ΣΣΕΘ: 

Τα ΣΣΕΘ είναι σχεδιασμένα να αντέχουν 25 χρόνια για κανονικές συνθήκες χρήσης κα ι συντήρη-

σης.(ETAG 004 παρ. 7.1.2.7)  

α) Αντοχή στον χρόνο των επιμέρους στοιχείων του ΣΣΕΘ Εκτός από τα υλικά ή τμήματα του ΣΣΕΘ 

των οποίων η εύκολη αντικατάσταση αποτελεί αντικείμενο κανονικής συντήρησης, όλα τα υπό-

λοιπα επιμέρους υλικά, πρέπει να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους έτσι, ώστε να εξασφαλίζε-

ται η ποιότητα του έργου.  

Τούτο σημαίνει ότι:  

1. Όλα τα επιμέρους υλικά, που δεν αντικαθίστανται εύκολα για λόγους συντήρησης, πρέπει να 

παρουσιάζουν φυσικο-χημική σταθερότητα, λογικά προβλεπόμενη, λαμβάνοντας υπόψη τις ως 

επί το πλείστον αργές ενδο-αντιδράσεις που δύνανται να αναπτυχθούν μεταξύ τους. Αυτές τις 

απαιτήσεις πρέπει να τις ικανοποιούν, τα υλικά: θερμομόνωσης, στερέωσης οπλισμού, επένδυ-

σης όπως και τα υλικά κόλλησης φράγματος υδρατμών, στεγάνωσης.  

2. Όλα τα υλικά οφείλουν να έχουν επεξεργασθεί και προστατευθεί, ώστε στην διάρκεια ζωής 

του έργου σε κανονικές συνθήκες χρήσης να μην υπάρχει κίνδυνος προσβολής από διάβρωση 

(στεγνή, υγρή ή ηλεκτρολυτική) από έντομα, κρυπτόγραμμα (μανιτάρια, βρύα) π οντίκια.  

3. Όλα τα υλικά πρέπει να παρουσιάζουν μεταξύ τους συμβατότητα.  

β) Αντοχή στον χρόνο του συνόλου του έργου Όλοι οι κανόνες ποιότητας των παραγράφων 4.1.1 

έως 4.1.5 πρέπει να ισχύουν για το σύνολο του έργου, για την διάρκεια ζωής αυτού και για το  

σύνολο των αυξομειώσεων των καταπονήσεων που υφίστανται περιλαμβανομένων και των με-

ταβολών υγρασίας σε συνδυασμό με τις θερμοκρασιακές μεταβολές  

4.2.7 Επιπεδότητα και τελική επιφάνεια της όψης του ΣΣΕΘ:   

Η τελική όψη της επιφάνειας του ΣΣΕΘ με τις προσθήκες λεπτόκοκκων υλικών στα επιχρίσματα, 

δύναται να καλύψει διάφορες απαιτήσεις του εργοδότη.  

4.2.8 Δυνατότητες στερέωσης εξαρτημάτων στις όψεις με ΣΣΕΘ:   

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης στερεώσεων διαμέσου του ΣΣΕΘ στο υπό-

στρωμα (τοίχοι πληρώσεως-φέροντα στοιχεία) των διαφόρων στηριγμάτων όπως π.χ. για στήλες 

υδρορροών, στηρίγματα εξωφύλλων (σιδερικά μασκούλων), στηρίγματα συγκράτησης ανοιγόμε-

νων εξωφύλλων γερμανικού τύπου.  

Οι διατάξεις στερέωσης πρέπει να μην είναι αιτία τοπικής καταστροφής του ΣΣΕΘ ούτε αιτία διό-

δου υγρασίας ή δημιουργίας θερμικών γεφυρών και πρέπει να προβλέπεται μέθοδος στεγανο-

ποίησής τους 

4.2.9 Διατάξεις προστασίας του ΣΣΕΘ στις ακμές γωνιών, στις ενώσεις με κάσσες κουφωμάτων και στις 

επαφές με έδαφος και δάπεδα εξωστών:  



     

Τα προτεινόμενα ΣΣΕΘ πρέπει πάντοτε να διαθέτουν όλα τα σχετικά εξαρτήματα για την προστα-

σία τους σε όλα τα ως άνω αναφερόμενα σημεία.  

4.2.10 Δυνατότητες συντήρησης του ΣΣΕΘ:  

Για να είναι δυνατό το ΣΣΕΘ να διατηρεί την αρχική του όψη τελειώματος π ρέπει να συντηρείται 

κανονικά και περιοδικά κάθε πέντε με δέκα χρόνια ανάλογα της έκθεσής του στις καιρικές συν-

θήκες, και αμέσως εφόσον έχει πληγωθεί από κρούσεις βανδαλικού χαρακτήρα. Στις δυνατότητες 

συντήρησης περιλαμβάνονται και όλες οι αρμολογήσεις με  μαστίχες ιδίως εκείνες που είναι ε-

κτεθειμένες και συρρικνώνονται με την πάροδο του χρόνου.  

4.2.11 Ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων για το σύνολο του (ΣΣΕΘ) και τα επιμέρους του στοιχεία:  

 Σε όλες τις περιπτώσεις ΣΣΕΘ ζητείται η προσκόμιση Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ) 

σύμφωνα με το άρθρο 26 του καν. (ΕΕ) 305/2011, η οποία πρέπει να βασίζεται στις κατευθυντή-

ριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης ETAG 004. Τα χρησιμοποιούμενα ΣΣΕΘ να συνο-

δεύονται από Δήλωση Επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμ-

φωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και σή-

μανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.  

Η εξασφάλιση της απόδοσης του ΣΣΕΘ εκτός από την τήρηση των αναφερόμενων στις επ όμενες 

παραγράφους της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04, πρέπει να προκύπτει και 

από την Ευρωπαίκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ) του ΣΣΕΘ η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδιο Κοινοποι-

ημένο Φορέα. Η έγκριση αυτή να αναφέρει σαφώς το ΣΣΕΘ και τα υλικά που το απαρτίζουν (πε-

ριγραφή – τεχνικά χαρακτηριστικά).  

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά είναι συσκευασμένα και με σήμανση CE όπως προβλέπουν τα σχε-

τικά πρότυπα. Επίσης συνοδεύονται από Δηλώσεις Επιδόσεων.Για όλα τα παραπάνω δίνονται 

οδηγίες στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή η στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETA) του υ-

λικού. 

4.2.12 Επιτρεπόμενες ανοχές στα φύλλα του θερμομονωτικού υλικού:  

Οι επιτρεπόμενες ανοχές διαστάσεων, επιπεδότητας, ορθογωνικότητας κλπ αναφέρονται στο ε-

ναρμονισμένο πρότυπο που αφορά το θερμομονωτικό προϊόν και στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ.  

4.2.13 Εμφάνιση επιφάνειας:  

Ομοιογενής, απαλλαγμένη επιδερμίδας, δεδομένου ότι είναι μεγαλύτερη η πρόσφυση του επι-

χρίσματος και της κόλλας επί παρόμοιας επιφάνειας  

4.2.14 Η θερμική αντίσταση του ΣΣΕΘ: 

Η ελάχιστη θερμική αντίσταση του ΣΣΕΘ πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 m2 K/W (σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην παρ. 6.1.6 της ETAG 004) και να προσαυξάνεται κατ’ ελάχιστο σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική ζ ώνη 

και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή. Επίσης πρέπει να συνυπολογίζεται η θερμική 

αντίσταση του επιχρίσματος που λαμβάνεται συμβατικά ίση 0,02 m2 K/W.  

 Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του ΣΣΕΘ προσαυξάνεται λόγω των αγκυρίων κατά την ποσό-

τητα: 

Δx = xp . n 



Όπου 

xp, είναι η τοπική επιρροή της προκαλούμενης θερμικής γέφυρας από ένα αγκύριο μηχανικής 

στερέωσης n, ο αριθμός των βυσμάτων ανά m2  

4.2.15 Η διαπερατότητα στους υδρατμούς (αντίσταση στη διάχυση υδρατμών) του επιχρίσματος:   

Η διαπερατότητα του βασικού και τελικού επιχρίσματος στους υδρατμούς πρέπει να είναι σύμ-

φωνη με τα αναφερόμενα στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ.  

4.2.16 Η τριχοειδής απορρόφηση νερού από το επίχρισμα:   

Η τριχοειδής απορρόφηση νερού από το επίχρισμα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ.  

4.2.17 Η υγροθερμική συμπεριφορά του επιχρίσματος:   

Η υγροθερμική συμπεριφορά του επιχρίσματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ.  

Πρέπει κατόπιν εργαστηριακών δοκιμών για τη βασική στρώση επιχρίσματος όπως για το συνο-

λικό επίχρισμα να μην παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών ή μετά το πέρας αυτών τα 

φαινόμενα:  

 φουσκάλιασμα ή ρηγμάτωση του χρώματος τελειώματος.  

 ρηγματώσεις που να συμπίπτουν με τους αρμούς μεταξύ των φύλλων του θερμομονωτικού 

υλικού.  αποκολλήσεις της βασικής στρώσης επιχρίσματος.  

 ρηγματώσεις που να επιτρέπουν το πέρασμα του νερού προς την θερμομόνωση.  

4.2.18 Οι αντοχές πρόσφυσης του τοποθετούμενου με κόλληση ΣΣΕΘ:   

Το όλο θέμα των αντοχών πρόσφυσης του ΣΣΕΘ όταν τοποθετείται κολλητό και υφίσταται τις 

καταπονήσεις από τον άνεμο, τις θερμοκρασιακές μεταβολές, τις μετακινήσεις υποστρώματος 

και από τη μη ομοιόμορφη κατανομή των σημειακών κολλήσεων, ανάγεται στον καθορισμό τω ν 

ελάχιστων απαιτήσεων πρόσφυσης της κόλλας επί του υποστρώματος και του θερμομονωτικού 

υλικού, ως και των ελάχιστων απαιτήσεων πρόσφυσης μεταξύ βασικής στρώσης επιχρίσματος και 

θερμομονωτικού υλικού.  

1. Ελάχιστη τιμή πρόσφυσης της κόλλας επί του υποστρώματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ.  

2. Ελάχιστη τιμή πρόσφυσης της κόλλας επί του θερμομονωτικού υλικού σύμφωνα με τα αναφε-

ρόμενα στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ..  

3. Ελάχιστη τιμή πρόσφυσης της βασικής στρώσης επιχρίσματος στο θερμομονωτικό προϊόν σύμ-

φωνα με τα αναφερόμενα στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ.  

4.2.19 Οι αντοχές πρόσφυσης κατόπιν γήρανσης του ΣΣΕΘ (Σύμφωνα με παράγραφο 6.1.7.1 της ETAG 

004): 

 Η ελάχιστη πρόσφυση κατόπιν γήρανσης του ΣΣΕΘ πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ.  

4.2.20 Η αντοχή στην ανεμοπίεση του ΣΣΕΘ:  



     

Η διάγνωση της αντοχής στην ανεμοποίηση πρέπει να γίνει με βάση τις διαπιστώσεις αντοχής 

δοκιμίων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ  του ΣΣΕΘ των τοποθετημέ-

νων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κατασκευαστή, σε καταπονήσεις:  

 ξεκουμπώματος των μηχανικών στερεώσεων  

 στατικής απόσπασης των βυσμάτων  

 απόσπαση του ΣΣΕΘ υπό τη δυναμική δράση του ανέμου είτε είναι κολλητό, είτε στερεώνεται  

μηχανικά. 

4.2.21 Οι αντοχές σε κρούσεις και σε διατρήσεις του ΣΣΕΘ:  

 Η αντοχή σε κρούση του ΣΣΕΘ γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ 

του ΣΣΕΘ. 

4.2.22 Οι αντοχές του πλέγματος που τοποθετούνται ως οπλισμός στο επίχρισμα:  

 Η αντοχή του πλέγματος που τοποθετείται ως οπλισμός γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην ETAG 004 και στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ  

4.2.23 Η αντίδραση στη φωτιά (Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.2 της ETAG 004):  

Το ΣΣΕΘ πρέπει να έχει μετρηθεί και να αναφέρεται στην ΕΤΑ του ΣΣΕΘ, ως προς την αντίδραση 

του στη φωτιά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ETAG 004. Επιπλέον το θερμομονωτικό προϊόν 

που θα χρησιμοποιηθεί για το ΣΣΕΘ πρέπει να έχει κατά την πιστοποίηση CE κατάταξη τουλάχι-

στον Euroclass E. Σε κάθε περίπτωση το θερμομονωτικό υλικά και το ΣΣΕΘ ως προς την αντίδραση 

τους στη φωτιά επιλέγονται με βάση τους κανόνες και τις προδιαγραφές πυροπροστασίας που 

ισχύουν για το κτίριο εφαρμογής.  

4.3 Κριτήρια επιλογής βάσει των απαιτήσεων κατασκευής και διαμόρφωσης του ΣΣΕΘ  

4.3.1 Ανάλογα με τον τρόπο στερέωσης του ΣΣΕΘ: 

Η επιλογή πρέπει να γίνει μεταξύ:  

α) Του κολλητού συστήματος Η ευστάθειά του εξασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο με την κόλ-

ληση και δεν απαιτεί συμπληρωματική μηχανική στερέωση παρ’ όλο που υπάρχει περίπτωση 

χρησιμοποίησης προσωρινά μηχανικών στηρίξεων για τη διατήρηση της θερμομόνωσης στη θέση 

της μέχρις ότου επενεργήσει η κόλλα.  

Οι προσωρινές αυτές στηρίξεις δεν πρέπει να είναι αιτία σε παλιά υποστρώματα, αποφυγής της 

προετοιμασίας αυτών για να δεχθούν την κόλλα όπως πχ αφαίρεση χρωμάτων, σαθρών επιχρι-

σμάτων ή οργανικών επικαλύψεων.  

β) Του στερεωμένου μηχανικά συστήματος Η ευστάθειά του εξασφαλίζεται αποκλειστικά από τις 

μηχανικές στηρίξεις χωρίς να αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και κόλλα όταν υπάρ-

χουν ανωμαλίες επιπεδότητας στο υπόστρωμα. Παρόμοια κόλληση δεν απαιτεί τις προεργασίες 

που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

Το στερεωμένο μηχανικά σύστημα που παρουσιάζει μειωμένη αντοχή στις δράσεις του ανέμου 

χρησιμοποιείται κυρίως σε υποστρώματα που αποκλείουν την απ’ ευθείας κόλληση, κυρίως υπο-

στρώματα παλαιών κτιρίων. Επιπλέον, δεν παρουσιάζουν αντοχές στις κρούσεις και δεν συμβάλ-

λουν στην στεγανότητα, στον αέρα, ή οποία πρέπει να εξασφαλίζεται από υποστρώματα.  



4.3.2 Ανάλογα με το είδος του τοίχου – υπόστρωμα: 

α) Τοίχοι νέου κτιρίου  

Επιτρέπεται μόνο η κόλληση εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα πρόσφυσης 

όπως πχ όταν έχουν χρησιμοποιηθεί επιφανειακά προϊόντα ξεκαλουπώματος που δεν είναι συμ-

βατά με τη βασική στρώση επιχρίσματος όταν είναι υδραυλικό.  

Το πλεονέκτημα της κόλλησης είναι ότι περιστέλλει ενδεχόμενες μετακινήσεις του θερμομονωτι-

κού υποστρώματος οπότε περιορίζει τις τάσεις που μπορούν να προκύψουν στη στάθμη των αρ-

μών των θερμομονωτικών φύλλων.  

β) Τοίχοι παλαιών κτιρίων  

Για τους ίδιους λόγους όπως προηγούμενα αναφέρεται, είναι προτιμότερη η στερέωση με κόλ-

ληση εφ’ όσον δεν υπάρχει πρόβλημα πρόσφυσης της κόλλας στο υπόστρωμα.  

Στην περίπτωση υποστρωμάτων με επικάλυψη χρώματος, με τη μηχανική στήριξη να αποφευχθεί 

η αφαίρεση του χρώματος, δεδομένου ότι πρόκειται για επίπονη εργασία αμφιβόλου πολλές φο-

ρές αποτελεσματικότητας. Πάντως παρόμοια λύση πρέπει να λαμβάνεται με περίσκεψη, γιατί 

πολλές φορές οι μηχανικές στηρίξεις παρουσιάζουν προβλήματα ιδίως όταν πρόκειται για τοί-

χους με οπτόπλινθους με κενά που μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλές τιμές του επιτρεπόμενου 

ανά στήριξη φορτίου με συνέπεια την ανάγκη πύκνωσης των στηρίξεων.  

Έπειτα από τα παραπάνω πρέπει να εκτιμηθεί ποια από τις δύο λύσεις είναι προσφορότερη:  

 της αφαίρεσης του χρώματος εφ’ όσον το επίχρισμα επί του οποίου έχει εφαρμοσθεί δεν έχει 

ρηγματωθεί ή αποκολληθεί  

 της πυκνής τοποθέτησης μηχανικών στηρίξεων  

Στην περίπτωση ανώμαλης επιπεδότητας του υποστρώματος (πχ σε εμφανείς οπτοπλινθοδομές 

ή λιθοδομές) το σύστημα της μηχανικής στερέωσης με διατομές PVC τοποθετούμενες στην περί-

μετρο των θερμομονωτικών φύλλων, μπορεί να γίνει παραδεκτό, εάν οι προκυπτούσες αποκλί-

σεις από την επιπεδότητα είναι μικρότερες των 5 mm (βλέπε σχήμα 3).  

γ) Ειδική περίπτωση υποστρωμάτων αποτελούμενων από διπλά προκατασκευασμένα τοιχώματα 

Ο.Σ. με δυνατότητα του εξωτερικού να διαστέλλεται ελεύθερα Σε παρόμοιο υπόστρωμα, η εφαρ-

μογή του ΣΣΕΘ προϋποθέτει ότι:  

 το θερμομονωτικό υλικού του ΣΣΕΘ πρέπει να έχει το αυτό πάχος με τη θερμομόνωση που έχει 

τοποθετηθεί ανάμεσα στα δύο τοιχώματα Ο.Σ. και πάντως όχι μικρότερη των 60 mm.  

 Οι αρμοί μεταξύ των φύλλων του θερμομονωτικού υλικού δεν πρέπει να συμπίπτουν με τους 

αρμούς των προκατασκευασμένων τοιχωμάτων.  

4.3.3 Ανάλογα με την θέση του τοίχου – υποστρώματος στο κτίριο:  

α) Τοίχος εκτεθειμένος ή όχι σε κρούσεις και φθορές – διαφοροποίηση του ΣΣΕΘ ανάλογα του 

οπλισμού (βλέπε σχετικά και παραγράφους 5.1 και 4.2.13 του παρόντος).  

1. Το ΣΣΕΘ με απλό κανονικό οπλισμό δύναται να τοποθετείται στις όψεις των οροφών πλευρών 

ή προσόψεων χωρίς εξώστες και στο μη προσπελάσιμο στο κοινό ισόγειο.  



     

2. Το ΣΣΕΘ με διπλό κανονικό οπλισμό ή με ενισχυμένο μονό οπλισμό (ενδεικτικό βάρος > 200 

gr/m2 ) προβλέπεται στις προσπελάσιμες  στο κοινό οψείς του κτιρίου αλλά προστατευόμενες 

από βανδαλισμούς (πχ μονοκατοικίες) όπως και στις όψεις με εξώστες.  

3. Το ΣΣΕΘ με απλό κανονικό οπλισμό και επιπρόσθετο ενισχυμένο, προβλέπεται στις απροστά-

τευτες και προσπελάσιμες στο κοινό όψεις ισογείου (πχ όψεις ισογείου απ’ ευθείας στο πεζοδρό-

μιο). Ο ενισχυμένος οπλισμός προσδιορίζεται με περίπου αντοχή > 300 Ν/mm.  

Οι τοίχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να αντιμετωπισθούν και από πλευρές φθορών 

από βανδαλισμούς (χαρακές, γραψίματα, λεκιάσματα) με την χρήση ορισμένων χημικών επαλεί-

ψεων, κατασκευής του επιχρίσματος δύσκολα χαρασσόμενου ή κατασκευής δευτέρου εξωτερ ι-

κού προστατευτικού προκατασκευασμένου τοίχου εύκολα επιδιορθούμενου ή αντικαθιστάμε-

νου. 

β) Τοίχος εκτεθειμένος στην ανεμοπίεση  

Το ΣΣΕΘ που τοποθετείται με κόλληση δεν παρουσιάζει προβλήματα συμπειφοράς στην ανεμο-

πίεση.  

Αντίθετα το ΣΣΕΘ με μηχανικές στηρίξεις παρουσιάζει περιορισμούς απέναντι στις μέγιστες υπο-

πιέσεις του ανέμου. Ο Κατασκευαστής οφείλει ανάλογα του εκτεθειμένου των όψεων να γνωρί-

σει στον Μελετητή τους υφιστάμενους περιορισμούς για το προτεινόμενο σύστημα με μηχανικές 

στηρίξεις.  

Αναφορικά με το εκτεθειμένο στον άνεμο των όψεων βλέπε παράρτημα της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-03-08-07-01. 

γ) Τοίχος εκτεθειμένος στη βροχή  

Το ΣΣΕΘ που τοποθετείται στο τοίχο – υπόστρωμα πρέπει να είναι ικανό να αντισταθεί στο πέρα-

σμα του νερού προς το υπόστρωμα και με τη στεγανότητα του επιχρίσματος και με αυτό τούτο 

το θερμομονωτικό προϊόν.  

