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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών αφορά τους τεχνικούς συµβατικούς 
όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συµπεριφοράς) που επιτρέπουν την περιγραφή 
εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόµενο από 
τις µελέτες σκοπό τους, για την πλήρη εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών του έργου. 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν γενικά τις µηχανικές, φυσικές και χηµικές 
ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και παραλαβής των 
εργασιών και των υλικών και των µερών που τις αποτελούν. Περιλαµβάνουν επίσης την τεχνική 
ή τις µεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Υπηρεσία µπορεί να 
προδιαγράφει µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωµένες εργασίες και τα υλικά 
ή τα µέρη που τις αποτελούν. 
Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: 
• Η άρτια κατασκευή σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούµενη και 

επιβαλλόµενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρµογή των συνθηκών της 
εκτέλεσης των έργων, µέσα στα πιο πάνω όρια. 

• Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις 
επί µέρους εργασίες µε πεπειραµένους και ειδικευµένους τεχνίτες µε χρήση των 
καταλληλότερων κατά περίπτωση µηχανικών µέσων και οχηµάτων, µε κάθε επιµέλεια 
και σύµφωνα µε τους κανόνες της εµπειρίας και της τεχνικής επιστήµης, και ότι πρέπει 
να συµµορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την 
ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που 
συναντώνται σε παρόµοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισµένες περιγραφόµενες εργασίες, υλικά, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να µην συναντώνται στο συγκεκριµένο έργο, ή να 
διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί να 
γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές 
λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την µελέτη, οπότε οι όροι αυτοί 
έχουν πλήρη εφαρµογή. Σε κάθε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των διαφόρων άρθρων, 
περιγραφών και τευχών της µελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο 
περιγραφικό τιµολόγιο της µελέτης.   
Όπου σηµειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά και 
οποιοδήποτε άλλο σχήµα εκπροσωπεί νόµιµα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση και σε 
συνεννόηση πάντοτε µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι επιβλέποντες µηχανικοί που 
έχουν οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο του έργου, οι µελετητές, ειδικοί 
σύµβουλοι ή οι έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως την τελική ευθύνη των εγκρίσεων έχει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που 
αποτελεί και τον νόµιµο εκπρόσωπο του κυρίου του έργου. 
Όπου σηµειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσηµα σχέδια της µελέτης του 
έργου που έχουν συνταχθεί µε ευθύνη των µελετητών και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. 
 
1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Στο παρόν έργο, σύµφωνα µε την µε αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (Α∆Α:Β4Γ71-19Ι) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012, έχουν πλήρη και υποχρεωτική εφαρµογή οι 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.  Οι Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι πλήρως εναρµονισµένες µε τα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου 
της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στον τοµέα των ∆οµικών Έργων. Οι Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παραπέµπουν σε ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συστηµατικό 
τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης αυτών των Προτύπων. 
Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που αφορούν στο έργο αυτό, 
περιέχονται στον  παρακάτω πίνακα. 
Το πλήρες κείµενο των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο 
συνηµµένο Παράρτηµα 2, της µε αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (Α∆Α:Β4Γ71-19Ι) Απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
221/Β΄/30.7.2012, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τεύχους. 
Αναφορικά µε όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείµενα αντίκεινται στις εγκρινόµενες µε την 
παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής των ΕΤΕΠ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ 

 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-

00 
Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-
00 

∆ιάστρωση σκυροδέµατος 
3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-

00 
Συντήρηση σκυροδέµατος 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-
00 

Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-

00 
∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-
00 

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-
00 

Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γή 
 03 ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-
01 

Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 
62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-

00 
Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος 

64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-
00 

Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών 
επιφανειών 65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-

00 
Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 

 08 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
17
5 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-
02 

Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
18
1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-
00 

Γεωϋφάσµατα στραγγιστηρίων 
 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

27
9 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-
00 

Φυτεύσεις δέντρων - θάµνων 
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29
1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-
01 

Άρδευση φυτών 
29
3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-
00 

Χρήση λιπασµάτων 
30
2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-
00 

Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάµνων 
30
3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-
00 

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 
30
4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-
00 

Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού 
 15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
43
3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-
01 

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε 
µηχανικά µέσα  

 
1.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / 
δοκιµές, δειγµατοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από τις 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα 
άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα εφαρµόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) 
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως 
«Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 
Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 
αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό 
που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. 
γ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 
(International Standards Organization), οι Γερµανικοί Κανονισµοί (DIN) και οι Αµερικανικές 
Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O). 
 
1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.2 και 1.3 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε 
λεπτοµέρεια, για κάθε επί µέρους εργασία όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα 
γίνεται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση της κάθε εργασίας. 
Ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες 
προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι αναλαµβάνει 
κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή τους. 
 
1.5 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή των όρων του παρόντος τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών και των σχετικών και/ή αναφεροµένων κωδίκων / 
προδιαγραφών / κανονισµών κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται 
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ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία 
συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό 
άρθρο περί του αντιθέτου.  
 