Ειδικές διατάξεις πρέπει να προβλεφθούν στα νέα κτίρια για την αποφυγή ανόδου υγρασίας με 

τα τριχοειδή όταν το ΣΣΕΘ έρχεται σε επαφή με δάπεδο εξώστη ή δάπεδο πεζοδρομίου  

Αναφορικά με το εκτεθειμένο ή όχι των όψεων σε βροχή και ανεμοβρόχι βλέπε σημείωση της 

παραγράφου 5.2.2 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02. 

δ) Τοίχος εκτεθειμένος σε μεταβαλλόμενο ηλιασμό  

Ο Μελετητής Μηχανικός πρέπει να εξετάζει εάν στις όψεις με ΣΣΕΘ ιδίως με σκούρα χρώματα 

υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί μεταβαλλόμενος ηλιασμός είτε από τούτο το κτίριο ή από 

απέναντι κτίριο. Σε παρόμοια περίπτωση είναι δυνατό να δημιουργηθούν θερμικές κρούσεις επί 

της επιφάνειας του ΣΣΕΘ ιδίως όταν έπειτα από έντονο ηλιασμό επέλθει καταιγίδα σε συνδυασμό 

με σκιάσεις. 

4.3.4 Ανάλογα του τύπου τελειώματος της τελικής στρώσης:  

 α) Οι μορφές τελειώματος διακρίνονται:  

1. σε αυτές που εμφανίζουν έντονες και ασυνεχείς σε βάθος χαρακές πλάτους από 0,5 έως 1 mm 

(σκουλικιάσματα) που προέρχονται όταν η στρώση περιέχει κόκκους – ρυζάκι και τρίβεται με 



πλαστικό μυστρί ώστε οι μεγαλύτεροι κόκκοι να κυλησθούν επί της επιφάνειας της στρώσης.  

2. Στις επεξεργασμένες με σπάτουλα (ξύλινη ή πλαστική, ορθογωνικής επιφάνειας με χερούλι, 

επενδυμένη ή όχι με αφρώδες υλικό, συνήθως πολυστερίνη).  

3. Στις προερχόμενες από εκτόξευση του κονιάματος  

4. Σε αυτές που περιέχουν έγχρωμους κόκκους συνδεόμενους με αχρούν συνδετικό υλικό.  

5. Σε αυτές που διαμορφούνται με εκτόξευση κόκκων.  

β) Από πλευράς χρωματισμού πρέπει:  

1. να αποφεύγονται χρώματα σε συντελεστή απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας μεγαλύτερου 

του 0,7 ο οποίος για υψόμετρα μεγαλύτερα των 1300 mm πρέπει να περιορίζεται στο 0,5. 2. Να 

επιδιώκεται να μην παρατίθενται χωρίς διαχωριστικό αρμό στρώσεις τελειώματος, των οποίων 

οι συντελεστές απορρόφησης παρουσιάζουν διαφορά μεγαλύτερη του 0,2.  

3. Να αποφεύγονται σκούροι χρωματισμοί λόγω του ότι είναι μεγαλύτερες οι απορροφήσεις της 

ηλιακής ακτινοβολίας οπότε ενισχύονται οι κίνδυνοι ρηγματώσεων . 

4.4 Απαιτούμενες προκαταρκτικές εργασίες επί των υποστρωμάτων του ΣΣΕΘ  

Έλεγχος και προετοιμασία των υποστρωμάτων  

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι επίπεδα και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στην επιφάνειά 

τους, μεγαλύτερες του 0,5 cm στον πήχη των 20 cm για  τα ΣΣΕΘ που στερεούνται μηχανικά χωρίς 

παρεμβολή σφηνωμάτων, και 1 cm για τα άλλα συστήματα.  

Στην αντίθετη περίπτωση, είναι απαραίτητo να γίνει τοπική εφαρμογή ειδικού κονιάματος με 

πολυμερικά πρόσμικτα για την αποκατάσταση της επιπεδότητας ή ακόμα εφαρμ ογή πλήρους α-

πισωτικής στρώσης. H επιπέδωση του υποστρώματος μπορεί να γίνει και με την κόλλα για μικρές 

ανεπιπεδότητες (+/- 1 εκ). Μπορεί επίσης να γίνει με αυξομείωση του πάχους του θερμομονωτι-

κού υλικού ή και με συνδυασμό των παραπάνω.  

Αρχιτεκτονικές προεξοχές και εσοχές πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης από τα ειδικευ-

μένα συνεργεία.  

α) Υποστρώματα νέων κτιρίων  

Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να βουρτσισθούν, τριφθούν, ξυστούν ώστε να απαλλαγούν από 

τη σκόνη και στοιχείων αμφίβολης πρόσφυσης. Επιπλέον δεν πρέπει να αποδίδουν υγρασία.  

Για τα τοιχώματα από χυτό σκυρόδεμα και τα στοιχεία Φ.Ο. πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχει 

συμβατότητα μεταξύ του υλικού διευκόλυνσης ξεκαλουπώματος και του υλικού της βασικής 

στρώσης. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι απαραίτητο να γίνουν δοκιμές πρόσφυσης σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.4.1.2 της ΕΤAG 004.  

Εάν οι δοκιμές πρόσφυσης είναι αρνητικές πρέπει να εφαρμοσθεί κατάλληλο επίχρισμα συμβατό 

με την επιφάνεια του σκυροδέματος και με την κόλλα τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού. 

Παρόμοιος έλεγχος πρέπει να γίνει εάν ο τοίχος – υπόστρωμα είναι από στοιχεία κυψελωτού 

σκυροδέματος.  



     

β) Υποστρώματα παλαιών κτιρίων Ρηγματωμένα υποστρώματα σκυροδέματος ή τοίχων πληρώ-

σεως ή αποκολληθείσες ενώσεις τοίχων πληρώσεως με στοιχεία Φ.Ο. πρέπει να αποθίστανται 

πλήρως με εφαρμογή των ισχυουσών τεχνικών και πάντοτε με την επίβλεψη του μηχανικού του 

έργου.  

Στην περίπτωση φθαρμένων σκυροδεμάτων στις όψεις από τις διαβρώσεις των οπλισμών τους 

πρέπει να γίνει ειδική μελέτη μηχανικού για την αποκατάσταση των φθορών. Και στις δύο περι-

πτώσεις τα υλικά αποκατάστασης πρέπει να είναι συμβατά με την κόλλα τοποθέτησης του θερ-

μομονωτικού υλικού. 

Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται κολλητή τοποθέτηση του ΣΣΕΘ, εάν υπάρχο υσα επένδυση του τοί-

χου από υδραυλικό επίχρισμα, πλακίδια κεραμικά ή υάλου, είναι αμφίβολη η πρόσφυσή της στο 

υπόστρωμά της.  

1. Εμφανείς τοιχοποιϊες - επιχρισμένες επιφάνειες σκυροδεμάτων και τοιχοποιϊων χωρίς επιφα-

νειακές επενδύσεις. Η προετοιμασία είναι  όμοια τα υποστρώματα νέων κτιρίων. Πρέπει να ληφ-

θούν πληροφορίες, εάν στις επιφάνειές τους έχει εφαρμοσθεί επάλληψη με υδροαπωθητικό υ-

γρό. Σημειώνεται πάντως ότι είναι δυνατό, όταν υπάρχει έλλειψη πληροφοριών, να διαπιστωθεί 

επί τόπου. Αρκεί προς τούτο να ψεκασθεί με νερό, όπου τότε οι σταγόνες του νερού λαμβάνουν 

σφαιρική μορφή. Τα επιχρίσματα, έστω κι εάν δεν έχουν ρηγματωθεί πρέπει να ελέγχονται με 

ελαφρά κτυπήματα με σφυρί για την διαπίστωση εάν έχουν αποκολληθεί. Τα τμήματα που ηχούν 

κούφια πρέπει να καθαιρεθούν και να ξαναεπιχρισθούν πάντοτε με πολυμερικά επιχρίσματα. Σε 

περιπτώσεις μη απορροφητικών επιφανειών πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση εφαρμογής κατάλ-

ληλου συνδετικού υλικού που θα λειτουργήσει ως γέφυρα πρόσφυσης με την κόλλα του ΣΣΕΘ.  

2. Επιχρισμένες επιφάνειες τοιχοποιιών και σκυροδεμάτων χρωματισμένες ή επιστρωμένες με 

οργανικά υλικά. Εφ’ όσον οι επιχρισμένες επιφάνειες δεν παρουσιάζουν ρηγματώσεις και απο-

κολλήσεις, πρέπει να αφαιρεθούν οι χρωματισμοί και οι επιστρώσεις με διάφορες μεθόδους: 

χημικές, θερμικές, μηχανικές (ξύσιμο, τρίψιμο, αμμοβολή) με ατμό ή με νερό υπό πίεση.  

3. Ανόργανες επενδύσεις του τύπου κεραμικών ή υαλινών πλακιδίων Πρέπει να ελέγχονται για 

την περίπτωση αποκόλλησής τους. Τα τμήματα των επενδύσεων που θα αφαιρεθούν λόγω  απο-

κόλλησης πρέπει να επιχρισθούν με πολυμερικά επιχρίσματα ώστε να σχηματισθεί μία ενιαία 

επιφάνεια. Πρέπει να προσδιορίζεται εργαστηριακά το επιτρεπόμενο φορτίο των βυσμάτων στε-

ρέωσης των διαφόρων ενισχυτικών διατομών ή διατομών στερέωσης των φύλλων του  θερμομο-

νωτικού υλικού ή των βυσμάτων της απ’ ευθείας στερέωσης του θερμομονωτικού υλικού, για 

τους διαφόρους τύπους υποστρωμάτων που συναντιόνται στα παλαιά κτίρια.  

Η διαδικασία του επιτόπου προσδιορισμού του επιτρεπόμενου φορτίου των βυσμάτων σε κατα-

πόνηση εξόλκευσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία του ΕΟΤΑ για τα βύσματα. 1. Εμ-

φανείς τοιχοποιίες και εμφανή σκυροδέματα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραπάνω σχετικές 

παραγράφους.  

2. Επιχρισμένα τοιχώματα. Αποκαθίσταται τα επιχρίσματα που έχουν ρηγ ματωθεί και αποκολλη-

θεί.  

3. Ανόργανες επενδύσεις. Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραπάνω σχετικές παραγράφους.  



4.5 Γενικές Απαιτήσεις Εκτέλεσης των εργασιών 

4.5.1 Υλικά:  

Οι αναλογίες ανάμειξης των περισσοτέρων του ενός υλικών πρέπει να είναι σύμφωνες με τι ς 

προδιαγραφές του παραγωγού.  

4.5.2 Συνθήκες εφαρμογής:  

Όλες οι εργασίες χρήσης της κόλλας, του βασικού και του τελικού επιχρίσματος πρέπει να εκτε-

λούνται σε θερμοκρασίες από 5 -30 οC Η κόλληση των θερμομονωτικών φύλλων δεν πρέπει να 

γίνεται σε πολύ υγρό υπόστρωμα ή σε περίοδο παγετού.  

 Η βασική στρώση επιχρίσματος δεν πρέπει να τοποθετείται στην διάρκεια βροχής εκτός εάν υ-

πάρχουν προστατευτικές διατάξεις, σε περιόδους παγετού και σε υποστρώματα που είναι εκτε-

θειμένα σε έντονο ηλιασμό το καλοκαίρι ή σε δυνατό αέρα. Δεν συνίσταται η χρησιμοποίηση 

κόλλας πρόσφυσης χωρίς προσθήκη τσιμέντου σε κρύες και υγρές περιόδους διότι θα απαιτη-

θούν πολλές μέρες για στέγνωμα.  

Εκτός εάν ο προμηθευτής διαθέτη προϊόν με ειδική σύσταση για γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλές 

θερμοκρασίες έως 1º C.  

4.5.3 Αναμικτήρας των υλικών:  

Εκτός από τα συνήθη απαιτούμενα εργαλεία χειρός, πρέπει για την ανάμειξη των υλικών πολτώ-

δους μορφής να χρησιμοποιείται ηλεκτρικός αναμικτήρας χαμηλών στροφών, όχι μεγαλύτερων 

300 στρ. ανά λεπτό. 

4.6 Συνεργείο 

4.6.1 Γενικές απαιτήσεις:  

Σύμφωνα με την μελέτη και κατά την κρίση του μελετητή, επιλέγονται συνεργεία πιστοποιημένα 

από το ΕΣΥΔ για την εκτέλεση του παρόντος ΕΛΟΤ ΤΠ.  

Απουσία πιστοποιημένου συνεργείου οι εργασίες θερμομόνωσης εκτελούνται από έμπειρα και 

εξειδικευμένα συνεργεία με αποδεδειγμένη γνώση των άρθρων της παρούσας Προδιαγραφής Ε-

ΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα και  σε 

κάθε περίπτωση με την επίβλεψη μηχανικού  

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :  

α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγείας, να διαθέτουν και να χρησιμοποι-

ούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ  

β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: αυτοφερόμενα 

ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε ά-

ριστη λειτουργικά κατάσταση κλπ.  

γ) να διατηρούν τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν 

τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.  

δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της επίβλεψης  

4.6.2 Συνεργασία αναδόχου του ΣΣΕΘ με τα υπόλοιπα συνεργεία που επεμβαίνουν στην διαμόρφωση 



     

των όψεων: 

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τα συνεργεία των κτισιμάτων των 

τοίχων, των κουφωμάτων και να δίδει οδηγίες για τη διαμόρφωση των τοίχων και των σενάζ στην 

περιοχή των κουφωμάτων, όπως και στις τοποθετήσεις των κουφωμάτων ώστε να καταστεί δυ-

νατή η τοποθέτηση του ΣΣΕΘ στους  λαμπάδες, πρέκια και ποδιές, και ειδικά στις ποδιές όταν 

προβλέπεται μαρμαροποδιά στα παράθυρα.  

4.6.3 Εκτέλεση δειγμάτων εργασίας:  

Εάν ζητηθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό ή τον εργοδότη, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται 

να εκτελέσει δείγματα εργασιών επιφάνειας 50/50 cm με διάφορες στρώσεις τελειώματος, ώστε 

να υπάρξει δυνατότητα επιλογής από τον εργοδότη άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης εκ μέρους του.  

4.6.4 Εργασίες που έχουν εκτελεστεί από τον ανάδοχο του έργου:  

Οφείλει να υποδείξει εργασίες εξωτερικών θερμομονώσεων όπως αναφέρονται στην παρούσα 

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 που έχει εκτελέσει και να προσκομίσει πιστοποιητικά 

καλής εκτέλεσης από τον εργοδότη ή τον επιβλέποντα του κάθε έργου.  

4.7 Καθαρισμός Χώρων Έκτέλεσης Εργασιών στο Εργοτάξιο  

Καθόλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά βδομάδα οι χώροι καθαρίζονται για να εξα-

σφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.  

Μετά το πέρας των εργασιών εξωτερικών θερμομονώσεων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από 

τον επιβλέποντα και τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, αποσύρεται ο εξοπλισμός 

του συνεργείου κατασκευής, απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, καθαρίζονται οι χώροι, 

αποκομίζονται τα άχρηστα προς ανακύκλωση και παραδίδονται οι όψεις πλήρως αποπερα τωμέ-

νες χωρίς ανάγκη εκτέλεσης άλλης συμπληρωματικής εργασίας  

5. Μεθοδολογιά Εκτέλεσης Εργασιών 

5.1 Τοποθέτηση των διατομών προστασίας των ακμών: 

 (βλέπε παράγραφο 4.1.9 του παρόντος)  

Σε περιπτώσεις που το σύστημα θερμομόνωσης δεν εφάπτεται οικοδομικού στ οιχείου πάντοτε 

προβλέπεται στην φάση εκκίνησης εφαρμογής του θερμομονωτικού υλικού, η τοποθέτηση στην 

κάτω οριζόντια στάθμη, μιας προστατευτικής διατομής των ακμών προσαρμοσμένης στο πάχος 

της θερμομόνωσης.  

Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με βύσματα (βλέπε  παράγραφο 3.1.10 του παρόντος) κατάλληλα 

στο είδος του υποστρώματος και διαμέτρου που να αντιστοιχεί στις υπάρχουσες οπές διάτρησης 

της διατομής, οι οποίες δεν πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση όχι μεγαλύτερη των 30 cm 

και να απέχουν από την ακμή το μέγιστο 5 cm.  

Στην περίπτωση όπου προβλέπεται ο οπλισμός να περιβάλλει πλήρως την διατομή ενίσχυσης  τότε 

προηγείται κόλληση λωρίδας οπλισμού (συνολικού πλάτους 25 cm) κατά 8 cm επί του υποστρώ-

ματος πριν από την στερέωση της διατομής και της τοποθέτησης της  θερμομόνωσης, έτσι ώστε η 

λωρίδα του οπλισμού να περιβάλλει την διατομή, να γυρίσει κατακόρυφα υπερβαίνοντας και το 

κατακόρυφο σκέλος του, οπότε ο κανονικός οπλισμός του επιχρίσματος να κολληθεί και επί του 

σκέλους της λωρίδας.  



Μεταξύ των διατομών προβλέπεται αρμός 2 με 3 mm για την παραλαβή των διαστολών και για 

την δυνατότητα ευθυγράμμισης μεταξύ των τεμαχίων των διατομων.  

Όταν υπάρχουν ανώμαλα υποστρώματα και οι διατομές προστασίας ακμών δεν επικαλύπτονται 

με το πλέγμα, τότε τοποθετούνται με πλήρη κόλληση και στις δύο όψεις, ώστε να αποφευχθεί η 

συγκράτηση αέρα πίσω από την θερμομόνωση.  

Η προστασία των πλευρικών ακμών πραγματοποιείται όπως των οριζοντίων.  

Η μηχανική στερέωση των διατομών δεν πρέπει να εκτελείται με καρφωτικά εκρηκτικά εργαλεία.  

5.1 Προετοιμασία της κολλάς και της βασικής στρώσης επιχρίσματος:  

Και τα δύο υλικά παρασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του υλικού από τον προμηθευτή τους, 

οι οποίες και πρέπει να συνοδεύουν την συσκευασία τους.  

Εφόσον απαιτείται ανάδευση ή ανάμιξη των υλικών, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρικός α-

ναμικτήρας με μέγιστες στροφές 300 ανά λεπτό για την παρασκευή των μειγμάτων, τα οποία πρέ-

πει:  

 Να αφεθούν να ηρεμήσουν (ενδεικτικά 5 με 10 λεπτά) πριν από την χρήση τους.  

 Να ομογενοποιηθούν εκ νέου με τον ηλεκτρικό αναμικτήρα πριν από την εφαρμογή τους.  

5.3 Τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης  

5.3.1 Δρομική διάταξη τοποθέτησης:  

Τα φύλλα της θερμομονωτικής στρώσης τοποθετούνται σε πλήρη μεταξύ τους επαφή με οριζόντια 

τη μεγαλύτερή τους πλευρά, με δρομική διάταξη (μη σύμπτωση των κατακόρυφων αρμών μεταξύ 

δύο διαδοχικών σειρών) και πάνοτε από την κατώτερη στάθμη που διαμορφώνεται με τις διατο-

μές προστασίας. 

5.3.2 Διαμόρφωση των εξεχουσών και εισεχουσών γωνιών:  

Και στα δύο είδη γωνιών, πρέπει το ένα φύλλο της μιας πλευράς να καλύπτει την μικρή πλευρά 

(σόκορο) του φύλλου της ίδιας σειράς που βρίσκεται όμως στην άλλη πλευρά της γωνίας και να 

μην δημιουργείται συνεχής κατακόρυφος αρμός.  

5.3.3 Απόσταση των ενώσεων των θερμομονωτικών φύλλων από τους αρμούς των δι ατομών προ-

στασίας: 

 Τουλάχιστον 10 cm.  

5.3.4  

Οι ενώσεις των θερμομονωτικών φύλλων δεν πρέπει να συμπίπτουν με τους αρμούς των διατομών 

προστασίας   

5.3.5 Αποκόψεις και προσαρμογές των θερμομονωτικών φύλλων, στις γωνίες, προεξοχές και κυ-

ρίως στα ανοίγματα κουφωμάτων:  

Πρέπει να γίνονται μετά τη στερέωσή τους και μετά τη σκλήρυνση της κόλλας.  



     

5.3.6 Ενώσεις του ΣΣΕΘ με τα κουφώματα και άλλα εκτεθειμένα στο ανεμοβρόχι οικοδομικά στοι-

χεία:  

Πρέπει να προβλέπεται ένας αρμός τουλάχιστον 5 3 mm για την δυνατότητ α αρμολόγησης η Δε 

κατάληξη του ΣΣΕΘ (το σόκορό του) να είναι ενισχυμένη.  

5.3.7 Σημειακές τοποθετήσεις θερμομονωτικών φύλλων:  

Ανεξάρτητα του τρόπου στερέωσής τους στο κανονικό τμήμα όταν παρουσιάζεται ανάγκη σημεια-

κής συμπλήρωσης της θερμομόνωσης πάχους ίσου ή μικρότερου των 30 mm, αυτή πρέπει να γί-

νεται με πλήρη κόλληση.  

5.3.8 Αποκατάσταση της συνέχειας της θερμομόνωσης σε δημιουργούμενα κατά την τοποθέτηση 

κενά: 

 Σε αρμούς μεταξύ των θερμομονωτικών φύλλων ανοίγματος μεγαλύτερου των 2 mm, σε σπασμέ-

νες γωνίες και λοιπά κενά, πρέπει να συμπληρώνονται με το ίδιο θερμομονωτικό προϊόν ή με 

ειδικό αφρό πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης ή με υλικό που προβλέπεται από τις οδηγίες του 

προμηθευτή της χώρας προέλευσης του υλικού, και ουδέποτε με επίχρισμα.  

5.5 Συστήματα Μηχανικής Στερέωσης 

5.5.1 Στερεώσεις με διατομές PVC:  

Χρησιμοποιούνται διατομές που τοποθετούνται στην περίμετρο των θερμομονωτικών φύλλων με 

την προϋπόθεση ότι έχουν στο μέσο του πάχους τους τις σχετικές σχισμές.  

 5.5.2 Στερεώσεις με κόλληση και βύσματα:  

 Τα θερμομονωτικά φύλλα, κολλιούνται με σημειακή κόλληση και επιπρόσθετα στερεούνται με 

πλαστικά βύσματα όπως προηγούμενα. Ο αριθμός των βυσμάτων, η διάταξη τοποθέτησης και ο 

χρόνος αναμονής μεταξύ κόλλησης και μηχανικής στερέωσης, πρέπει να καθορίζεται από τον προ-

μηθευτή του ΣΣΕΘ. Συνιστάται όπως τοποθετούνται τα βύσματα ακριβώς στα σημεία όπου έχει 

τοποθετηθεί η κόλληση. 

5.6 Ενισχύσεις του οπλισμού σε ειδικά σημεία  

Σε όλες τις γωνίες του ΣΣΕΘ, τοποθετούνται ενισχύσεις οπλισμού με κόλληση μαζί με την βασική 

στρώση επιχρίσματος.  

Οι ενισχύσεις των ακμών τοποθετούνται πριν από τον κανονικό οπλισμό. Οι ενώσεις μεταξύ των 

ενισχύσεων των ακμών δεν πρέπει να συμπίπτουν με τους αρμούς μεταξύ των θερμομονωτικών 

φύλλων. Στις γωνίες των ανοιγμάτων τοποθετούνται ενισχύσεις του οπλισμού 30/30 cm πριν από 

την εφαρμογή της πρώτης στρώσης του βασικού επιχρίσματος, απ’ ευθείας επί της θερμομόνω-

σης.  

Τοποθετούνται πάντοτε ενισχύσεις και στις ενώσεις των διατομών προστασίας των ακμών  οι ο-

ποίες υποχρεωτικά απαιτούνται στις διατάξεις έναρξης εργασιών από την κατωτέρη στάθμη.  

5.7 Εφαρμογή της οπλισμένης Βασικής Στρώσης   

Διαφοροποιούνται ανάλογα του βαθμού του εκτεθειμένου των όψεων σε κρούσεις. Εφαρμόζεται 

γενικά σε μια ή περισσότερες επάλληλες (ανάλογα με την συγγραφή υποχρεώσεων του έργου) 



λεπτές στρώσεις. Κάθε μια από αυτές εφαρμόζεται μετά την σκλήρυνση της προηγούμενης (συ-

νήθως την επόμενη μέρα).  

Ο χρόνος στεγνώματος μεταξύ των διαφόρων στρώσεων δεν πρέπει να είναι σημαντικός, ώστε  να 

εξασφαλίζεται η καλή πρόσφυση της επόμενης στρώσης.  

Το επίχρισμα των στρώσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλήρωση των αρμών μεταξύ των 

θερμομονωτικών φύλλων. 

5.7.1 Με απλό κανονικό οπλισμό: 

 Μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών φύλλων και των προβλεπομένων ενισχύσεων οπλι-

σμού στην προηγούμενη παράγραφο, τοποθετείται ο οπλισμός στην σχεδόν υγρή επιφάνεια της 

πρώτης στρώσης και πιέζεται με ειδικό εύκαμπτο μυστρί από ανοξείδωτο χάλυβα για να ε ισχω-

ρήσει ελαφρά στην μάζα του επιχρίσματος.  

Οι ενώσεις των φύλλων του οπλισμού πραγματοποιούνται με επικάλυψη 10 cm. Όπου έχουν το-

ποθετηθεί διατομές ενισχύσεων ακμών ο οπλισμός καλύπτει και το κατακόρυφο ορατό τμήμα αυ-

τών όπως στα σχήματα 17,18,20 έως 22 .  

Οι γωνιακές ενισχύσεις των ακμών περιβάλλονται πλήρως με τον οπλισμό.  

Ο οπλισμός δεν πρέπει να τοποθετείται απ’ ευθείας επί της θερμομόνωσης.  

Μετά την σκλήρυνση της πρώτης στρώσης και εφόσον απαιτείται επιπλέον στρώση, εφαρμόζεται 

η δεύτερη στρώση του βασικού επιχρίσματος με πίεση έτσι ώστε να περιβάλει πλήρως τον οπλι-

σμό. 

 Τα προσκομιζόμενα στο έργο υλικά βασικού επιχρίσματος πρέπει να συνοδεύονται με οδηγίες 

για τις ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε στρώση.  

5.7.2 Με διπλό κανονικό οπλισμό: 

 Η θερμομόνωση καλύπτεται με την πρώτη στρώση του βασικού επχρίσματος στην οποία έχει το-

ποθετηθεί ο κανονικός οπλισμός όπως στη προηγούμενη παράγραφο.  

Μετά την σκλήρυνση της στρώσης αυτής, εφαρμόζεται δεύτερη στρώση βασικού επιχρίσματος με 

ενσωμάτωση δεύτερου κανονικού οπλισμού του οποίου οι επικαλύψεις των 10 cm δεν πρέπει να 

συμπίπτουν με τις αντίστοιχες του πρώτου ή να τοποθετούνται σταυρωτά με τις πρώτες.  

Μετά την σκλήρυνση και της δεύτερης στρώσης εφαρμόζεται η τελική του βασικού επιχρίσματος.  

5.7.3 Με ενισχυμένο και κανονικό οπλισμό: 

Παρόμοια ενίσχυση αφορά όψεις που είναι εξαιρετικά εκτεθειμένες σε κρούσεις και πραγματο-

ποιείται σε ύψος τουλάχιστον 2 m από το έδαφος ή από στάθμη χώρου κυκλοφορίας κοινού.  

Μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών φύλλων, των ενισχύσεων των ενώσεων μεταξύ των 

μεταλλικών διατομών και πριν από την κόλληση των ενισχύσεων των γωνιών, εφαρμόζεται η 

πρώτη στρώση βασικού επιχρίσματος σε πάχος μεγαλύτερο των προηγούμενων περιπτώσεων.  

Ο ενισχυμένος οπλισμός τοποθετείται επί της σχεδόν υγρής επιφάνειας και πιέζεται με επικάλυψη 

των άκρων των φύλλων του οπλισμού.  

Οι ενώσεις των φύλλων του ενισχυμένου οπλισμού πραγματοποιούνται χωρίς να επικαλυφθούν 



     

με επίχρισμα στην περίπτωση που ο οπλισμός έχει μεγάλο πάχος στο κανονικό τμήμα και στις 

γωνίες.  

Οι ενισχύσεις στις γωνίες τοποθετούνται στην συνέχεια επί του ενισχυμένου οπλισμού.  

Μετά την σκλήρυνση, οι ενισχυμένες επιφάνειες αντιμετωπίζονται όπως των προηγουμένων πα-

ραγράφων:  

 Εφαρμόζεται στρώση βασικού επιχρίσματος και επ΄αυτού κανονικός οπλισμός λαμβάνοντας μέ-

ριμνα να μην συμπέσουν οι ενώσεις αυτού με τις αντίστοιχες ενώσεις του προηγούμενου.  

 Μετά την σκλήρυνση και της δέυτερης στρώσης, ο κανονικός οπλισμός επικαλύπτεται πλήρως με 

την τελική στρώση του βασικού επιχρίσματος.  

5.8 Εφαρμογή του προϊόντος εμποτισμού -  (εφόσον απαιτείται) 

 Μετά το στέγνωμα της οπλισμένης βασικής στρώσης επιχρίσματος (24 ώρες το ελάχιστο) και ε-

φόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις εφαρμόζεται το προϊόν  του εμποτισμού με ρολό ή πινέλο.  

 5.9 Εφαρμογή της στρώσης τελειώματος  

Μετά το στέγνωμα του προϊόντος εμποτισμού (εφόσον το σύστημα το απαιτεί) ή της τελικής στρώ-

σης του βασικού επιχρίσματος (συνήθως την επόμενη ημέρα) εφαρμόζεται η στρώση τελειώμα-

τος, η οποία δύναται να αποκτήσει εκτός από τον χρωματισμό και επιφάνειες διαφόρου υφής 

ανάλογα της τελικής επεξεργασίας της, και ανάλογα της κοκκομετρικής σύνθεσης των περιεχομέ-

νων στο μίγμα ψηφίδων (ρύζι).  

5.10 Ελάχιστες Ενδεικτικές ποσότητες Υλικών για κάθε στρώση ανά τετραγωνικό μέτρο  

1. Κόλλα πρόσφυσης: 3 kg/m2  

2. Βασική στρώση επιχρίσματος: 3 kg/m2  

3. Οπλισμός 1,10 m 2  

4. Προϊόν εμποτισμού (εφόσον απαιτείται): 150 gr έως 300 gr/m2  

5. Στρώση τελειώματος: 3 kg/m2 

6. Κριτήρια Αποδοχής Περαιωμένης Εργασίας  

6.1 Επιπεδότητα τελικής επιφάνειας:  

Δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις μεγαλύτερες των 7 mm στον πήχη των 2 m.  

6.2 Έλεγχοι κατά την κατασκευή: 

 Με ευθύη του επιβλέποντα, διενεργείται ποιοτικός έλεγχος ότι τα υλικά και οι κατά φάσεις εκτέ-

λεση των εργασιών ανταποκρίνονται στις περιγραφές του έργου, στα γενικά και ειδικά σχέδια της 

μελέτης του έργου και στις εν γένει απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -03-

06-02-04.  

Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια τις περιγραφές του έργου δεν θα γίν ονται αποδεκτές 

πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.  

Ο επιβλέπων ή ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο όπως καλέσει πι-

στοποιημένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο για να προβεί σε ελέγχους πρόσφυσης των υλικών π ου 

προηγούνται ή έπονται της θερμομονωτικής στρώσης όπως και σε επί τόπου ελέγχους αντοχής 



περαιωμένης εργασίας σε κρούσεις όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.3.3. της ETAG 004. 

Σε περίπτωση αστοχίας των ελέγχων το κόστος βαρύνει τον ανάδοχο ή όπως προβλέπει η σύμβαση 

του έργου.  

Ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο με τη μέθοδο της υπέ-

ρυθρης θερμογραφικής ανάλυσης του κτιριακού περιβλήματος κατά ΕΛΟΤ EN 13187 από πιστο-

ποιημένο φορέα ελέγχου εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα της κατασκευής της μό-

νωσης.Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων θερμομόνωσης που παρεκκλίνουν της μελέτης (ελλι-

πής μόνωσης, θερμογέφυρες, εισροές νερού, κτλ.) ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει την ποι-

ότητα της μόνωσης και να επαναλάβει τον έλεγχο. Το κόστος των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο ή 

όπως προβλέπεται από την σύμβαση του έργου.  

Ειδικά για τους ελέγχους σε διάτρηση από κρούση ο εργοδότης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να 

απαιτήσει όπως ο ανάδοχος διαθέτει επί τόπου του έργου τη φορητή συσκευή ελέγχου αντοχής 

σε διάτρηση (perfotest) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.1.3.3.2 της της ETAG 004.  

7. Τρόπος Επιμέτρησης  

Οι εργασίες των εξωτερικών θερμομονώσεων της παρούσας Προδιαγραφής, είτε αυτές είναι κολ-

λητές είτε με μηχανικές στερεώσεις, επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα.  

Στις επιμετρούμενες εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες να εκτε-

λεσθούν επί έτοιμου να δεχθεί αυτές υποστρώματος ώστε να παραδοθεί πλήρως το ΣΕΘ με απλό 

κανονικό οπλισμό και τις απαραίτητες ενισχύσεις του στα ειδικά σημεία.  

Οι εργασίες προετοιμασίας των υποστρωμάτων ώστε να είναι δυνατό να εφαρμοσθεί επ’ αυτών 

το ΣΕΘ επιμετρώνται ιδιαιτέρως σε τετραγωνικά μέτρα.  

Οι επιπρόσθετοι οπλισμοί του ΣΕΘ, εκτός του προβλεπόμενου κανονικού, για επαύξηση της αντο-

χής του ΣΕΘ σε κρούσεις και σε διατρήσεις επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα.  

Σε τρέχοντα μέτρα επιμετρώνται οι κάθε μορφής διατομές που τοποθετούνται στις απολήξεις του 

ΣΕΘ που απαιτούν προστασία. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν απαιτούμενος πρόσθετος οπλισμός 

στις θέσεις εφαρμογής των ειδικών διατομών.  

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και 

τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς 

και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανω-

τέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα 

παρακάτω:  

 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών  

 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο  

 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο  

 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.  

 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την 

εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.  

 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 



     

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.  

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτι-

κών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δ οκιμές και τους 

ελέγχους.  

Λεπτομέρειες επί των ανωτέρω καθορίζονται στην γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του 

έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KΕΦΑΛΑΙΟ  16’  –  ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

1. Γενικά 

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κα-

νόνες έντεχνης κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης των εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων 

(θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρ τημάτων λειτουργίας 

τους σε συνηθισμένα κτιριακά έργα.  

Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη κλπ., καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.  

Επίσης, στη μελέτη, σχέδια, και περιγραφές του έργου δύναται να αναφέρονται οι ιδιαίτερες απαιτή-

σεις εκτός αυτών που καθορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή.  

2. Όροι και ορισμοί 

Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι όροι και ορισμοί που αναφέρονται στα πρότυπα και 

επιπλέον ο ακόλουθος ορισμός:  

2.1 Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση)  

Η ελεγχόμενη ηλεκτροχημική διαδικασία δημιουργίας άχρωμου ή έγχρωμου στρώματος οξειδίων του 

αργιλίου στην επιφάνεια του αλουμινίου. Τα ως άνω οξείδια του αργιλίου είναι εξαιρετικά ανθεκτικά 

στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και αποτελούν προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση.  

3.  Ενσωματούμενα υλικά - Κριτήρια αποδοχής 

Τα κουφώματα αλουμινίου θα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων ε-

μπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 

89/106/ΕΟΚ. 

3.1 Αλουμίνιο - Συστήματα αλουμινίου  

Σύστημα αλουμινίου ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ολοκληρω-

μένη κατασκευή ενός τύπου κουφώματος αλουμινίου. Τα στοιχεία αυτά είναι οι διατομές αλουμινίου 

με κατάλληλο σχεδιασμό καθώς και άλλα υλικά και ειδικά εξαρτήματα όπως τζάμια, λάστιχα, βουρ-

τσάκια, ράουλα, μεντεσέδες κλπ.  

Τα συστήματα σχεδιάζονται κυρίως από εταιρείες εξέλασης αλουμινίου και κυκλοφορούν στην αγορά 

με εμπορικές ονομασίες. Συνήθως κάθε σύστημα αναφέρεται σε μια κατηγορία ομοειδών κουφωμά-

των π.χ. συρόμενα, ανοιγόμενα κλπ. Οι εταιρείες που σχεδιάζουν και διαθέτουν στην αγορά συστή-

ματα καταχωρούν όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το συγκεκριμένο σύστημα σε ειδικούς  «καταλό-

γους».  

Ένας ολοκληρωμένος κατάλογος πρέπει να περιέχει τα εξής:  

α) Διατομές  

Προϊόντα διέλασης κραμάτων αλουμινίου κατάλληλου για οικοδομική χρήση από εργοστάσιο που ε-

φαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Για κάθε διατομή πρέπει να δίνε-

ται το σχήμα της με τις ακριβείς διαστάσεις και τις ανοχές διαστάσεων όπως αυτές ορίζονται από τα 

σχετικά πρότυπα, το μέσο βάρος της διατομής ανά μέτρο καθώς και οι ροπές αδρανείας της.  

β) Εξαρτήματα  



     

Τα κατάλληλα εξαρτήματα που έχουν σχέση με την λειτουργικότητα, στεγάνωση, ασφάλεια, θερμική 

μόνωση κλπ. του κουφώματος. Τα εξαρτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουρ-

γίας και χρόνο λειτουργικής ζωής του κατασκευαστή. Από το 2006 οφείλουν να φέρουν την σήμανση 

CE.  

γ) Κατασκευαστικά σχέδια  

Είναι απαραίτητο να περιέχει όσον το δυνατόν ολοκληρωμένα και κατατοπιστικά σχέδια - τομές ώστε 

ο κατασκευαστής αλλά και ο πελάτης να μπορεί να καταλάβει τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας 

του συστήματος.  

δ) Προδιαγραφές - Πιστοποίηση  

Κάθε κούφωμα αλουμινίου υποχρεωτικά φέρει σήμανση CE και συνοδεύεται από δήλωση επιδόσεων 

καταρτισμένη από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τον κανονισμό 574/2014/ΕΕ (Επίσημη Εφημερίδα 

ΕΕ: ΟJ EEL159/41/28.05.2014), αφού έχει υποβληθεί σε Αρχικές Δοκιμές Τύπου.  

Η δήλωση επιδόσεων θα περιλαμβάνει τους συντελεστές θερμοπερατότητας (Uw) και όσα από τα 

λοιπά ουσιώδη χαρακτηριστικά καθορίζονται από την μελέτη του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων (αεροστεγανότητα, υδατοστεγανότητα, αντίσ ταση στην ανε-

μοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή στην χρήση, ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, 

αντοχή στον χρόνο, ενίοτε πυραντίσταση και βαλιστική αντοχή). Η ετικέτα σήμανσης CE είναι τοποθε-

τημένη σε κάθε κούφωμα αλουμινίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.  

Επίσης ευθύνη του παραγωγού των συστημάτων αλουμινίου είναι και η παροχή οδηγιών κοπής και 

συναρμολόγησης των διατομών, καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης των έτοιμων κουφωμάτων στο κτί-

ριο, ώστε τα τοποθετημένα κουφώματα να ανταποκρίνονται στα στοιχεία των πινάκων, τα γραφήματα 

και τους τύπους υπολογισμού και γενικά στις οδηγίες του καταλόγου.  

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτει έντυπα εγχειρίδια οδηγών κοπής, συναρμολόγησης και τοπο-

θέτησης, τα οποία πρέπει να είναι γραμμένα  σε κατανοητή γλώσσα.  

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου, μαζί με τις διατομές, πρέπει ελεύθερα να μπορεί να προ-

μηθευτεί και όλα τα παραπάνω έντυπα  

3.2 Διατομές αλουμινίου  

Οι διατομές θα είναι λείες, καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από την διέλαση. Το 

πάχος των τοιχωμάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα 

στους σχετικούς καταλόγους. Οι ανοχές του πάχους των διατομών δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ±10% 

του ονομαστικού πάχους.  

Οι ανοχές του ονομαστικού βάρους ανά μέτρο μήκους κάθε διατομής πρέπει να είναι αυτές που ανα-

φέρονται στον κατάλογο του παραγωγού του συστήματος. Οι μέσες τιμές αντοχών των διατομών θα 

είναι:  

- Φορτίο θραύσης 180 - 220 MΡa  

- Όριο ελαστικότητας 140 - 180 MΡa  

- Επιμήκυνση ε = 4 - 6 % 

3.3 Ειδικά τεμάχια σύνδεσης  

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ. μπορεί να είναι:  



α) από αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή ή  

β) από ανοξείδωτο χάλυβα ή  

γ) χαλύβδινα εξ ολοκλήρου επιψευδαργυρωμένα Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζουν ακριβώς στις 

διατομές και θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακαμψία των συνδέσεων με βίδες αντίστοιχης ποιό-

τητας. 

3.4 Ειδικά τεμάχια λειτουργίας  

Ειδικά τεμάχια λειτουργίας όπως χειρολαβές, ράουλα κύλισης κλπ. θα είναι:  

α) από αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή  

β) από ανοξείδωτο χάλυβα  

γ) από σκληρά πλαστικά  

δ) από EPDM (παρεμβύσματα)  

ε) μεταλλικού σκελετού με teflon (ράουλα και ρουλεμάν)  

Τα ειδικά τεμάχια θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές του αλουμινίου  και θα στερεώνονται με βί-

δες αντίστοιχης ποιότητας (ανοξείδωτες, επικαδμιωμένες, επιψευδαργυρωμένες), ώστε να εξασφαλί-

ζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη λειτουργία των κουφω-

μάτων. 