1.6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας 
περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα 
φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  
 
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 
 
Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής 
του. Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 
συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά 
είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα 
εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας. Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και 
παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα 
συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  
 
1.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.7.1 ΥΛΙΚΑ 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης 
διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι 
τα υλικά που θα προσκοµισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης 
εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, κατάλληλα για τον σκοπό που 
προορίζονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές 
έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήµα, το 
χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνιση τους. 
Τα υλικά θα προσκοµίζονται επί τόπου του έργου συσκευασµένα υπό τις συνθήκες κυκλοφορίας 
τους στην αγορά και θα συνοδεύονται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.  
Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από την Υπηρεσία. 
Για όλα τα υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε σχετική 
παραγγελία, θα προσκοµίσει δείγµατα τους για έλεγχο και διαπίστωση από την Υπηρεσία αν 
είναι σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και το Περιγραφικό Τιµολόγιο 
της Μελέτης. 
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Τα παραπάνω δείγµατα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα 
παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση µε τα υλικά που θα προσκοµισθούν και θα 
χρησιµοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων 
εγκριθέντων δειγµάτων. 
 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειµένου 
να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά 
περιγράφονται παρακάτω.  
Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σηµεία και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
εµποδίζεται η οµαλή ροή της εκτέλεσης των εργασιών, δεν επιτρέπεται δε σε καµία περίπτωση, 
η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν µε φροντίδα του αναδόχου 
χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες αρχές. Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα 
γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των 
προµηθευτών του κάθε είδους.  
Για τα ειδικά υλικά που καλύπτονται από εργοστασιακές εγγυήσεις, αποτελεί βασική 
υποχρέωση του αναδόχου, να καταθέσει στην Υπηρεσία πλήρη τεκµηρίωση των ιδιοτήτων και 
χαρακτηριστικών των υλικών που επιλέγονται, µε έγγραφα πιστοποίησης από ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά επίσηµα αναγνωρισµένα εργαστήρια και οργανισµούς, από τα οποία θα 
αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριµένη 
χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η 
ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειµένου να 
ενσωµατωθούν στο έργο 
∆ιευκρινίζεται ότι όπου στα τεύχη ή σχέδια της παρούσας µελέτης αναγράφεται τυχόν 
συγκεκριµένος ή ενδεικτικός τύπος υλικού, συσκευής ή µηχανήµατος τονίζεται ρητά ότι η 
ακριβής έννοια του συγκεκριµένου ή ενδεικτικού τύπου δεν προϋποθέτει την προτίµηση του 
αναφεροµένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά συσκευές ή µηχανήµατα τουλάχιστον 
παρεµφερή ή ισοδύναµα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ή 
καλύτερων. 
 
1.7.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και 
τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, µπορεί δε να περάσουν από 
εργαστηριακούς ελέγχους σύµφωνα µε τους ίδιους  κανονισµούς και όρους που ισχύουν για τα 
υλικά. 
Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς τα παραπάνω 
και να επιβάλλει την άµεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να αποµακρύνει 
από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα 
χρήσιµα που µπορεί να τα χρησιµοποιήσει στο έργο µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
 
1.7.3 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 
Οι δειγµατοληψίες, δοκιµασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται µε 
δαπάνες και φροντίδα του Αναδόχου, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε 
αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, µετά από σχετική έγγραφη εντολή της προς τον 
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ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως και πλήρως προς τις 
εντολές της Υπηρεσίας και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά µε τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων. 
 Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων 
(Κ.Ε.∆.Ε.), στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισµένα 
από το ∆ηµόσιο ιδιωτικά εργαστήρια µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 
 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγµατα "εργασιών" επί τόπου 
του έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαµβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση 
τους - µε δικές του δαπάνες.  
 Η Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίηση υλικών ή την εκτέλεση 
εργασιών όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές 
ή µε νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να τα αποµακρύνει αµέσως από το εργοτάξιο. 
 Η µη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν µη έγκαιρη διάγνωση ελαττωµάτων ή και 
προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν 
απαλλάσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων 
του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγµή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών ή 
µεθόδων κατασκευής. 
 Όλες οι δαπάνες των δειγµατοληψιών, των δοκιµών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, 
είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον 
Ανάδοχο. 
 Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προµήθειας και αποµάκρυνσης των 
υλικών που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυµµένων µερών 
των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, 
αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση 
ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από την 
διαδικασία της δειγµατοληψίας υλικών και εργασιών. 
 