3.5 Παρεμβύσματα στεγανότητας  

Θα είναι από EPDM, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα παρεμ-

βύσματα είναι συγκεκριμένα για κάθε σύστημα. Θα διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα πα-

ραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτηση τους, με ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, 

τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε θερμοκρασίες από -40 °C έως 

+100°C  

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι τα εξωτερικά, κυρίως, παρεμβύσματα (π.χ. λάστιχα τζαμιών), είναι αδύ-

νατον να διατηρήσουν την αρχική υδατοστεγανότητα τους σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό επιβάλλεται η 

χρήση αρμόκολλας για την συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ και άνοιγμα οπών απορροής υδάτων 

εσωτερικά του φύλλου στην πάνω και στην κάτω τραβέρσα. Στην κάτω τραβέρσα για την αποστράγ-

γιση των νερών, στην πάνω τραβέρσα για να βοηθά η πίεση του αέρα στην πλήρη αποστράγγιση και 

στον εσωτερικό αερισμό του κουφώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού συστήματος.  

3.6 Κόλλες  

Θα χρησιμοποιούνται κόλλες ενός ή δύο συστατικών (πρέπει να είναι αρμόκολλες ) για την στεγανή 

συγκόλληση των διατομών στις γωνίες και τις διασταυρώσεις των πλαισίων κλπ. Στις κοπές θα γίνεται 

επάλειψη με αντιδιαβρωτικό υλικό.  

3.7 Προστασία , χρωματισμός και διακόσμηση διατομών αλουμινίου  

Με το πέρας της κοπής και διαμόρφωσης των  διατομών αλουμινίου και την σύνθεση των κουφωμά-

των, πριν από την τελική συναρμολόγηση, τα κομμάτια θα προστατεύονται και θα χρωματίζονται με 

κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους:  

3.7.1 Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση)  

Η ανοδίωση θα πραγματοποιείται σε μονάδα με  δυνατότητα σήμανσης ευρέως χρησιμοποιουμένου 



     

διεθνώς σχετικού σήματος ποιότητας. . Το απαιτούμενο πάχος της ανοδίωσης εξαρτάται από τις συν-

θήκες έκθεσης του κουφώματος στις περιβαλλοντικές δράσεις.  

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη του έργου  συνιστώνται τα ακόλουθα:  

- για χρήση σε εσωτερικούς χώρους: πάχος 5 - 10 μm (μικρά)  

- για χρήση σε εξωτερικούς χώρους: πάχος 10 - 20 μm (μικρά)  

- για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με ισχυρά δαβρωτικό περιβάλλον (θαλάσσιο, βιομηχανικό κλπ):  

πάχος 20 - 25 μm (μικρά) .  

Η ανοδίωση μπορεί να εφαρμοσθεί σε διάφορες αποχρώσεις και η υφή της μπορεί να είναι στιλπνή, 

βουρτσιστή κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης του έρ-

γου ή μπορούν να είναι και της επιλογής της Επίβλεψης  

Για τον έλεγχο της ανοδίωσης έχουν εφαρμογή αρκετά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:  

- Μέθοδος δινορευμάτων κατά ΕΛΟΤ EN ISO 2360  

- Μέθοδος με μικροσκόπιο διχασμένης δέσμης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373 -3  

- Μέθοδος κηλίδας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-4  

- Μέθοδος με μέτρηση της ισοδύναμης αγωγιμότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373 -5  

- Μέθοδος απώλειας βάρους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-7  

Οι πιστοποιημένες μονάδες ανοδίωσης, προκειμένου να θέσουν την σήμανση GSΒ, QUALANOD κλπ, 

οφείλουν να πραγματοποιούν πλήρεις ελέγχους των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της ανοδί-

ωσης. 

3.7.2 Ηλεκτροστατική βαφή  

Η ηλεκτροστατική βαφή θα πραγματοποιείται σε μονάδα με δυνατότητα ευρέως χρησιμοποιουμένου 

διεθνώς σχετικού σήματος ποιότητας.  

Το πάχος της βαφής θα είναι τουλάχιστον 60 μm (μικρά) .  

Η κλάση στιλπνότητας και η απόχρωση μπορούν να επιλεχθούν από χρωματολόγια παραγωγών πού-

δρας βαφής της εγκρίσεων των φορέων πιστοποίησης της μονάδας .  

Για τον έλεγχο της ηλεκτροστατικής βαφής έχουν εφαρμογή αρκετά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα. 

Οι πιστοποιημένες μονάδες, προκειμένου να θέσουν την προβλεπόμενη σήμανση, οφείλουν να πραγ-

ματοποιούν πλήρεις ελέγχους των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της ηλεκτροστατικής βαφής.  

3.7.3 Διακοσμητική επίστρωση βαμμένου αλουμινίου.  

Η διαδικασία της διακοσμητικής επίστρωσης (βαφής) διατομών αλουμινίου (προσομοίωση ξύλου, 

μαρμάρου) πρέπει να πραγματοποιείται σε μονάδα που διαθέτει σήματα ποιότητος.  

Για τον έλεγχο των διακοσμητικών επιστρώσεων του αλουμινίου έχουν εφαρμογή αρκετά Ευρωπ αϊκά 

και Διεθνή Πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:  

α) Στιλπνότητα: ISO 2813  

β) Πάχος επιστρώματος: ΕΛΟΤ EN ISO 2360  



γ) Δοκιμή αντοχής σε υγρή ατμόσφαιρα παρουσία SO2: ΕΛΟΤ EN ISO 3231  

δ) Δοκιμή αντοχής στην επιταχυνόμενη γήρανση: ΕΛΟΤ EN ISO 1.1341  

ε) Δοκιμή σταθερότητας σε φως: ISO 105/Β02 στ)Φυσική γήρανση (Δοκιμή FLORIDA): ISO 2810  

3.7.4 Κριτήρια αποδοχής της επίστρωσης (ανοδίωση, βαφή)  

Οι μονάδες που εκτελούν διεργασίες επιφανειακής προστασίας του μέταλλου πρέπει να διαθέτουν τα 

σήματα ποιότητας, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους.  

Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι τηρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις για την επιφανειακή προστασία των κα-

τασκευών αλουμινίου.  

Η επιφανειακή επίστρωση των ορατών πλευρών πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:  

α) Παρατηρούμενη κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν πρέπει να έχει χαραγές, ανομοιομορφίες και ανο-

μοιοχρωμίες  

β) Παρατηρούμενη υπό γωνία 60° από απόσταση 3,0 m δεν πρέπει να παρουσιάζει αδρότητα, ρυτίδες, 

δακρύσματα, φυσαλίδες, ξένα σώματα παγιδευμένα στην μάζα του επιστρώματος, κρατήρες, στίγ-

ματα, εκδορές και να καλύπτουν καλά και ομοιόμορφα τις διατομές  

γ) Παρατηρούμενη από απόσταση 3,0 m για εσωτερικές κατασκευές και 5,0 m για εξωτερικές δεν πρέ-

πει να εμφανίζει διαφορές στην επίστρωση.  

Η μή τήρηση των ανωτέρω θεωρείται ελάττωμα και οι διατομές δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

3.8 Κατασκευή κουφωμάτων  

Τα προς κατασκευή κουφώματα θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους παραγωγών συστη-

μάτων, οι οποίοι θα υποδεικνύουν και τον τρόπο τοποθέτησης τους, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι 

απαιτήσεις όπως είναι διατυπωμένες στη μελέτη του έργου (σχέδια και περιγραφές).  

α) Θέση, διαστάσεις, μορφή, λειτουργία, φορά ανοίγματος, υλικά κατασκευής και εξοπλισμός  

β) Αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή 

στην χρήση κλπ. με βάση τα πρότυπα διατύπωσης των σχετικών απαιτήσεων και ελέγχου τους  

γ) Ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο  

δ) Ενίοτε πυραντίσταση, βαλιστική αντοχή κλπ. Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή κουφω-

μάτων είναι η τεκμηρίωση ύπαρξης συστήματος «ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο», η ύπαρξη σχε-

τικής σύμβασης με τον πάροχο του συστήματος αλουμινίου (διέλαση) για την μεταβίβαση των αποτε-

λεσμάτων των αρχικών δοκιμών τύπου, η τοποθέτηση σήμανσης CE και η παρο χή δήλωσης επιδόσεων, 

, καθώς η ύπαρξη οδηγιών τοποθέτησης και λοιπών απαιτήσεων.  

3.9 Παραλαβή, έλεγχος, αποδοχή των προϊόντων  

Τα προσκομιζόμενα προϊόντα θα ελέγχονται ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι 

είναι αυτά που έχουν παραγγελθεί, οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωση 

τους στο έργο. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει διενέργεια δειγματοληπτικών δοκιμαστικών 

ελέγχων / δοκιμών στο τελικό προϊόν (κούφωμα) από πιστοποιημένο εργαστήριο. Στην περίπτωση που 

οι διενεργούμενοι έλεγχοι / δοκιμές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές, το κόστος θα βαρύνει τον 

εργοδότη. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος βαρύνει τον κατασκευαστεί και το κούφωμα ή κου-

φώματα αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή χωρίς ιδιαίτερη δαπάνη. Για κάθε κούφωμα που δεν 



     

είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ελέγχονται επιπλέον δύο όμορα κουφώματα. Σε περίπτωση α-

στοχίας ελέγχεται το σύνολο των κουφωμάτων.  

3.9.1 Κουφώματα επί μέτρω  

Τα υλικά θα προσκομιστούν συσκευασμένα στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή όπου ο κύριος του 

έργου (επιβλέπων) μπορεί να διενεργήσει έλεγχο τόσο των υλικών όσο και των κουφωμάτων που θα 

κατασκευάζονται επί μέτρω.  

3.9.2 Έτοιμα κατασκευασμένα κουφώματα  

Τα έτοιμα κατασκευασμένα κουφώματα θα παραδίδονται σε προστατευτικές συσκευασίες, σ υνοδευ-

μένα από τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας. Θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής στο 

οποία θα αναφέρεται το είδος, η ποσότητα και το έργο, καθώς και από τα πιστοποιητικά συμμόρφω-

σης με τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις του έργου.  

Ελλείψεις στην συσκευασία, στα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας, 

συνιστούν λόγο άρνησης παραλαβής τους στο εργοτάξιο.  

3.10 Αποθήκευση και μεταφορές των προϊόντων  

3.10.1 Κουφώματα επί μέτρω  

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστό αεριζόμενο 

χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των διατομών αλουμινίου, χωριστά για κάθε έργο.  

Οι διατομές πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια ή κατακόρυφα ράφια ώστε να μην κινδυνεύουν να 

παραμορφωθούν από φορτία, τυχαία κτυπήματα και άλλες βλαπτικές επιδράσεις Κατ' αντίστοιχο 

τρόπο πρέπει να αποθηκεύονται τα έτοιμα κουφώματα μέχρι να μεταφερθούν στο εργοτάξιο.  

Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να φυλάσσονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να ενσωματωθούν στα 

κουφώματα.  

Συναρμολογημένα κουφώματα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, έτσι ώστε να απο-

κλείονται φθορές σ' αυτά και τα εξαρτήματα τους και θα αποθηκεύονται αναλόγως.  

Κουφώματα που έχουν υποστεί φθορές που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αντοχή, την σωστή και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργία δεν θα γίνονται δεκτά πριν επισκευαστούν ή αντικαταστα-

θούν. 

3.10.2 Έτοιμα κατασκευασμένα κουφώματα  

Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε κλειστό αεριζόμενο χώρο, σε όρθια θέση και σύμφωνα με τις υπο-

δείξεις του κατασκευαστή τους, ώστε να μην υποστούν την παραμικρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών 

τους. Ομοίως θα διενεργούνται και οι μεταφορές τους μέσα στο εργοτάξιο.  

4. Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας  

4.1 Κατασκευές - συνεργείο τοποθέτησης  

- Τα κουφώματα θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις έμπειρου εξειδικευμένου κατασκευαστή με 

ευθύνη του, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγηση του. Στο εργοτάξιο θα 

εκτελούνται μόνον εργασίες συναρμολόγησης από ειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή κουφω-

μάτων που δεν μπορούν λόγω μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα.  

- Η εγκατάσταση του κατασκευαστή θα λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο στα-

θερό και κινητό εξοπλισμό για την κατεργασία αλουμινίου προς κατασκευή κουφωμάτων. Ο εξοπλι-

σμός θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και ασφάλειας.  



- Το συνεργείο τοποθέτησης κουφωμάτων θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία 

για τυχόν επιτόπου συναρμολόγηση και ενσωμάτωση των κουφωμάτων στο έργο. Το συνεργείο πρέπει 

να διατηρεί τον εξοπλισμό και τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση. Τυχόν ελλείψεις τους θα 

αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.  

- Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιει-

νής και θα διαθέτουν και θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).  

- Τυχόν εντολές του επιβλέποντα θα δίδονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα φροντίζει άμεσα 

για την ικανοποίηση τους εφ' όσον συμβαδίζουν με τα συμφωνημένα και τις προδιαγραφές  

- Ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει την κατασκευή δείγματος τυπικού κουφώματος πριν την σύ-

ναψη της συμφωνίας και θα επιβαρυνθεί με το κόστος κατασκευής και τοποθέτησης. Το δείγμα τυπι-

κού κουφώματος μπορεί να τοποθετηθεί στην θέση του ευθύς ως καταστεί δυνατό.  

4.2 Προετοιμασία  

- Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσματα, στέγες και δώματα στα οποία θα ενσω-

ματωθούν κουφώματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε να 

παρέχουν στέρεο υπόβαθρο. Γενικώς δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία τους, εκτός αν δεν αντα-

ποκρίνονται στα προκαθορισμένα μεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπαί-

τια συνεργεία, χωρίς επιβάρυνση του κυρίου του έργου.  

- Πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών θα διενεργείται έλεγχος της τοιχοποιίας στην οποί α θα 

στερεωθούν τα κουφώματα ώστε να εξασφαλίζεται το κατάλληλο υπόβαθρο σύμφωνα με τα πρότυπα, 

τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Επίσης θα εξασφαλίζεται η στάθμη των κατωφλίων, των πο-

διών και όλων των σχετικών με τα κουφώματα στοιχείων.  

Θα λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ. 

ηλεκτρικές παροχές για την αυτόματη λειτουργία, καλωδιώσεις συστημάτων συναγερμού, καλωδιώ-

σεις πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγματα συστημάτων αντιβάρων, θέσεις συστημάτων ασφ άλισης 

στην ανοικτή ή κλειστή θέση κλπ.  

4.3 Έναρξη εργασιών - τοποθέτηση  

Εφ' όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών με βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του 

έργου και έχουν γίνει αποδεκτές από την Επίβλεψη, είναι δυνατό να αρχίσουν οι εργασίες κ ατασκευής 

των κουφωμάτων στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, ενώ παράλληλα μπορεί να αρχίσει η τοπο-

θέτηση των ενσωματουμένων στις χονδροκατασκευές στοιχείων (ψευτόκασες, στηρίγματα κλπ.).  

Γενικώς τα κουφώματα θα τοποθετούνται μετά το πέρας των επιχρισμάτω ν, των επικαλύψεων τοίχων 

και δαπέδων με πλακίδια ή μάρμαρα ή κάθε είδους πλάκες και παρόμοια, των οποίων η κατασκευή 

είναι δυνατό να προξενήσει βλάβες σε αυτά.  

4.4 Συντονισμός  

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του Αναδόχου του  έργου. Στηρίγ-

ματα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών λειτουργίας, στη-

ρίγματα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να κατασκευάζονται συντονι-

σμένα ώστε να βρίσκονται στην σωστή θέση την κατάλληλη στιγμ ή, διαφορετικά οι εργασίες θα δια-

κόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός και τυχόν ζημίες από καθυστερήσεις και 

σφάλματα θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.  



     

4.5 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής  

4.5.1 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών  

Τα πλαίσια των ψευτοκασών είναι από κλειστές ορθογωνικές διατομές συγκολλημένες με ραφή ή δια-

τομές "Π" , με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,2 mm , εν θερμώ γαλβανισμένες (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461: 

Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και 

μέθοδοι δοκιμών) και στηρίγματα από εν θερμώ γαλβανισμένες λάμες 50x3 mm.  

Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται μετά την κοπή με πλήρη συγκόλληση. Το γαλ-

βάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις συγκολ-

λήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση "μι-

νίου".  

Σε ορισμένους τύπους κουφωμάτων π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα και θύρες, είναι δυ-

νατό οι ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (Π), οπότε πρέπει να εξασφαλίζεται το απαραμόρφωτο 

αυτών κατά την μεταφορά και τοποθέτηση.  

4.5.2 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής κουφωμάτων  

Γενικώς η κοπή των διατομών αλουμινίου γίνεται με ακρίβεια της τάξης 0,5 mm, σύμφωνα με τους 

κανόνες των σχετικών προτύπων.  

Η κοπή, το γώνιασμα, το τρύπημα, το πρεσάρισμα κλπ. θα γίνονται με τα κατάλληλα εργαλεία (καλού-

πια - πρέσες - γωνιάστρες) , ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι μορφές που προβλέπονται στα εγχειρίδια 

του παραγωγού του συστήματος, καθαρές και χωρίς ελαττώματα, με ακρίβεια τέτοια, ώστε τα συνδε-

όμενα μέρη και τα ειδικά τεμάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια.  

Οι συνδέσεις θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του 

συστήματος και οι αρμοί θα φαίνονται ίσιοι σαν μία λεπτή γραμμή.  

Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να διαποτίζουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και στην 

συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνιστά ο παραγωγός τους, θα αφήνονται να 

στεγνώσουν τελείως. Ξεχειλίσματα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες.  

Οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας μπορεί να είναι μέσα στις προβλεπόμε-

νες πατούρες και κατά το δυνατόν αφανή.  

Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν  κανένα ελάττωμα 

(ίχνη από την κατεργασία, λεκέδες, γρέζια κλπ.) που μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση τους. Τα 

κουφώματα δεν πρέπει να εμφανίζουν ελαττώματα παρατηρούμενα από απόσταση > 1,00 m  

4.5.3 Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης  

4.5.3.1 Στερέωση  

Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες με κατάλληλες βίδες ανά 

100 mm από τα άκρα και ανά 300 mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους - εκτός αν στα 

εγχειρίδια του κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά - ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να επιτυγ-

χάνεται η σφράγιση μεταξύ τοίχων και κασών.  

Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και αντηρίδες χωρίς να παραβλά-

πτονται οι υποστηριζόμενες και οι παρακείμενες κατασκευές. Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται 

στο κτίριο κατά τρόπο αφανή με τα στηρίγματα που προδιαγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή. 

Στην περίπτωση γυμνού μπετόν και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως επίπεδο και ορθογωνισμένο μπο-



ρεί να βιδωθεί η κάσα αλουμινίου κατευθείαν σε αυτό με ισχυρά βύσματα εκτονώσε ως (ούπατ). Ενί-

οτε για υψηλές αντοχές πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά βύσματα (χημικά ούπατ).  

Η στερέωση των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρονται τα φορτία του 

εγκαταστημένου παραθύρου προς το σώμα του κτιρίου. Για να επιτευ χθεί η μεταφορά των φορτίων 

θα χρησιμοποιούνται τάκοι έδρασης, οι οποίοι φορτίζονται με την πίεση.  

Επισημαίνεται ότι από μόνος του, ο αφρός πολυουραιθάνης δεν επαρκεί για τη μεταφορά των φορ-

τίων που δρουν στο επίπεδο του παραθύρου.  

Τα προφίλ της κάσας θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ανοχή στην κάμψη. Οι διαστάσεις των τάκων 

έδρασης πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών στεγάνωσης και 

μόνωσης. Το υλικό των τάκων δε θα πρέπει να παραμορφώνεται, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζει μικρ ή 

θερμοαγωγιμότητα. Σε παράθυρα με πλάτος άνω του ενός μέτρου, πρέπει να τοποθετηθούν τάκοι και 

στο κέντρο του κάτω μέρους του κουφώματος.  

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην στερέωση θερμοδιακοπτόμενου κουφώματος πάνω σε ψευτόκασα 

ή όταν πάνω από θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα τοποθετείται επικαθήμενο ρολό αλουμινίου.  

Η τοποθέτηση του κουφώματος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην δημιουργούνται γέφυρες και δια-

κόπτεται η θερμομόνωση.  

Δεν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν ευθυγραμμιστούν και αλ φαδιαστούν στις 

θέσεις τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, ελεγχθεί και συμπληρωθεί η προστασία των αφανών 

τμημάτων τους με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία που να αποκλείει την σκουριά και την 

διάβρωση των μεταλλικών στηριγμάτων και γίνει έλεγχος από τον Επιβλέποντα.  

Όλα τα στοιχεία των κουφωμάτων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα.  

α) Φύλλα κουφώματος Τα φύλλα του κουφώματος, οι χειρολαβές τους, η κλειδαριά κλειδαριά και τα 

λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι σημασμένα έτσι, ώστε να μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα. Ευθύς 

ως επιτρέπει η πρόοδος των εργασιών θα τοποθετούνται και θα ρυθμίζονται τα φύλλα, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανοχών της παρούσας και να λειτουργούν αβίαστα και αθόρυβα.  

β) Υαλοπίνακες Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων και η σφράγιση θα γίνεται σύμφωνα με την αντί-

στοιχη προδιαγραφή. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή του 

κουφώματος.  

γ) Παρεμβύσματα στεγανότητας  

Θα τοποθετούνται και θα ασφαλίζονται στις υποδοχές τους, όπως ορίζεται στα εγχειρίδια συναρμο-

λόγησης. Στις γωνίες τα παρεμβύσματα θα μισοκόβονται έτσι, ώστε να υπάρχει συνέχεια και να επι-

τυγχάνεται η στεγανότητα σε νερό και αέρα.  

Η τοποθέτηση του κεντρικού λάστιχου στεγάνωσης θα γίνεται με την χρήση πρεσαριστών λαστιχογω-

νιών οι οποίες πρέπει να κολληθούν με τα ευθύγραμμα τμήματα του λάστιχου.  

δ) Ειδικοί μηχανισμοί λειτουργίας Τοποθετούνται έτσι ώστε να ρυθμιστούν με την μεγαλύτερη  δυνατή 

ακρίβεια στα ολοκληρωμένα κουφώματα. Τοποθέτηση και ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις οδη-

γίες των κατασκευαστών τους. 

4.5.3.2 Αρμολόγηση  

Το μέγεθος του αρμού διαστολής εξαρτάται από το μέγεθος του παράθυρου και τις διαστάσεις των 

προφίλ αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του κουφώματος.  



     

Ο αρμός διαστολής θεωρείται απαραίτητος, αλλά εφιστάται η προσοχή στην στερέωση, την θερμ ομό-

νωση και την στεγανότητα.  

Αρμό διαστολής πρέπει να έχουν όλα τα κουφώματα αλουμινίου, είτε η κάσα έχει "φτερό", είτε όχι.. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ένα παράθυρο μεσαίου μεγέθους ο αρμός διαστολής πρέπει να είναι 5 

- 6 mm.  

Γενικά ο αρμός διαστολής πρέπει να έχει την εξής σχέση πλάτους - βάθους:  

t = 2 x b ≥ 6 mm όπου  

t = βάθος τοποθέτησης του μονωτικού υλικού μέσα στον αρμό και  

b = πλάτος του μονωτικού υλικού μέσα στον αρμό.  

4.5.3.3 Μαστίχες σφράγισης αρμών  

Εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της στεγανότητας των κασών των κουφωμάτων με τους τοίχους και 

τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία εφάπτονται.  

4.5.4 Συστήματα στερέωσης  

Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στην σκουριά και την διάβρωση και θα έχουν αφαιρού-

μενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι επαρκούς αντοχής για τα φορτία της κατασκευής που θα στηρίξουν.  

4.6 Στεγανοποίηση μεταξύ αλουμινοκατασκευής και κτιρίου  

Η σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής εξασφαλίζει την ορθή λειτουρ-

γία της. Μια ελλιπής στεγανοποίηση είναι συχνά η κύρια αιτία των ζημιών που εμφανίζονται στο κτί-

ριο.  

Οι σημαντικότερες λειτουργίες της στεγανοποίησης είναι:  

- Αεροστεγανότητα.  

- Ηχομόνωση  

- Θερμομόνωση  

- Υδατοστεγανότητα.  

Το μονωτικό υλικό πρέπει να μπορεί να παρακολουθήσει τις κινήσεις του αρ μού μεταξύ της αλουμι-

νοκατασκευής και των δομικών στοιχείων (παραμορφωσιμότητα υλικού πλήρωσης).  

Στους εξωτερικούς αρμούς απαιτείται μονωτικό υλικό με επιτρεπόμενη παραμόρφωση της τάξης του 

25%, ενώ στους εσωτερικούς, που εμφανίζουν μικρότερη κινητικότητα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μονωτικά υλικά με επιτρεπόμενη παραμόρφωση 15%.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσφυση του μονωτικού υλικού στις επιφάνειες εφαρμογής. 

Για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του αρμού το μονωτικό υλικό πρέπει να συγκο λληθεί καλά 

στην επιφάνεια. Σε περίπτωση αποκόλλησης του υλικού από τις παρειές, ο αρμός παύει να είναι στε-

γανός. Ως μέσα στεγάνωσης, εκτός από τους ειδικούς αρμόστοκους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

εμποτισμένες ταινίες από αφρώδη πολυουραιθάνη με ανοικτή δομή κυψελών. Σε μεγάλους αρμούς 

(ανοίγματος πάνω από 20mm) και για συστήματα τοιχοποιίας με πολλαπλά κελύφη συνιστάται η 

χρήση μονωτικών ταινιών από βουτύλιο και ισοβουτυλένιο, καθώς και ελαστομερών ταινιών.  



4.7 Προστασία  

Κατά την τοποθέτηση των κουφωμάτων από αλουμίνιο και μέχρι την παράδοση του έργου θα λαμβά-

νονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των κουφωμάτων, ώστε να μην υποστούν ζημίες από επό-

μενες εργασίες. Μετά την τοποθέτηση και παραλαβή των κουφωμάτων η προστασία τους από τις ε-

πόμενες εργασίες αποτελεί ευθύνη του αναδόχου του έργου.  

5. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  

5.1 Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος  

Ο κύριος του έργου μπορεί να διενεργεί έλεγχο είτε στο εργοστάσιο - εργαστήριο του κατασκευαστή, 

είτε στο εργοτάξιο, για την διαπίστωση ότι τα υλικά, οι εργασίες και οι ανοχές ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής  

Τα κουφώματα κρίνονται μη αποδεκτά όταν διαπιστώνεται ότι:  

α) δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη μελέτη του έργου (σχέδια και περιγραφές)  

β) δεν τηρούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του συστήματος αλουμι-

νίου  

γ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις  της παρούσας προδιαγραφής σχετικά με την ποιότητα των υλι-

κών, την ποιότητα και ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις 

συνθήκες κατασκευής και τοποθέτησης  

δ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στη μελέτη 

του έργου (σχέδια και περιγραφές) και την παρούσα προδιαγραφή.  

ε) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επίδοσης των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στη μελέτη του 

έργου ( σχέδια, και περιγραφές) και την παρούσα προδιαγραφή.  

στ) απουσιάζει η σήμανση CE επί των κουφωμάτων αλουμινίου ή/και η δήλωση επιδόσεων αυτών  

ζ) απουσιάζει η δηλούμενη τιμή της θερμοπερατότητας (Uw) στην ετικέτα σήμανσης CE ή/και στην 

δήλωση επιδόσεων.  

η) η Δηλούμενη τιμή της θερμοπερατότητας (Uw) στην ετικέτα σήμανσης CE, δεν ανταποκρίνεται για 

τη δεδομένη κλιματική ζώνη για την οποία προορίζεται το προϊόν στα προβλεπόμενα ανώτατα επιτρε-

πόμενα όρια του ΚΕΝΑΚ  

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε κούφωμα που έχει κριθεί 

ως μή αποδεκτό με τη χρήση νέων υλικών, χωρίς δικαίωμα επιπλέον αποζημίωσης.  

5.2 Ανοχές  

α) Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση.  

β) Απόκλιση στις κάσες: 2 ‰.  

γ) Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου (π.χ. στροφείς, κλει δαριές, χει-

ρολαβές σε σχέση με τα ξύλα) δε θα γίνεται αποδεκτή.  

δ) Οι ανοχές στα τυποποιημένα κουφώματα θα είναι σύμφωνες με τις τιμές των κατασκευαστών τους.  

ε) Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.  

στ) Τα θυρόφυλλα, όταν είναι ανοικτά, θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα 

αέρος) με ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφο 1 mm.  



     

6. Τρόπος επιμέτρησης  

Η επιμέτρηση των κουφωμάτων αλουμινίου, πλήρως εγκαστεστημένων και λειτουργούντων, γίνεται 

σε τετραγωνικά μέτρα (m2 ), ανά τύπο, με βάση την λειτουργία και την σειρά των προφίλ από τα οποία 

είναι κατασκευασμένα.  

Η επιφάνεια επιμέτρησης ορίζεται από το εξωτερικό περίγραμμα της κάσας. Στα κουφώματα χωρίς 

κατωκάσι, το κάτω όριο ορίζεται από το κατώφλι .  

Η ψευτόκασα δεν επιμετράται ιδιαίτερα και περιλαμβάνεται ανηγμένη στην ως άνω επιμετρούμενη 

επιφάνεια του κουφώματος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη του έργου,  

Στην περίπτωση κουφωμάτων επιφάνειας μικρότερης από 1,00 m2 προσαυξάνε ται η επιμετρούμενη 

επιφάνεια κατά 100%, με μέγιστη τιμή 1,00 m2 (δηλ. κούφωμα επιφανείας 0,40 m2 επιμετράται ως 

0,80 m2 , ενώ κούφωμα επιφανείας 0,80 m2 επιμετράται ως 1,00 m2 ).  

Στις ανά τετραγωνικό μέτρο επιμετρούμενες εργασίες πλήρους κατασκευής κουφω μάτων αλουμινίου 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

α) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε οποιαδήποτε 

στάθμη εργασίας όλων των απαιτούμενων υλικών, μέσων στερέωσης, στήριξης και ανάρτησης, μικρο-

ϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και τυχόν απομειώ-

σεις και φθορές των κυρίων και βοηθητικών υλικών..  

β) Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωμάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα οριζόμενα στην 

παρούσα Προδιαγραφή. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: - Η προετοιμασία και ο καθαρι-

σμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης. - Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοπο-

θέτηση των πάσης φύσεως κουφωμάτων,, πλαισίων, ψευδοκασών, κτλ - Η προμήθεια και τοποθέτηση 

των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών πλήρωσης αρμών, κτλ - Η εργοστα-

σιακή βαφή των προφίλ του κουφώματος ή η ανοδίωση  

γ) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η ενδεχόμενη διεξαγωγή 

ελέγχων και δοκιμών. 

δ Η προσκόμιση επί τόπου του έργου και τοποθέτηση των απαιτούμενων ικριωμάτων καθώς και η 

αποξήλωση και απομάκρυνση τους από το χώρο εργασίας μετά το πέρας των εργασιών, εκτός εάν 

προβλέπεται άλλως στα συμβατικά τεύχη του έργου.  

ε) Η φύλαξη και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων στοιχείων.  

στ) Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργα-

σιών και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.  

ζ) Τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκι-

μές και τους ελέγχους.  

Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, μηχανισμοί κλεισίματος, 

σύρτες, χειρολαβές, φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως τεμάχια 

πλήρως εγκατεστημένα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.  

 



KΕΦΑΛΑΙΟ  17’  –  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

1. Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες προϋποθέσε ις που απαι-

τούνται στην κατασκευή των πάσης φύσεως εξοπλισμών.  

 

2. Πρότυπα - Κανονισμοί 

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

– Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν 

καταστεί υποχρεωτικά. 

Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 23/5-2-1993 «Περί προσαρμο-

γής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια ΄Εργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 89/440 

και 89/665 της Ε.Ε.»  

– Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

– Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

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

τυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελ-

ληνικά. 

 

3. Εξοπλισμός χώρων υγιεινής 

3.1. Νιπτήρες 

Οι νιπτήρες θα είναι τύπου SANSAL διαστάσεων 58x46 εκ. της IDEAL STANDARD, λευκοί,. και θα συνοδεύ-

εται ο καθένας από σαπουνοθήκη, άγκιστρο πετσέτας τύπου BUILT – IN ACCESORIES της IDEAL STANDARD 

και καθρέπτη πλάτους 90 cm.  

Στους νιπτήρες θα τοποθετηθούν αναμικτήρες (μπαταρίες) κρύου και ζεστού νερού της IDEAL STANDARD 

τύπου CERAΜIX A1515. 

Αντίστοιχος νιπτήρας προβλέπεται και στο χώρο του Γραφείου – ιατρείου.  

3.2. Ντους 

Το κάθε ντους θα έχει αναμικτήρες ζεστού-κρύου εντοιχισμένους τύπου CERAΜIX Α3502 της IDEAL 

STANDARD που θα καταλήγει με εντοιχισμένο σωλήνα σε ρυθμιζόμενο στόμιο χωρίς πρόβολο, αλλά επί 

του τοίχου. 

Τα νερά των ντους θα καταλήγουν σε επιφάνεια δαπέδου διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε, να μην δια-

φεύγουν και η οποία θα είναι διαστρωμένη με τα αντιολισθητικά πλακάκια δαπέδου που έχουν προδια-

γραφεί.  

Κάθε ντους συνοδεύεται από σαπουνοθήκη και άγκιστρο πετσέτας. 



     

3.3. Λεκάνες W.C.   

Η κάθε λεκάνη W.C. θα είναι λευκή τύπου BALI της IDEAL STANDARD, θα συνοδεύεται από πλαστικό κά-

λυμμα, κάθισμα και καζανάκι χαμηλής πίεσης και  θήκη-υποδοχή για χαρτί υγείας τύπου BUILT – IN AC-

CESORIES της IDEAL STANDARD. 

3.4. Ουρητήρια 

Θα χρησιμοποιηθούν ίσια ουρητήρια τοίχου τύπου URIVAL της IDEAL STANDARD. 

3.5. W.C. ΑΜΕΑ 

 Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τον εξοπλισμό του χώρου υγιεινής των ατόμων με ειδικές ανάγκες με 

τα απαιτούμενα ειδικά είδη. Ειδικότερα θα χρησιμοποιηθούν: 

 Ειδική λεκάνη W.C. (με πλαστικό κάλυμα, κάθισμα και καζανάκι χαμηλής πίεσης) τύπου Monoblocco 

της Ponte Gioulio 

 Ειδικός νιπτήρας τύπου Serie Ergonomika της Ponte Gioulio  

 Σαπουνοθήκη τύπου Ponte Gioulio κωδ. 84250 

 Άγκιστρο πετσέτας τύπου. 

 Στηρίγματα (2) οριζόντια τύπου Ponte Gioulio κωδ. 80060BH και 80090BH  

 Ειδική θέση για χαρτί υγείας τύπου Ponte Gioulio κωδ. 84281 

 Ειδικός ανακλινόμενος καθρέπτης τύπου 829100 της Ponte Gioulio διαστάσεων 45x60 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 



     

ΑΡΘΡΟ 1o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. 

Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, σε συνδυασμό με τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, θα εφαρμοσθούν για την εκτέ-

λεση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

2.1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η πλήρης αποπεράτωση των Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογι-

κών Εργασιών, του έργου: 
 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ή επί έλαττον εργασίες, στην περίπτωση που θα κατα-

στούν αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, μέσα στα πλαίσια του Ν. 1418/84 (άρθρο 

8) του Ν. 2940/2001 (Άρθρο 2), Π.Δ. 609/85 (άρθρο 44), όπως ισχύουν (άρθρο 156 του Ν. 4412/16 Αυξο-

μειώσεις Εργασιών-Νέες Εργασίες) 

2.3. Αρχικό Οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό (ΣΠ) της Προσφοράς (συμπεριλαμ-

βανομένων των γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους), αυξημένο κατά το κονδύλιο των απρόβλε-

πτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης και την δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα προκύψουν μετά τον επανυ-

πολογισμό τους κατά την υπογραφή της σύμβασης (παρ.5 Άρθρου 105 &135 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.1. Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 

3.1.1. Το συμφωνητικό. 

3.1.2. Η Διακήρυξη. 

3.1.3. Η Οικονομική Προσφορά. 

3.1.4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

3.1.5. Η Παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

3.1.6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ. 

3.1.7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

3.1.8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

3.1.9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες 

τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από 

τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών 

του έργου.  

3.1.10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 

3.2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύει η:  



3.2.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Ο-

δηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147) 

 Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατα-

σκευής Δημοσίων ΄Εργων» (ΚΔΕ) 

 Του Ν.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-202, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α΄297) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» 

 Του Ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργολη-

πτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» 

 Του Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις «όπως ισχύει. 

 Του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α΄161) και λοι-

πές ρυθμίσεις» (Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

 Μέχρι τις 31/12/2016 του Ν.3886/2010 (Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 21 Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου2007 (L335)» 

 Του ν.4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 Του άρθρου 26 του ν.42024/2011 (Α226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών του με κλήρωση» 

 Του ν.4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι-

κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Του ν.3861/2010(Α΄112)»Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-

ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του ν.3548/2007 (Α΄68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Μέχρι την 31/12/2016 του Π.Δ 113/2010 (Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

όπως ισχύει 

 Ο Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄30) όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.3414/2005 (Α΄79) για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ, το 

Π.Δ 82/1996 (Α΄66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέ-

χουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών προσώπων 



     

του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και υπ’ α-

ριθμ.20977/2007 (Β΄1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (|Β΄1590) «Καθορισμός χωρών 

στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες». 

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

3.3. Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.3.1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΦΕΚ 

1561/2-6-16) και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 2184 Β/20-12-1999, ΦΕΚ 

1564 Β/22-12-2000, ΦΕΚ 781 Β/18-06-2003, ΦΕΚ 1154 Β/12-08-2003, ΦΕΚ 1153 Β/12-08-2003, 

ΦΕΚ 447 Β/05-03-2004, ΦΕΚ 270 Β/16-03-2010). 

3.3.2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά 

τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

3.3.3. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 & ΦΕΚ 

2113/Β/13-10-2008), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατα-

σκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης 

κ.λπ. 

3.3.4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 

3.3.5. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

3.3.6. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 

3.3.7. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 

3.3.8. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

3.3.9. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

3.3.10. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» 

(ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 

3.3.11. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν μετά από 

την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβε-

στικές διατάξεις. 

3.3.12. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς 

υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ. 

3.3.13. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους 

παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 

3.3.14. Τα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς και τα αντίστοιχα Πε-

ριγραφικά Τιμολόγια. 

3.3.15. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) και οι συμπληρώσεις – τροποποιήσεις ως ισχύ-

ουν (ΦΕΚ 160/Δ`/27-3-1990, ΦΕΚ 987/Δ`/18-8-1993, ΦΕΚ 329/Δ`/21-4-1997, ΦΕΚ 380/Δ`/16-5-

1997, ΦΕΚ 18/Β`/15-1-2002, ΦΕΚ 558/Δ`/4-7-2002, ΦΕΚ 366/Δ`/5-4-2005, ΦΕΚ 57/Β`/24-1-2007 

και ΦΕΚ 2776/Β`/15-10-2012). 



3.3.16. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς 

και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυ-

ξης της Δημοπρασίας. 

3.3.17. Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012 

3.3.18. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 

3.3.19. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

3.3.20. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ι-

διωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83) 

3.3.21. Την εγκύκλιο 26/4-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών 

και Δικτύων (Τμήμα Προδιαγραφών και Ευρωκωδικών) περί υποχρεωτικής εφαρμογής των Ελλη-

νικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο:ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ Ή 

ΧΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κατάλληλων σε 

ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού. 

4.1. Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες 

ή ελαττώματα. 

4.2. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, 

τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρί-

σεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 

ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 

4.3. Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των έρ-

γων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, 

ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει 

καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον 

εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

4.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την παρα-

λαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που 

τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

4.5. Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα η συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία, ως εξής: 

Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία προσπέκτους 

και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, 

που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέ-

δια ή μοντέλα. 



     

Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι 

την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. 

4.6. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή, που δεν 

είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 

4.7. Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευα-

στού, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες 

«του αναδόχου». 

4.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – μηχανημάτων – συσκευών κ.λπ. να υπο-

βάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώ-

ντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει 

ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνου-

σας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατά-

στασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η 

ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκα-

τάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής 

του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει 

και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

6.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία 

………….. ημερολογιακών ημερών, μετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. 

6.2. Μετά την λήξη της τμηματικής ή συνολικής περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ακολουθείται 

η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 52 των Π.Δ. 609/85 (άρθρο 71 του Ν.3669/2008), ως ισχύει 

(άρθρο 147 του Ν.4412/2016).  

6.3. Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες ορίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την εγκατάσταση του ανα-

δόχου. 

6.4. Για την παράταση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 ως ισχύει και του 

άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο 147 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ–ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ–ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 



7.1. Στα θέματα προθεσμιών, υπέρβασής τους και επιβολής ποινικών ρητρών ισχύει η παράγραφος 4 του άρ-

θρου 5 του Ν. 1418/84 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 3, του άρθρου 2 του Ν. 

2229/94) και το άρθρο 36 του, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 148 του Ν. 4412/16.  

7.2. Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της τασσόμενης με το άρθρο 5 της παρούσας συ-

νολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 (άρθρο 148 του Ν. 

4412/16 ) ποινικές ρήτρες και για τα καθοριζόμενα σε αυτό χρονικά διαστήματα. Τα ως άνω ποσά ποινι-

κών ρητρών θα παρακρατούνται από τις αμέσως επόμενες πιστοποιήσεις του έργου. 

7.3. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της 

συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό 

ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες η-

μέρες και μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% 

της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

7.4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει, αφού διαιρεθεί το 

συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και 

χωρίς την Αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με τον αριθμό των ημερών της συνο-

λικής προθεσμίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε (ακέραιες με στρογγύλευση προς τα επάνω) ημερολογια-

κές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις 

ή αναθεώρηση. 

7.5. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να 

υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Εφό-

σον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών 

ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό 

της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το 

τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

7.6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται. 

Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από 

άλλη εργοληπτική επιχείρηση ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο 

μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 

Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 2229/94 και οι διατάξεις του 

άρθρου 51 του Π.Δ. 609/85, (άρθρο 65 του Ν. 3669/2008), όπως αυτά ισχύουν σήμερα (άρθρο 148 του 

Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την 

εργολαβία. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή 

την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύ-

νατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που 



     

χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστη-

ματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή 

αν έληξε η ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 160 

του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Κατά των πράξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλει έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί έν-

σταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 η-

μερών, από την κοινοποίηση της πράξης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν 

ή τα Π.Δ. που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του. 

Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώ-

σεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση της 

ένστασης. 

Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία της προη-

γούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία τριών 

μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διμήνου δεν μεταθέτει την έναρξη 

της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά α-

ποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις 

αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί 

ένσταση και η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει απ’ την κοινο-

ποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. 

Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο. Κατά τα λοιπά 

όπως στο άρθρο 17 του Π.Δ. 171/87, (άρθρο 76 του Ν. 3669/2008) και όπως αυτά ισχύουν σήμερα (άρθρο 174 

του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

10.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατα-

σκευής του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα 

(άρθρο 145 του Ν.4412/2016). Το διάγραμμα αυτό θα συνταχθεί με βάση το άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85 

ως ισχύει (άρθρο 145 παρ. 3 του Ν.4412/2016), με τη μορφή δικτυωτής ανάλυσης (PERT-CPM) και σ’ αυτό 

θα τηρούνται η συνολική και οι προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες, θα συνοδεύεται δε από γραμμικό 

διάγραμμα και σχετική έκθεση. Στο υπ’ όψη χρονοδιάγραμμα η χρονική μονάδα που θα χρησιμοποιείται 

και θα απεικονίζεται θα είναι η εβδομάδα. 

Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με την απαιτούμενη προσοχή ώστε να προσδιορίζονται με ακρίβεια οι 

κρίσιμες διαδρομές οι οποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του έργου. Το χρονοδιάγραμμα θα 

μπορεί να αναθεωρείται σε χρόνους όχι μικρότερους του τριμήνου, ώστε να προσαρμόζεται συνεχώς και 

να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του εργοταξίου, τυχόν δε αποκλίσεις θα αιτιολογούνται 

και θα επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο θα καλύπτονται (εντατικοποίηση ορισμένων εργασιών, αύ-

ξηση ωραρίου, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, πρόσθετος εξοπλισμός κ.λπ.), ώστε να μην επηρεάζο-

νται οι κρίσιμες διαδρομές και κατά συνέπεια η συνολική περαίωση του έργου, από τις επί μέρους αυτές 

καθυστερήσεις. 



Κάθε χρονοδιάγραμμα αρχικό ή αναθεωρημένο θα συνοδεύεται από την προβλεπόμενη χρηματική 

απορρόφηση κατά μήνα (εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) για τη συνολική διάρκεια του 

έργου. Η απεικόνιση της προβλεπόμενης απορρόφησης θα παρέχεται και σε γραμμικό διάγραμμα (χρό-

νος – ποσά). 

Κάθε υποβαλλόμενη μηνιαία πιστοποίηση θα συνοδεύεται με αντίστοιχο διάγραμμα απορρόφησης όπου 

θα εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα, η προβλεπόμενη και η πραγματική απορρόφηση του έργου. 

10.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και 

υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 

στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση 

του έργου σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 

10.3. Η απόφαση έγκρισης του υπόψη χρονοδιαγράμματος εκδίδεται εγγράφως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος από τον Ανά-

δοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με την σειρά και 

διάρκεια κατασκευής των έργων. 

10.4. Στο χρονοδιάγραμμα θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών. 

10.5. Το χρονοδιάγραμμα, όπως θα τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία, είναι υποχρεωτικό για τον 

Ανάδοχο, θα αποτελεί τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών και τυχόν υπέρβαση των επί μέρους προθε-

σμιών συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

10.6. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται εγγράφως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν 

τροποποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του 

Ν. 1418/84 ως ισχύει (άρθρο 145 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016). 

10.7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για το χρονοδιάγραμμα δύναται 

να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 160 Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

11.1. Για τις αυξομειώσεις του συμβατικού αντικειμένου ισχύουν τα οριζόμενα στους Ν. 1418/84, 2229/94, Ν. 

2338/95, 2372/96 και τα Π.Δ. 609/85, 286/94, 402/96 και 210/97, ως ισχύουν (άρθρο 156 του 

Ν.4412/2016). 

11.2. Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1418/84, ως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, Ν. 2338/95 

και το Ν. 2372/96, στο άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει και όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 

286/94 και 210/97 (άρθρο 156 του Ν.4412/2016) και τα ισχύοντα Αναλυτικά Τιμολόγια (Αναλύσεις Τιμών), 

τα οποία είναι: 

α. Το εγκεκριμένο Ενιαίο Τιμολόγιο εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 

1746 Β/19-5-2017). 

β. Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 



     

γ. Τα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών και 

Πρασίνου όπως αυτά ισχύουν (ΦΕΚ 1746 Β/19-5-2017). 

11.3. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέρους εργασιών, 

ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονι-

σμού Νέων Εργασιών. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης. Οι 

νέες αυτές τιμές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το όφελος κ.λπ., του αναδόχου και θα απομειώνεται 

η τιμή αυτή με την έκπτωση της εργολαβίας. 

Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/19-10-

05 (αρ. πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ 437) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. , ως ισχύουν (άρθρο 156 παρ.3 του 

Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

12.1. Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, 

ο ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα 

κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου. 

12.2. Τα αποτελέσματα των υπ’ όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός δύο ημερών από του πέ-

ρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα 

λαμβάνονται υπ’ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των 

δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές προ-

σωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

12.3. Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία 

μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο 

των εκτελουμένων εργασιών. 

12.4. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν θα παρέχει στον ανάδοχο 

το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας, για οποιοδή-

ποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία 

είναι δόκιμα ή όχι. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών. Στις ε-

πιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα εργασιών, επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων και των εργασιών, θα ανα-

γράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και σύμφωνα προς τους συμβατικούς όρους ε-

κτέλεση των εργασιών, προκειμένου δε περί των υλικών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυ-

σικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητά τους εν γένει. Για τη διοίκηση του έργου έχει γενική 

εφαρμογή το άρθρο 6 του Ν. 1418/84, (άρθρο 36 παρ 1, 4, 6 & 7 του Ν. 3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 151 του 

Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΟΥ 



14.1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό 

από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ή 

και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

14.2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος εκτός από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υποχρε-

ούται να διαθέσει και Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό καθώς και το απαραίτητο 

τεχνικό προσωπικό σ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 

1418/84, (άρθρο 38 του Ν.3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 139 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ–ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ–ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ–ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

15.1. Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύμβασης, η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα 

στοιχεία της μελέτης. 

15.2. Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αναθεώρηση της ά-

δειας δόμησης με αντικατάσταση των επιβλεπόντων μηχανικών της διευθύνουσας υπηρεσίας, από μηχα-

νικούς της ανάδοχης εταιρείας αντίστοιχων ειδικοτήτων. 

Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοι-

χείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική διόρ-

θωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργο-

δότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του 

έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

15.3. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών προ-

διαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί 

μέρους διαστάσεις κ.λπ.), δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την 

άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο 

ή λειτουργία του χώρου. 

15.4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια 

λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, 

κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (όπως π.χ. τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσματα, κιγκλι-

δώματα, κ.λπ.), πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, 

όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα, (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

15.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος, υποχρεούται 

στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαί-

ωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του «άνευ ετέρου» και με την τιμή που θα ζητήσει 

ο νέος κατασκευαστής. 

15.6. Η Υπηρεσία δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρα 132 

και 156 του Ν. 4412/2016), όποτε κρίνει απαραίτητο, λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών να τρο-

ποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα. 



     

15.7. Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος δε συμφωνεί με οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, είναι υποχρεω-

μένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο συντομότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι μετά παρέλευση δε-

καημέρου, τις απόψεις του προς την Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που τις τεκμη-

ριώνει. 

15.8. Για την τροποποίηση της μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, απαιτείται 

απόφαση της προϊσταμένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου 

κατασκευών. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο καλούνται ο μελετητής και ο ανάδοχος κατασκευής 

του έργου ή εκπρόσωποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις του και να υποβάλουν γραπτό υπόμνημα. 

Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης, η 

προϊσταμένη αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης για τροποποίη-

σης της μελέτης στην υπηρεσία του Μ.Ε.Ε.Π. αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν πληρωμή των εργασιών που 

προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης. 

Όλα τα στοιχεία για την τροποποίηση ή μη της μελέτης υποβάλλονται σε αντίγραφα μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες στη Γ.Δ.Δ.Ε. με εισήγηση της προϊσταμένης αρχής για τον υπεύθυνο της κατάστασης που δη-

μιουργήθηκε, προκειμένου να επιβληθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Κατά της απόφασης για τροποποίηση της μελέτης μπορεί ο μελετητής να υποβάλει αίτηση θεραπείας. Η 

αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει μερικά ή 

ολικά δεκτή, μπορεί ο μελετητής να ζητήσει ανάλογη τροποποίηση της απόφασης επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 10 του Ν. 1418/84 ως ισχύει. 

15.9. Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, 

γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές. 

Δεν θα αναγνωρισθεί καμιά οδηγία, απόφαση ή εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. Το ίδιο ισχύει και 

για κάθε αίτηση του αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

16.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την τμηματική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει με δικά του 

μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.) 

τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών 

αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επι-

βλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

16.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

16.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την περάτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να συ-

ντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε τρία (3) αντίγραφα, πλήρεις λεπτομε-

ρειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’ αυ-

τόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές, καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται 

στο Αρχείο του κυρίου του Έργου. 



16.4. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει το προσωπικό του 

κυρίου του έργου, την χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων. 

16.5. Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 

διαστήματα, τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτό. 

Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρ-

θρου 51 του Π.Δ. 609/85 & άρθρο 74 του Ν.3669/2008, ως ισχύει (άρθρο 157 του Ν.4412/2016). 

16.6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα 

στην προθεσμία που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την 

επανόρθωση αυτή, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

16.7. Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί στον χώρο, που 

θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η εντός 

του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ–ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

17.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, 

να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε έξη (6) αντίγραφα στην Υπηρεσία. 

17.1.1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του χώρου με υψομετρικές και 

οριζοντικογραφικές ενδείξεις. 

17.1.2. Ακριβή διαγράμματα 1:50 θεμελιώσεων – ξυλοτύπων - κατόψεων και τομών με τον οπλισμό, στα 

οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, όπως βλάβη, διαστά-

σεις, θέσεις, διατομές κ.λπ., πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα. 

17.1.3. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια με κλίμα 1:50. 

17.1.4. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν 

που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και 

σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των συσκευών, 

των μηχανημάτων του τηλεφωνικού δικτύου κ.λπ. 

17.1.5. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα προβλήματα 

που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει σχέση με το ιστορικό της 

εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για τη σωστή συντήρηση των έργων 

μετά το πέρας της κατασκευής τους. Στους τίτλους των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η 

ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 

17.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του φωτογραφίες, πριν από την 

έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των 

εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις όλων των κτιρίων σύμφωνα με τις υποδεί-

ξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές, θα είναι τραβηγ-

μένες με ψηφιακή μηχανή, και θα εκτυπώνονται σε τρία (3) αντίτυπα κάθε μία σε μεγέθυνση 18x27 σε 

χαρτί λευκό σεμιτάτ, με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα ηλεκτρονικά αρχεία τους. Για κάθε κτί-

ριο θα λαμβάνονται και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία τέσσερα (4) έγχρωμα SLIDES. 

 



     

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – ΦΘΟΡΕΣ 

18.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνο-

νται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει 

την εκτέλεσή τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λπ.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτε-

λουμένων απ’ αυτόν εργασιών ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο 

του έργου ή άλλους εργολήπτες. 

18.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ ανοίγει, να μορφώνει, και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις 

απαιτούμενες με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, 

φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, 

χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προ-

σφορά του. 

18.3. Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλάκων σε κατασκευές 

από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

18.4. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατα-

σκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κα-

τασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην πρότερή τους κατάσταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 

στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε 

αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων 

ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή 

ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 1418/84, (άρθρο 58 παρ. 1 του 

Ν.3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 157 του Ν. 4412/2016). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 

τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 45 του Π.Δ. 609, (άρθρο 

58 του Ν.3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 157 του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ο Διευθύνων, από μέρους της αναδόχου επιχείρησης του έργου, υποχρεούται μετά από ειδοποίηση της υπη-

ρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μετα-

βάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή σε άλλους τόπους παραγωγής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

21.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή του όλου έργου, 

μετά την περαίωση του, ν’ αφαιρέσει και ν’ απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των 



γύρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσω-

ρινές κατασκευές και περιφράγματα πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα υλικά να καθαρίσει με ειδικευμένο 

προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών, και γενικά να 

μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για χρήση και λειτουρ-

γία. 

21.2. Αν μετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω εργασίες μέσα σε 

χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 

εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως 

επόμενη πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

22.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπό-

μενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροπο-

ποιήθηκε μεταγενέστερα. 

22.2. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε 

κατά νόμων αδείας, καθιστάμενος αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των δια-

τάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

22.3. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το 

Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ’ όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 27/2012/ΥΠΑΝ και ΥΠΟΜΕΔΙ, το Π.Δ. 447/75-778/80-

1083/81- Ν. 16/1996, 17/1996, 305/1996, 88/1999, «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλειν εργασιών 

εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φάσης φύσεως έργων, αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού» και σύμ-

φωνα με το άρθρο 138 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη 

την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

22.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων Αστυνομικές Δια-

τάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στον ίδιο, στο 

προσωπικό του, ή σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

22.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις 

που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 

22.6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτού-

μενων μέτρων ασφαλείας. 

22.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, όλες τις απευθυ-

νόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με μέτρα ελέγχου 

και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

22.8. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το κατά την εκτέλεση του έργου απασχο-

λούμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ’ αυτό. 

22.9. Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85 

(άρθρο 37 του Ν. 3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 153 του Ν. 4412/2016). 



     

22.10. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να προσκομίσει χωρίς επιπλέον αποζημίωση:  

Α) Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου – Εγκαταστάτη για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Τυχόν έξοδα προς 

τη ΔΕΗ βαρύνουν τον Κύριο του έργου.  

Β) Υπεύθυνη Δήλωση από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία μαζί 

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση του κτιρίου από άποψη Πυρασφάλειας 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ 

Για την αναθεώρηση τιμών μονάδος εργασιών για την παρούσα εργολαβία, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

1418/84 (άρθρο. 10) καθώς και του Π.Δ. 609/85 (άρθρο 41) ως ισχύει (άρθρο 153 του Ν. 4412/2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

24.1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των εργασιών που εκτελούνται 

καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν με Νέες Τιμές Μονάδος. 

24.2. Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην πραγματική δαπάνη υλικών 

και ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά τη μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς 

του σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 10 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο 153 του Ν. 4412/2016). 

Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ, κ.λπ.) του εργοδότη επί των ημερομισθίων των 

απολογιστικών εργασιών, ο ανάδοχος καταβάλλει για λογαριασμό της Υπηρεσίας το ανάλογο ποσόν το 

οποίον του αποδίδεται με πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό ποσοστό. Για αξία υλικών που τυχόν θα χορη-

γήσει η Υπηρεσία στον ανάδοχο, δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

24.3. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των φόρων, τελών, δασμών, κρατήσεων και οποιεσδήποτε άλλων νόμιμων 

επιβαρύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 6 του Ν.4412/2016.  

24.4. Οποιαδήποτε απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις της προηγούμενης παραγράφου 24.3 θα γίνεται προς όφε-

λος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασμό του αναδόχου. Αντίθετα κάθε 

τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός του φόρου εισοδήματος ή τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου 

αυτού, καταβάλλεται από τον ανάδοχο για λογαριασμό της Υπηρεσίας και πιστοποιείται άτοκα υπέρ του 

αναδόχου στους αντίστοιχους λογαριασμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

25.1. Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν απο-

κλειστικά αυτόν: 

1. Οι δαπάνες οι σχετικές με το εργολαβικό συμφωνητικό. 

2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών: 

α) των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών 

β) των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά 



γ) οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και λίθινων υλικών και 

νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές. 

25.2. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή 

και μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμ-

βάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 

25.3. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης, των 

εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

26.1. Για την εξασφάλιση του απαιτουμένου ρυθμού προόδου του έργου και την τήρηση των συμβατικών προ-

θεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο ανάδοχος οφείλει όταν 

και όπου απαιτείται να χρησιμοποιεί περισσότερες της μιας βάρδιες εργασίας, να εφαρμόζει υπερωριακή 

εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του. 

26.2. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, προκα-

λούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, υλικά, καύσιμα, κ.λπ., έστω και αν τέτοια 

αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισμού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του εγκρι-

θέντος από την Υπηρεσία προγράμματος κατά το άρθρο 7 της παρούσας. 

26.3. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες 

εργασίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λπ.), καθώς και 

αλλαγές στο κύριο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις. 

26.4. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία διατάξεις 

ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζημιώσεις προσωπικού, μέτρα ασφαλείας κ.λπ.). 

26.5. Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, υπερωριακή 

ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές της 

Υπηρεσίας για την εκτέλεση με δαπάνες του, των παρά πάνω εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ–ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

27.1. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τους υφισταμένους δρό-

μους ή θα χρησιμοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς δρόμους, ή θα κατασκευάζει προ-

σπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καμιά δε περίπτωση δεν θα παρακωλύει, έστω και σπο-

ραδικά την κυκλοφορία σε αυτούς. 

27.2. Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόμους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλο-

φορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώματος, 

ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων 

ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές να κάνει 

τις αναγκαίες ενισχύσεις και να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει 

χρήση τέτοιων οδών (εντός των ανωτέρω περιορισμών), υποχρεούται στη συντήρηση των δρόμων αυτών 



     

καθ’ όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους 

του Δημοσίου. 

27.3. Οίκοθεν νοείται, ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - μεταφορά υλι-

κών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή 

υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

27.4. Οι μεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται μέσω των δρόμων και των διαδρόμων που θα καθο-

ρίζονται από την Υπηρεσία. 

27.5. Στην περίπτωση διαφόρων χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων προσωρινής χρήσεως για τη δια-

μόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα επιβα-

ρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η κατασκευή των πάσης φύσεως οδών προσπελάσεως για πρόσβαση της 

θέσεως των έργων, δανειοθαλάμους και λατομεία βαρύνει τον ανάδοχο. 

27.6. Υποχρεούται επίσης να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. σήμανση ημέρας 

και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του με τις κατάλληλες κάθε φορά πινακίδες, φανούς κ.λπ., προς 

καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σύμφωνα με την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αριθ. 

ΒΜ 5/30058/6.12.82, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 11/Β/23.3.83 ΕΚ. Στις επικίνδυνες για την κυκλο-

φορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα αναβοσβύνοντα σήματα (FLASH LIGHTS). 

27.7. Εκτός τούτων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίου τύπου εγκεκριμένου από την Υπηρεσία. 

Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία 

αναλόγως του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι λιγότερο των δύο ανά πενήντα μέτρα. 

27.8. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών. 

27.9. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση της σχετικής δαπάνης 

περιλαμβανομένης στο ποσοστό Γεν. Εξόδων, Οφέλους κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 

28.1. Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το 

χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία, για την εκτέλεση των έργων. Θα είναι υπεύθυνος για κάθε 

ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης σε δένδρα ή καλλιέργειες. 

28.2. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλησίον υπαρχόντων έργων, ο ανάδοχος θα ευθύνεται στο ακέραιο για 

τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά και υποχρεούται ν’ αποκαταστήσει τα υπάρ-

χοντα έργα στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του. 

28.3. Ο ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή εργατικού προσωπικού που εκτε-

λούν έργα της υπηρεσίας ή άλλων κρατικών Υπηρεσιών. 

28.4. Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία αυτά κατά τις Διατάξεις των περί Εργατών και Εργασίας 

Νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά για απο-

φυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμύρων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει 

ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 



 

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

29.1. Ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων καθορίζεται σε 15 μήνες από την βεβαίωση περαίωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3669/2008, ως ισχύει (άρθρο 171 Ν. 4412/2016). Ο ανάδοχος είναι υπο-

χρεωμένος να συντηρεί με δικά του έξοδα τα έργα από την βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και 

τη λήξη της εγγύησης. Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το Νόμο σε 6 μήνες από 

την βεβαιωμένη περαίωση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3669/2008, ως ισχύει (άρθρο 170 

Ν. 4412/2016). 

29.2. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3669/2008, ως ισχύει (άρθρο 172 Ν. 

4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΗ, ΔΑΣΜΟΙ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ Κ.ΛΠ. 

30.1. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμ-

ματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και από ιδίους πόρους του Δήμου Αμαρουσίου, συνεπώς οι πληρωμές του 

αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες (για τα έργα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ-

σεων) κρατήσεις, ως και στην καταβολή του Φόρου Εισοδήματος, απόδοση Φ.Π.Α. κ.λπ.). 

30.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων (με τις 

εκάστοτε από το Υπουργείο εργασίας εκδιδόμενες αποφάσεις) δώρων-εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 

καθώς και αποζημιώσεως λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ 

των Ασφαλιστικών και Επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων όπως το ΙΚΑ (ακόμα και αν το έργο εκτελείται 

εκτός ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α.) κ.λπ. 

Η καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με τη προσκόμιση κανονικής αποδείξεως 

πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ–ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ–ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/2008, 

ως ισχύει (άρθρο 152 Ν. 4412/2016) και υπογεγραμμένοι υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία στα απαι-

τούμενα αντίτυπα προς έλεγχο και σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ενός μήνα. Η Διευθύνουσα Υπηρε-

σία μετά τον έλεγχο εγκρίνει αυτούς. H πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις 

των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών και κατά τα λοιπά σύμ-

φωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



     

32.1. Κατά την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και οι εγκεκρι-

μένες Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν διατάξεις, πε-

ριορισμοί ή και αριθμητικά όρια, που έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση με όσα αναφέρονται στην πα-

ρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου για το ίδιο θέμα θα ισχύσουν κατά σειρά οι όροι και οι 

διατάξεις του Τιμολογίου ή της Ε.Σ.Υ. 

32.2. Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής των 

υλικών, θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. του Υπουργείου Βιομηχανίας, της ΔΕΗ κ.λπ.), 

οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τους Γερμανικούς Κανονισμούς 

DIN, VDE, DVI κ.λπ. ή τους Κανονισμούς της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης 

που ανέρχεται σε Πέντε τις εκατό (5%) επί του ποσού της σύμβασης του έργου, χωρίς το κονδύλι του 

Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 72 παρ. 1β του 

Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, η οποία συνεπάγεται αύ-

ξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συ-

μπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοστική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

34.1. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθ’ όλους τους κανόνες της τέχνης και συμφώνως προς 

τις διατάξεις της παρούσας τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης. Οπωσδήποτε όμως ο 

ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων. 

34.2. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την σύνταξη και εφαρμογή της με-

λέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και οποιοσδή-

ποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την ευθύνη του. 

34.3. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων 

υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμον 

ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγρα-

φής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη. 

34.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα, 

που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης 

τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχα-

νήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

34.5. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης 

και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. 



Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της μελέτης, που θα γίνουν τελικά 

δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμιά ιδιαίτερη αμοιβή μελέτης έστω και αν από τις τροποποι-

ήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Εργοδότη. 

34.6. Οποιαδήποτε ζημία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια της εργο-

λαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστή-

σει. 

Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που θα οφείλονται σε 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες-θύελλες, 

κ.λπ.). 

34.7. Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημίες στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες 

τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του προσωπικού του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά 

και μόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των Έργων όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/17.7.75), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 

Α/26.8.80) και 1073/8/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς 

και κάθε άλλο μέτρο, που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 

34.8. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος πα-

ραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί 

έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ–ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

35.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία στην παραλαβή των εκάστοτε 

εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι «εις δι-

πλούν» θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από τον ανά-

δοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο. Επίσης στις ανωτέρω παρα-

λαβές θα σημειώνονται και οι θέσεις των δοκιμών και ελέγχων, που έχουν εκτελεσθεί. 

35.2. Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα υποβάλλο-

νται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών σχετικά λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη «όπως κα-

τασκευάστηκε», στα οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα 

σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με σημειώ-

σεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα 

των σημειουμένων δοκιμών και ελέγχων. Επίσης θα συνοδεύονται από στοιχεία και διαγράμματα όλων 

των στρωμάτων και υλικών, που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των εκσκαφών μαζί με τα στοιχεία των 

συνθηκών εργασίας. 

35.3. Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών και η μη έγκαιρη 

σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωμή. 

35.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ημερολόγιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το προσωπικό, οι εκτελούμενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέ-

λεσης των εργασιών κ.λπ. 

 

 



     

 

 

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

36.1. Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι οι διαγω-

νιζόμενοι έχουν εξετάσει και διερευνήσει πλήρως τη μελέτη για το έργο και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση 

και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής 

του, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής 

απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη 

δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προ-

σπέλασης, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες κ.λπ. 

36.2. Επίσης εξυπακούεται, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της κατάστασης 

του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται 

στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών), που θα απαιτηθούν πριν από την έ-

ναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατόν να επη-

ρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος τους. 

36.3. Η παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι αφορά τους όρους της 

Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση με τις συμβατικές του υπο-

χρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ–ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

37.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, όλο το προσωπικό 

που θα απασχολεί σύμφωνα με τις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

37.2. Ασφάλιση του έργου: 

α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τα αντίστοιχα 

άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δαπάνη του να ασφαλίσει το έργο και στο 

όνομά του και στο όνομα του εργοδότη για κάθε ζημιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία, για την 

οποία είναι υπεύθυνος βάσει των όρων της συμβάσεως και με τρόπο ώστε ο εργοδότης και ο ανάδο-

χος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή 

ζημίας που θα γίνει κατά το χρόνο εγγυήσεως, οφειλομένης σε αίτια που ανάγονται στην πριν από 

την έναρξη της συντηρήσεως περίοδο, καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζημίας που θα προξενηθεί 

από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το αντίστοιχο άρθρο 

της παρούσας. 

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει: 

β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του έργου ως και των τμημάτων των 

βοηθητικών εργασιών. 

β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξιακού εξοπλισμού και των λοιπών 

ειδών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο. 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική εταιρεία και 

υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η μη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη). 



Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία το ή 

τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ 

τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου. 

37.3. Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών: 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, 

σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή 

άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη, του προσωπικού του και 

του προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα μέσα για την 

εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, από οποιονδήποτε και για οποιονδή-

ποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα κατασκευά-

σματα, τόσο κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ημέρες και 

ώρες κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες. 

37.4. Ασφάλιση υπέρ τρίτων 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό 

Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκομισθεί κατά την υπο-

γραφή της εργολαβικής συμβάσεως. 

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική σύμβαση χρόνο, δηλ. από 

της υπογραφής της συμβάσεως μέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου και για ποσό που καλύ-

πτει κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη σωματική βλάβη τρίτων, συμπεριλαμβανομένων 

του εργοδότη του προσωπικού του και εκείνου της επιβλέψεως, το οποίο καθορίζεται σε 3% του συ-

νολικού ύψους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου. 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του εργοδότη, του 

αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών καθώς και κάθε εργαζομένου, ο οποίος έχει 

οποιανδήποτε σχέση με τον ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη 

της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος, από την ισχύουσα Νομοθεσία και από τις σχετικές δια-

τάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του απασχολουμένου για το έργο προσωπικού. 

37.5. Ατυχήματα και ζημιές σε εργατικό προσωπικό: 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί συνεπεία 

εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται απ’ αυτόν στο έργο. Ο 

εργοδότης δεν έχει καμία υπευθυνότητα για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέρ-

γεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός, αν η ζημιά ή βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή 

υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

37.6. Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο: 

Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει τις σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας ασφα-

λίσεως ή οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους της συμβάσεως ο εργο-

δότης έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις προβλεπόμενες ασφαλίσεις και να πληρώνει τα αναγκαία α-

σφάλιστρα, τα οποία θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε φορά θα πληρώνει ή θα οφείλει στον 

ανάδοχο, χωρίς καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία. 



     

37.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία τα αυτοκίνητα, που θα χρησι-

μοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγ-

ματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την α-

σφάλεια των εργαζομένων. 

37.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και 

εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατα-

σκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης επι-

κινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους 

όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

37.9. Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα 

πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς, που ισχύουν για την 

πρόληψη ατυχημάτων. 

37.10. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ 

/ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) η πρόληψη και αντιμετώπιση του 

εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του κατά τη διάρκεια εκτέ-

λεσης των έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύμφωνα προς τις διατάξεις 

του άρθρου 26 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85 (άρθρο 30 παρ. 8 & 9 του Ν. 3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 135 παρ. 2 

& 3 του Ν. 4412/16). 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να διορίσει αντίκλητο του, κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας Υπη-

ρεσίας και αποδεκτό απ’ αυτήν. Με το διορισμό του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορι-

σμού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

39.1. Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου. 

39.2. Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο ανάδοχος είναι υποχρε-

ωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιμετρούμενου μέρους να συντάξει 

τελική επιμέτρηση και να την υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία. 

39.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε τελική επιμέτρηση, η Διευ-

θύνουσα Υπηρεσία μέχρι την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των 

αντίστοιχων εργασιών. 

39.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές προδιαγραφές και το άρθρο 151 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Ε. 



40.1. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου πρόγραμμα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.) σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο πρώτυπο ISO 10005, 1995 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 

ποιότητας, άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. 

40.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το Π.Π.Ε., σε δύο (2) αντίτυπα στη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, 

μέσα σε προθεσμία 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο α-

ντίτυπο στην ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της. 

40.3. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί, κατά την διάρκεια των εργασιών, από 

τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α-

ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΣΑΥ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφά-
λεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµμόρφωση µε την 

οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή 
του έργου. 
 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 

• Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομέ-
νων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και τις ερ-
γασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

• Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. 

• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

• Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και 
τέχνης. 

 
Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την 
εκτέλεση του έργου πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να µεριµνή-
σουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 
 
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων ελέγ-
χεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 
 
 
 



     
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
Προσθήκη κατ’ επέκταση Νέας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο  1ο Δημοτικό Σχολείο Αμα-
ρουσίου 
 
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ 
Άδεια έργου 
........................................... 
 
 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ήµος Αμαρουσίου 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΣΑΥ 
........................................... 
 
 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ 
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο 
......................................... 
 
 
 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
2.1 ∆ΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 

 
∆εν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου. 
 
 
 

2.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε µη 
έχοντες εργασία. 
 

Για την περίφραξη των µμετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ προκατασκευα-
σμένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού πλέγµατος έντονου χρώµατος. 

 
Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο 
Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση από τα µέτωπα. 



 
 
 
 
 

2.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια 
Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι χώροι αυτοί πρέ-
πει να είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα. 

 
Ντους και νιπτήρες 
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους νιπτήρες συνιστάται να υ-
πάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να εγκατασταθούν ντους µε ζεστό και 
κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 εργαζόµενους). 

 
Αποχωρητήρια 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων, τα οποία θα βρίσκονται κοντά 
στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόµενους, 
εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόµενους, εφόσον ο 
αριθµός των εργαζοµένων υπερβαίνει τους 200). 

 
Χώροι εστίασης - ανάπαυσης 
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι συγκεκριµένοι χώροι 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό καθισµάτων και χώρο διατήρησης φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθµός 
εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70). 

 
Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο 
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης πρέπει να 
είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες, σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
του Π∆ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του 
Αναδόχου. 

 
Αποκοµιδή απορριµµάτων 
Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση 
κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους εργασίας. 

 
Για  την  αποκοµιδή  των  αχρήστων  υλικών  προτείνεται  η  τοποθέτηση  µεγάλων  κάδων 
(containers) σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. 
 
 
 

2.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 

Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη µεταφορά/τροφοδοσία και αποκοµιδή/απο-
µάκρυνση υλικών. Κάθε όχηµα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, 
παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων του εργοταξίου. 

 
Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχηµάτων και µηχανηµάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

2.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και εκτέλεση εργασιών. Εν-
δεικτικά σηµειώνονται ορισµένα θέµατα που πρέπει να προσεχθούν κατά την οργάνωση και ανάπτυξη του ερ-
γοταξιακού χώρου. 

 
Κατά τη µεταφορά εξοπλισµού 
• Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 

• Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισµού στην πλατφόρµα 

• Επάρκεια χώρου για ελιγµούς και ξεφόρτωµα 

• Ξεφόρτωµα σε διαµορφωµένο χώρο 

• Αποδέσµευση και καθοδήγηση από έµπειρο εργαζόµενο 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρµα και εξοπλισµό 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471) 
 
 
Κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
• Έλεγχος ανυψωτικού 

• Έλεγχος παρελκόµενων 

• Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται) 

• Έµπειρος κουµανταδόρος 

• Έλεγχος χώρου, ποδαρικών 

• Έλεγχος για εναέρια καλώδια 

• Έλεγχος φορτίου πριν & µετά 

• Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας 

• Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων 

• Αποστάσεις ασφαλείας 

• Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & µετά την απόθεση 

• Ανέγερση, συντήρηση επιθεώρηση από εξειδικευµένο προσωπικό 
 
 
Κατά την εγκατάσταση δικτύων 
• Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε) 

• Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση 

• Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 

• Ασφαλής διαδροµή καλωδίου 

• Καθηµερινός έλεγχος καλωδίου και φις 



 
 

• Αποµάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας 

• Περιορισµός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε µηχανική 

• Πριν τη διακίνηση ελέγχονται: χα-

ρακτηριστικά του φορτίου σωµα-

τική προσπάθεια 

χώρο εργασίας 
διαδικασία 
• Ενηµέρωση εργαζοµένων για ορθές πρακτικές 

• Χρήση κουµανταδόρου για µεταφορά µε περισσότερους του ενός εργαζόµενους 

• Μελέτη δικτύου από αδειούχο µηχανικό 

• Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο µηχανικό 

• Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιµές 

• Απενεργοποίηση δικτύων 
 
 
Κατά τη χρήση µηχανηµάτων (διαµορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις) 
• Χειρισµός µηχανήµατος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 

• Καθοδήγηση από έµπειρο βοηθό 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και µηχανήµατα 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471) 

• Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων 

• Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία 

• ∆ιαµόρφωση πρανών µε κλίση 

• Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθηµερινή βάση 

• Αποφυγή µεταφοράς εργαζοµένων µε µηχάνηµα 

• Συντήρηση – ανεφοδιασµός από εντεταλµένο εργαζόµενο 

• Τήρηση οδηγιών προµηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασµό 

• Αποφυγή καπνίσµατος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασµό 

• Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση 

• Αποφυγή επαφής µε κινούµενα ή θερµά µέρη 

• Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά µέρη υπό πίεση 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο 

• ∆ιαβροχή 
 
 
Κατά τις τοπογραφικές εργασίες 
• Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και οχήµατα 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471) 

• Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία 

• Τήρηση οδηγιών προµηθευτή οργάνου 

• Αποφυγή παραµονής πίσω από τη σταδία 



     
 
 

3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Με βάση την ανάλυση  εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε  παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας 
για τα επιµέρους συνεργεία που αναµένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο. 

 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
• Ανάλυση της εργασίας σε επιµέρους 
• Προσδιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες και  ενδεικτική αξιολόγηση 

της επικινδυνότητας τους 
• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων 
• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει τα περιεχό-
µενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόµενα 
κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, 
ώστε τελευταίοι να 
µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να συντάξει Εκτί-
µηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει 
να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 
Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, του 
Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαµβάνονται   υπόψη   όλες   οι   ιδιαιτερό-
τητες   των   εργασιών   (διαθέσιµο   προσωπικό, 
µεθοδολογία, εξοπλισµός, περιβάλλον εργασίας). 

 
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες 
εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε τη χρήση κλίµακας τριών βαθµίδων ως εξής: 

 
3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον 
έλεγχο του κινδύνου 
2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:  Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη µέτρων πρόληψης 
1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισµένα µέτρα ε-
λέγχου 

 
Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της επικινδυνότητας 
καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία µπορεί να γίνει 
από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Ε-
κτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 



 
 

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως φάσεως. Σε περί-
πτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 

 
• Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο που το 

αφορούν. 
• ∆εν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλο 

γι’ αυτήν. 
• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. 

Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 
• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η ελάχιστη απαίτηση α-

σφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική  µεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και 
στη σόλα. 

• Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις 
εργασίες και χώρους. 

• Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας του εργοτα-
ξίου. 

• Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 
• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 
• Κανένα άτοµο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι εργαζόµενοι 

δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυµνοί από τη µέση 
και πάνω. 

• Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, κατα-
στρέψει οποιοδήποτε σήµανση ή εξοπλισµό ασφάλειας. 

• Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργα-
σίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν  δεν  µπορούν  να  την ελέγξουν µόνοι τους. 

• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 
• Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου. 
• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους χώρους 

του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του. 
 
 
 

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούµενων 
µέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως καθο-
ρίζεται στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). Σχηµατικά: 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
• ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
• ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



     
 
 
 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ασφάλεια κάθε εµπλεκόµενος στην εκτέλεση 
του έργου έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθηκόντων του. Συγκεκριµένα: 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των µέτρων ασφα-
λείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 
• Να µεριµνήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και  Υγείας  και  για  την κατάρτιση Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 
• Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 
• Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος 

µηχανικού. 
• Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και να µεριµνά 

για την τήρηση του ΣΑΥ. 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον αφορά στο προ-
σωπικό της εταιρείας του: 
• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, 

και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 
• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφά-

λεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας. 
• Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που απα-

σχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ια-
τρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον τοµέα της ασφάλειας 
και της υγείας. 

• Να µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοµικής Προστασίας για 
τη δουλειά που εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες στην επιχείρησή 
του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

• Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο τραυµατίας εντός 24 ωρών. Εφό-
σον  πρόκειται  περί  σοβαρού  τραυµατισµού  ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται αµετάβλητα όλα τα 
στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί ει-
δικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο των εργατικών  ατυχηµάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για τον 
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζό-
µενο. 

 
Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 



 
 

• Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για την εκτέ-
λεση εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά 
κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από θεοµηνία). 

• Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έρ-
γου που έχει αναλάβει. 

• Να τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του αντιστοι-
χούν). 

 
Κάθε  αρµόδιος  µηχανικός του Αναδόχου,  ως  εργαζόµενος,  έχει  τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 

 
Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που έχει ανα-

λάβει. 
• Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος. 
• Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έρ-

γου που έχει αναλάβει. 
• Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

 
Ο  υπεργολάβος  έχει  τις  παρακάτω  υποχρεώσεις,  ως  εργοδότης,  όσον  αφορά  στο προσωπικό της εταιρίας 
του: 
• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, 

και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 
• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφά-

λεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας. 
• Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που απα-

σχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του ια-
τρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον τοµέα της ασφάλειας 
και της υγείας. 

• Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη δουλειά που 
εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχεί-
ρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

• Να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόµενος  εντός  24  ωρών  όλα τα εργατικά ατυχήµατα  και 
εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του  ατυχήµατος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυ-
χηµάτων και κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανι-
κανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 



     
 
 

Ο  υπεργολάβος,  ως  εργαζόµενος,  έχει  τις υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  από  τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο. 

 
Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων 

µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 
• Να επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, προκειµένου να 

διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς. 
• Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έρ-

γου που έχει αναλάβει. 
• Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

 
Κάθε  εργοδηγός,  ως  εργαζόµενος,  έχει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  από  τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο. 

 
Κάθε εργαζόµενος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές 

του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων ατόµων που επηρεάζονται από τις πρά-
ξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδη-
γίες του εργοδότη του. 

• Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, οφείλει ειδικότερα, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και 
τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 

α) Nα χρησιµοποιεί σωστά  τις   µηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις επικίνδυνες ουσίες, τα µεταφορικά 
και άλλα µέσα. 
β) Nα χρησιµοποιεί σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό που τίθεται στη διάθεσή του και µετά τη 
χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. 
γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς ασφάλειας των µηχανών, 
εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιµοποιεί σωστά αυτούς τους µηχανισµούς 
ασφαλείας. 
δ) Nα αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 
εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό 
κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήµατα 
προστασίας. 
ε) Nα συντρέχει τον  εργοδότη  (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού ασφάλειας και  ιατρού εργασίας),  
όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων  των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  
προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. 
στ) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού ασφάλειας   και   ιατρού εργασίας), 
όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να 
µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την 
ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς του. 
• Να παρακολουθεί τα  σχετικά  σεµινάρια  ή  άλλα  επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωση, έχει 
δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και να του πα-
ρασχεθούν τα αναγκαία µέσα. 

• Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται από τον 
εργοδότη του. 



 
 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε 

την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές 
υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

• Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκατα-
στάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και 
ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και διαµόρφωσης και 
διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής δια-
δικασίας 

• Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους 
και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυ-
χηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους προϊστάµενους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της 
επιχείρησης. 

• Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να 
αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει 
µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

• Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, 
• Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευ-

νών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων 
• Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση ετοιµότητας 

προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 
• Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου 
που συνεπάγεται η εργασία τους 

• Να συµµετέχει  στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων 
σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

• Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 
• Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας, πραγµατοποιώντας µε αυτόν 

κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
• Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κιν-

δύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων που αφορούν οµάδες ερ-
γαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται σε συνερ-
γασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο 

 
Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον εργοδότη και άλλων 

καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του έργου 
του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. 



     
 
 

Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο 
καταγγελίας της σύµβασης του. 

 
Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους εκπροσώπους 

τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυ-
χική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργο-
δότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 

• Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, 
µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση 
του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, 
όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόµο. Να 
µεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος 
σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων για 
τη συγκεκριµένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των 
παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει 
το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του 
Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη. 
• Να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και πρόληψης των 

ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό: 
• Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
• Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζοµένων που 

οφείλονται στην εργασία. 
• Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργα-

σίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 
• Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον τεχνικό ασφάλειας, πραγµατοποιώντας µε 

αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 
Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο: 

 
Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση  της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του έργου 
του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, 
για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασης του. 

 
Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και οργανω-

τικές επιλογές, προκειµένου  να προγραµµατίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή φάσεις εργασίας που διε-
ξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών 
εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

• Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι υπεργολάβοι 
και,  εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοµένων,  οι αυτοαπασχολούµενοι να ε-
φαρµόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και να εφαρµόζουν το Σχέδιο Ασφά-
λειας και Υγείας του έργου. 



 
 

• Να αναπροσαρµόζει ή να µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας. 

• Να οργανώνει µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία, µεταξύ 
του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας 
τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισµό των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζοµέ-
νων και την πρόληψη των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία 
ενηµέρωση τους, όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο  χώρο  εργασίας, µεριµνώντας  για τη 
συµµετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουµένων. 

• Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών. 
• Να λαµβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα πρόσωπα 

που έχουν τη σχετική άδεια. 
• Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια απα-

σχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο. 

 
Ο  Συντονιστής  ασφάλειας  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου,  ως  εργαζόµενος,  έχει  τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 

 
Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρµοδιότητες του Τεχνικού Α-
σφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά υπολογίζεται και εκτελείται 
ανεξάρτητα. 

 
Συνοπτικά οι αρµοδιότητες κάθε εµπλεκόµενου είναι: 
 
 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
• Αναγγελία του έργου στις αρµόδιες αρχές 
• Μέριµνα για εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο 
• Μέριµνα για τήρηση Ηµερολογίου Μέτρων ασφαλείας 
• Μέριµνα για τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχηµάτων 
• Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρµόδιων αρχών 
• Αναγγελία εργατικών ατυχηµάτων 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Εκπόνηση εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου 
• Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στον εργοδότη µε βιβλίο υποδείξεων 
• Εκπαίδευση προσωπικού 
• Έλεγχος των θέσεων εργασίας 
• Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ 
• ∆ιερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχηµάτων 

 
 
ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
• Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων 
• Οργάνωση πρώτων βοηθειών 
• Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στον εργοδότη µε βιβλίο υποδείξεων 
• Εκπαίδευση προσωπικού 
• Έλεγχος των θέσεων εργασίας 



     
 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Οργάνωση, συντονισµός και αµοιβαία ενηµέρωση υπεργολάβων 
• Συντονισµός υπεργολάβων για την αναπροσαρµογή του ΣΑΥ 
• Αναπροσαρµογή του ΣΑΥ 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ 
• Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 
• Έλεγχος τήρησης των µέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ηµερολόγιο 

 
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ 
• Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 
• Οργάνωση εργασίας σύµφωνα µε τα προαπαιτούµενα µέτρα ασφαλείας 
• Έλεγχος εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας 
• Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόµενους 
• Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή ασφαλείας 

 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
• Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 
• Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέµατα ασφαλείας 
• Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους 
• Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 
• Γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 
• Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχηµάτων 
• Αναγγελία εργατικών ατυχηµάτων 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
• Εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας 
• Ασφαλής χρήση εξοπλισµού και υλικών 
• Χρήση ΜΑΠ 
• Αποφυγή κατάργησης ή µετατροπής των διατάξεων και µηχανισµών ασφαλείας 
• Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων 
• Συµµετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας 

 
 

5.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει να συντο-
νίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αµοιβαία ενηµέρωση µεταξύ των 
υπεργολάβων, µέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα µέτρα 
πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονισµού µεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται 
η παρακάτω διαδικασία: 

 
Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι Νοµοθετικές υποχρεώ-
σεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νοµοθετικών υποχρεώσεων αποτελεί και 
συµβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. 
• Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηµερώνει τον Ανάδοχο για τα στοιχεία του 

εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού εργασίας, εφόσον απασχο-
λεί). 



 
 

• Οι παραπάνω αρµόδιοι του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις Εκτιµήσεις Επαγγελµατικού Κινδύνου 
του ΣΑΥ που  σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση Επαγγελµατικού 
Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης. 

• Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου του από τον 
Ανάδοχο σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου. 

• Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους και τα 
µέτρα πρόληψης τους. 

• Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους 
υπεργολάβους για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται 
µέτρα πρόληψης των κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου προβλέπεται 
η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέ-
πεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετικά θέµατα. 

 
Συνοπτικά: 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
• Ανάλυση νοµοθετικών υποχρεώσεων 
• Καθορισµός συµβατικών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 

 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
• Ενηµέρωση για στελέχωση στο έργο 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
• Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 
• Ενηµέρωση εκπροσώπου 
• Ενηµέρωση προσωπικού 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
• Εφαρµογή µέτρων ασφαλείας 

 
 
 

5.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να ενηµερώνει το προ-
σωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, καθώς και των άλλων συνερ-
γείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηµερώνει το προσωπικό για όλα τα σχετικά µέτρα προστασίας 
που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της ενηµέρωσης 
προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 
• Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηµερωθεί σχετικά από 

τον Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του. 
• Μετά από κάθε σύσκεψη για θέµατα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί ενηµέρωση 

του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 



     

 

 
 
 
 

5.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει να εξασφα-
λίζει σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την ευκαιρία: 
• Της πρόσληψης του 
• Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 
• Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά στην εργασία 

του. 

 
Η  εκπαίδευση  πρέπει  να  προσαρµόζεται  εφόσον  προκύπτουν  νέοι  κίνδυνοι  και  να επαναλαµβάνεται 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το προσωπικό 

του µε την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριµένη εκπαίδευση συνιστάται να 
συνδυαστεί µε την ενηµέρωση που προβλέπεται. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο εργαζόµενο του συνεργείου 
του. 

• Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη διάρκεια δρα-
στηριοποίησης του υπεργολάβου, την εµφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση της επικινδυνότητας 
των ήδη υπαρχόντων. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά: 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
• Ενηµέρωση εκπροσώπου συνεργείου 
• Ενηµέρωση – εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 

 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
• Ενηµέρωση – εκπαίδευση νεοεισερχόµενου 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
• Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

∆ιευθυντής έργου x  
x 

 
x 

    

Εργοταξιάρχης x x x x   x 

Μηχανικοί έργου  x x x   x 

Συντονιστής ΤΑ x x x x   x 

Υπεργολάβοι   x x   x 

Εργοδηγοί   x x x x x 

Εργαζόµενοι   x x x x x 
 

1. Βασικές αρχές ασφαλείας 
2. ∆ιαχείριση ασφαλείας 
3. Νοµοθετικές υποχρεώσεις 
4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας 



 
 

5. Πρώτες βοήθειες 
6. Πυρασφάλεια 
7. Έκτακτη ανάγκη 

 
 
 

5.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των Π∆ 17/1996, Π∆ 305/1996 και Π∆ 1073/1981 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και 
υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήµατος να εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. 
Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή διακοµιδή του παθόντα σε νοσοκοµειακή µονάδα (εφόσον υπάρχει 
σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού 
συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση 
των αιτιών του ατυχήµατος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήµατος πρέπει 
να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχηµάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - 
γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών). Για τη διαχείριση των ατυχηµάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδι-
κασία: 
• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως τηλέ-

φωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο. 
• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, οποίο περιέχει κατ’ ελάχι-

στον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα µε τη θέση του έργου και το συνολικό 
αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό. 

• Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για θέµατα οργά-
νωσης πρώτων βοηθειών. 

 
Σε περίπτωση ατυχήµατος: 
• Όποιος αντιληφθεί το συµβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, εφόσον γνωρί-

ζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόµενους που γνωρίζουν). Επίσης πρέπει άµεσα να ενη-
µερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από ειδικευ-
µένο άτοµο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενηµερώσει τον Ανάδοχο για το συµ-
βάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να µεταφερθεί σε νοσοκοµειακή µονάδα. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, 
Αστυνοµία) εντός 24 ωρών. 

 
Μετά το ατύχηµα: 
• Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε συνεργασία 

µε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συµβάντος και προτείνει µέτρα για την 
αποφυγή επανάληψης στο µέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχηµάτων 
ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας – γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηµερωθεί ο 
Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών ηµερών. 



     

 

 
 

• Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του συνεργείου, σχετικά µε τα 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόµοιου ατυχήµατος στο µέλλον. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

 
Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
• ∆ιερεύνηση ύπαρξης νοσοκοµειακών µονάδων κοντά στο εργοτάξιο 
• Οργάνωση φαρµακείου και παροχής πρώτων βοηθειών 
• Ενηµέρωση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 

 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
• Παροχή πρώτων βοηθειών και ενηµέρωση αρµοδίων 
• Ενηµέρωση ΕΚΑΒ και µεταφορά σε νοσοκοµειακή µονάδα 
• Ενηµέρωση αρµοδίων αρχών εντός 24 ωρών 

 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
• ∆ιερεύνηση των αιτιών του συµβάντος και καταγραφή των αποτελεσµάτων 
• Ενηµέρωση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συµβάντος 

 
 
 

5.5 ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες και ψύχους κατά τους χειµερινούς. Για την αντιµετώπιση τέτοιων καιρικών φαινοµένων προβλέπονται (ε-
φόσον επηρεάζουν τις εργασίες): 
• Καθορισµός διαλειµµάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που επικρα-

τούν. 
• Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειµώνα και στις 

µεσηµεριανές το καλοκαίρι). 

• ∆ιακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, ψύχος, θυελλώδεις 
άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

• Παροχή  στους  εργαζόµενους  πόσιµου  δροσερού  νερού  (10°-15° C)  σε  συνθήκες καύσωνα και ζε-
στών ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους. 

• Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση εκτός θερµοκρασια-
κών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και µετακύληση ή ενίσχυση του ωραρίου ώστε να υ-
λοποιούνται κανονικά τα διαλείµµατα. 

 
 
 

5.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήµανση ασφάλειας όταν οι υπαρκτοί ή 
πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς 
µε τεχνικά µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 



 
 
 

Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει τη λήψη 
των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 

 
Η συµµόρφωση µε τη σήµανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς µη εξουσιοδοτηµένος δεν επιτρέ-
πεται να τη µετακινεί ή καταστρέφει. 

 
Στο Παράρτηµα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας. 
 
 
 

5.7 ΥΓΙΕΙΝΗ 
 
Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων (εργοδηγοί, εκπρό-
σωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριµένα πρέπει οι εργαζόµενοι να µην τρώνε ή πίνουν στο χώρο 
εργασίας, παρά µόνο στους χώρους που προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, µέριµνα πρέπει να λαµ-
βάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίµµατα από 
τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριµµάτων. Οι κάδοι απορριµµάτων πρέπει να 
αδειάζονται και τα απορρίµµατα να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήµατα, κατάλληλα επι-
λεγµένα, ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 



     

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 
Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται στο 
φαρµακείο του εργοταξίου ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 1-25 25-50 51-100 

1 Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου 1 1 1 

2 Σκεύασµα για κάψιµο 1 2 3 

3 Οινόπνευµα 1 1 1 

4 Οξυζενέ 1 1 1 

5 Εισπνεύσιµη αµµωνία 1 2 2 

6 Αποστειρωµένες γάζες 1 2 3 

7 Επίδεσµοι γάζας 2 4 6 

8 Τριγωνικοί επίδεσµοι 1 1 1 

9 Ελαστικός επίδεσµος 1 1 1 

10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2 

11 Ύφασµα καθαρισµού 1 1 1 

12 Υγρό σαπούνι 1 1 1 

13 Ψαλίδι 1 1 1 

14 Τσιµπίδα 1 1 1 

15 Βαµβάκι 1 1 1 

16 Αντισταµινική αλοιφή 1 1 1 

17 Σπασµολυτικό 1 1 1 

18 Γάντια µιας χρήσης 1 1 1 

19 Φυλλάδιο πρώτων 
βοηθειών 

1 1 1 

 

Για  εργοτάξια  εκτός  κατοικηµένων  περιοχών,  το  φαρµακείο  του  εργοταξίου  πρέπει  να περιέχει επιπλέον: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 1-25 25-50 51-100 

20 Ενέσιµο κορτιζονούχο 1 1 1 

21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6 

22 ∆ισκία αντιδιαρροικά 1 1 1 

23 ∆ισκία αντιόξινα 1 1 1 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Το Χρονοδιάγραµµα του έργου επισυνάπτεται µε την έναρξη των εργασιών και 
ενηµερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 



 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωµάτων θα επισυναφθεί σε µεταγενέστερη φάση του έργου. Η Μελέτη Κατα-
σκευής Ικριωµάτων θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της και τα αναµενόµενα 
φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
• Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», 

ΦΕΚ 249
Α

/11 

• Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 

84
Α

, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 
και το Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε συµµόρ-
φωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆159/1999 
(ΦΕΚ 157Α/99) 

• Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ΦΕΚ 116, όπως 
συµπληρώθηκε µε το Ν4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έρ-

γων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82
Α

/08 

• Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50
Α

/99 

• Ν2224/1994  «Ρύθµιση  θεµάτων  εργασίας,  συνδικαλιστικών  δικαιωµάτων,  Υγιεινής  – 
Ασφάλειας   κλπ»,   ΦΕΚ   112Α/94,   όπως   συµπληρώθηκε   µε   την   ΥΑ   25231/10 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές 
Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

• N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις α-
σφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 
49Α/84 

• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιω-
τικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

• Π∆115/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της 
εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβήτων και (γ) της εκτέλε-
σης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγο-
νοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δρα-

στηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 

• Π∆114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκατα-
στάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός επαγγελ-
µατικών προσόντων και προϋποθέσεων 



     

 

 
 

για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», 

ΦΕΚ 199
Α

/12 

• Π∆113/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού µηχα-
νηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των 

µηχανηµάτων σε ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για 
την άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 
198Α/12 

• Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 

δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋπο-
θέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197

Α
/12 

• Π∆82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζο-
µένων σε κινδύνους προερχόµενους  από  φυσικούς παράγοντες  (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

• Π∆57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 

95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97
Α, 

όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π∆81/2011, ΦΕΚ 197
Α

/10 

• Π∆162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς πα-

ράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

• Π∆212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε συµµόρ-
φωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµ-

βουλίου», ΦΕΚ 212
Α

/06 

• Π∆149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµέ-
νων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 

2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

• Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζοµένων 
σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 
2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

• Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προ-
σωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

• Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

• Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

• Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

• Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργα-
σίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 
89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα 



 
 

Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 121
Α

/04). 

• Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες. Τροπο-
ποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

• Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

• Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

• Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς πα-
ράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆12/2012, 
ΦΕΚ 19Α 

• Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πά-
σης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80 

• Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλή-
σεων» ΦΕΚ 20Α/78 

• ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες 
αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

• ΥΑ2223/2011  «Κανονισµός  Μεταλλευτικών  και Λατοµικών  Εργασιών  (ΚΜΛΕ)»,  ΦΕΚ 
1227Β/11 

• ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργα-
σιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 
420Β/11 

• ΥΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται 
µε τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατα-
σκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 
εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», 
ΦΕΚ 266Β/01 

• ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφά-
λειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µε-
λέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και  Υγείας  (ΦΑΥ)  ως απαραίτητου στοιχείου 
για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 



     

 

 
 

• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων  µεταλλικών  
στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση 

µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

• ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

• ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου σχε-
τικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 15/10/2012 

• ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

• ΕΓΚ6/∆ΙΠΑ∆/οικ/215  «∆ιευκρινήσεις  σχετικά  µε  την  εκπόνηση  ΣΑΥ  και  ΦΑΥ  των 
∆ηµοσίων Έργων» 31/03/2008 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



     

 

ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ή ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

 

 

 

Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στα μέσα βοήθειας ή 
διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με τα παρακάτω σήματα κατεύθυνσης  

 

 

 

ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

 
 

 

 
 



 Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον πυρο-
σβεστικό εξοπλισμό τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με  τα παρακάτω σήματα κατεύθυνσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑ-
ΡΟΥΣΙΟΥ» 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΦΑΥ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια 

και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και   αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέ-

στερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου 
 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 
 
• Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων 

γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και τις εργασίες που 
εκτελούνται σε αυτά). 

 
• Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που πρόκειται να ενσωµατωθεί στο έργο. 

 
• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

 
• Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και τέχνης. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρηµένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του έργου. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισµού του έργου σε επιµέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λά-
βει αντίγραφο του ΦΑΥ. 

 
Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιµα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 
µετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τους εµπλε-
κόµενους και να ενηµερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 

 
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων ελέγ-
χεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 
 
 
 

6. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

 
Προσθήκη κατ’ επέκταση Νέας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο  1ο Δημοτικό Σχολείο Αμα-
ρουσίου 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ 
Άδεια έργου 
........................................... 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στοιχεία του κυρίου του έργου 
........................................... 
 
 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΦΑΥ 
........................................... 
 
 
 



     

 

 
ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ 
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο 
......................................... 
 
 

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι Κανονισµοί µε βάση του οποίους συντάχθηκε η µελέτη αναφέρονται παρακάτω. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης ο κατάλογος των Κανονισµών πρέπει να ενηµερώ-
νεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα. 
 
 
 
 

8. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 
Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη µελέτη. Οι παραδοχές δεν 
υποκαθιστούν και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της µελέτης. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να ενηµερώ-
νεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. 
 
 
 

9. ΥΛΙΚΑ 
 
Τα  υλικά  που  πρόκειται  να  ενσωµατωθούν στο  έργο  πρέπει  να  είναι  σύµφωνα  µε  τα αναφερόµενα στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενηµερώνεται, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών 
που ενσωµατώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η απευθείας παραποµπή στο Πρόγραµµα Ποιότητας 
Έργου (ΠΠΕ). 
 
 
 

10. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Για τις εργασίες καθώς και µελλοντικές επεµβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιµο να ληφθούν υπόψη οι επισηµάν-
σεις που αναφέρονται παρακάτω. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, οι παρακάτω επισηµάνσεις πρέπει να ενηµερώνονται, 
ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. 
 
 
 

11. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Για τις εργασίες συντήρησης που αναµένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι Οδηγίες 
Ασφαλούς Εργασίας. 

 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων 
• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από το προσωπικό 

 
 
 
 



 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να 
συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συ-
νεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτί-
µησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT» 
 
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συµπεριλάβει στο παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ 
κατάλογο των µελετών εφαρµογής και των "as built" σχεδίων του έργου. AS BUILT 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
• Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», 

ΦΕΚ 249
Α

/11 

• Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 

84
Α

, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 
και το Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε συµµόρ-
φωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆159/1999 

(ΦΕΚ 157Α/99) 

• Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ΦΕΚ 116, όπως 
συµπληρώθηκε µε το Ν4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έρ-

γων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82
Α

/08 

• Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50
Α

/99 

• Ν2224/1994  «Ρύθµιση  θεµάτων  εργασίας,  συνδικαλιστικών  δικαιωµάτων,  Υγιεινής  – 
Ασφάλειας   κλπ»,   ΦΕΚ   112Α/94,   όπως   συµπληρώθηκε   µε   την   ΥΑ   25231/10 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές 
Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

• N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις α-
σφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 
49Α/84 

• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιω-
τικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

• Π∆115/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της 
εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβήτων και (γ) της εκτέλε-
σης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγο-
νοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δρα-

στηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 



     

 

 
 

• Π∆114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκατα-
στάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός επαγγελ-
µατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρό-

σωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 199
Α

/12 

• Π∆113/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού µηχα-
νηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των 

µηχανηµάτων σε ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για 
την άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 
198Α/12 

• Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋπο-
θέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197

Α
/12 

• Π∆82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζο-

µένων σε κινδύνους προερχόµενους  από  φυσικούς παράγοντες  (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145

Α
/10 

• Π∆57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 

95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π∆81/2011, ΦΕΚ 197
Α

/10 

• Π∆162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς πα-

ράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

• Π∆212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε συµµόρ-
φωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµ-

βουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

• Π∆149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµέ-
νων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 
2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

• Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζοµένων 
σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 
2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

• Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προ-
σωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

• Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

• Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

• Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 



 
 

• Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργα-
σίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 
89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 

(ΦΕΚ 241Α/00) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 121
Α

/04). 

• Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες. Τροπο-
ποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

• Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έρ-
γων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

• Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

• Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς πα-
ράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆12/2012, 
ΦΕΚ 19Α 

• Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πά-
σης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80 

• Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλή-
σεων» ΦΕΚ 20Α/78 

• ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες 
αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

• ΥΑ2223/2011  «Κανονισµός  Μεταλλευτικών  και Λατοµικών  Εργασιών  (ΚΜΛΕ)»,  ΦΕΚ 
1227Β/11 

• ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργα-
σιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 
420Β/11 

• ΥΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται 
µε τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατα-
σκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 
εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», 
ΦΕΚ 266Β/01 

• ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφά-
λειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής µε-
λέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 



 
 

• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και  Υγείας  (ΦΑΥ)  ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων  µε-
ταλλικών  στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση 

µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

• ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

• ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων, άρ-
θρου σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 15/10/2012 

• ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

• ΕΓΚ6/∆ΙΠΑ∆/οικ/215  «∆ιευκρινήσεις  σχετικά  µε  την  εκπόνηση  ΣΑΥ  και  ΦΑΥ  των 
∆ηµοσίων Έργων» 31/03/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