1.8 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.8.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΧΑΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ 
Ο ανάδοχος µόλις εγκατασταθεί στο έργο και πριν από την έναρξη των εργασιών, οφείλει να 
συντάξει ακριβές τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου µε δαπάνες του και υπό τον έλεγχο 
της Υπηρεσίας. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει µε δική του δαπάνη και ευθύνη να χαράξει στο 
έδαφος τα θεµέλια και γενικά όλα τα στοιχεία του έργου και να τοποθετήσει σταθερά σηµεία 
σήµανσης σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Κάθε κακή χάραξη και εφαρµογή θα αποκαθίσταται αµέσως µόλις διαπιστωθεί. Κάθε ζηµιά που 
πιθανόν συµβεί, σε οποιαδήποτε φάση του έργου, από την κακή χάραξη ή εφαρµογή, θα 
βαρύνει αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει 
να διαθέσει µε δαπάνη του το κατάλληλο έµπειρο προσωπικό µε τα ανάλογα όργανα και 
εργαλεία. 
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2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ – ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
2.1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ 
Τα κονιάµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα ανταποκρίνονται στις ποιότητες 
κονιαµάτων που προδιαγράφει ο ΑΤΟΕ για κάθε εργασία εκτός αν αναφέρονται συγκεκριµένα 
στα επόµενα κεφαλαία. Απόκλιση από την απαίτηση αυτή µπορεί να γίνει δεκτή µόνο ύστερα 
από ειδική έγκριση. 
Τα κονιοδέµατα και σκυροδέµατα που θα απαιτηθούν στο έργο, εκτός από εκείνα των 
φερουσών κατασκευών, θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα άρθρα ΑΤΟΕ 3201-3514 σε 
συνδυασµό µε τις προδιαγραφές του στατικού µέρους της µελέτης δηµοπράτησης και όπως 
ορίζεται στα κεφαλαία του τεύχους αυτού. 
 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαµάτων 

και τσιµεντοκο¬νιαµάτων καθώς και τις απαιτήσεις για τα έτοιµα βιοµηχανικά κονιάµατα. 
β.   Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη µε φυσική ή βιοµηχανική προέλευση που έχει 

συγκολλητικές ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, τσιµέντο κτλ). 
γ.   Ως κονίαµα, νοείται το µείγµα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιµοποιείται ως 

συνδετικό υλικό στη δό¬µηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισµάτων, στις 
αρµολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ. 

δ.   Σύνθετα κονιάµατα είναι αυτά που περιέχουν δύο είδη κονιών. 
  Ελαφρά κονιοδέµατα θα κατασκευάζονται όπως ορίζεται στα επιµέρους κεφαλαία αυτού του 

τεύχους. 
 
2.2 ΥΛΙΚΑ 
2.2.1 Εισαγωγικά 
Κονίες: 
Τσιµέντο Πόρτλαντ ελληνικού τύπου σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα. 
Ασβέστης. Σε πολτό, καθαρός, χωρίς προσµίξεις, καλά σβησµένος και ωριµασµένος στις 
εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προµηθευτή ή το εργοτάξιο σύµφωνα µε τα ελληνικά 
πρότυπα. 
Αδρανή 
Σκύρα, σύντριµµα και άµµος λατοµείου από υψηλής αντοχής (650 kg/cm²) υγιές και ανθεκτικό 
σε τριβή, κρούση και καιρικές µεταβολές µητρικό πέτρωµα, καθαρή χωρίς φυτικές, αργιλικές, 
οργανικές και άλλες φυσικές (εύθρυπτα, αποσαρθρώσιµα υλικά) και χηµικές (φωσφορικές, 
σιδηρούχες, αλογονούχες, µολυβδούχες, κλπ.) προσµίξεις, µε κανονικού σχήµατος (στρογγυλό-
κυβικό) κόκκους, µεγέθους κατά ΑΤΟΕ 3009 και 7009 κατά περίπτωση. 
Μαρµαρόσκονη λευκή λεπτόκοκκη πλήρους και οµαλής κοκκοµετρικής σύνθεσης και κατά τα 
αλλά όπως στην παράγραφο 2.2.2.1 περιγράφεται. 
Άµµος προελεύσεως λατοµείου, της έγκρισης της υπηρεσίας, τύπου κονιαµάτων ΑΤΟΕ 051 και 
052, κατά προτίµηση χαλαζιακή ή τουλάχιστον εκ σκληρού ασβεστόλιθου. 
Νερό 
Νερό καθαρό από το δίκτυο πόλεως. 
Πρόσµικτα 
Πρόσµικτα µόνο κατόπιν ειδικής έγκρισης από τη επιβλέπουσα υπηρεσία ύστερα από πλήρως 
τεκµηριωµένη πρόταση του ανάδοχου. 
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2.2.2 Άµµος 
α. Η άµµος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατοµείου της έγκρισης 

της Υπηρεσί¬ας, κατάλληλη ανάλογα µε τη χρήση του κονιάµατος. Για τσιµεντοκονιάµατα 
είναι προτιµότερο να είναι χα-λαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό 
ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή µηχανική αντοχή και να µην αποσαθρώνεται. 

β.  Η φυσική (θαλάσσια, ποταµίσια, ορυκτή) άµµος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται 
µεγαλύτερη ακρίβεια (λεπτά στρώµατα και αρµοί) αλλά απαιτεί επιµεληµένη πλύση και 
καθαρισµό από χώµα, άλατα κτλ. Η θα¬λάσσια άµµος δεν ενδείκνυται για επιχρίσµατα γιατί 
περιέχει άλατα που προκαλούν επανθίσµατα στο επί¬χρισµα. Η φυσική άµµος εµφανίζει τις 
ακόλουθες ιδιότητες: 

 Οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς. 
 Περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, µε αποτέλεσµα το κονίαµα να ξεραίνεται γρήγορα και 

να είναι λιγό¬τερο υγροσκοπικό. 
 Για την παρασκευή ενός m3 κονιάµατος, απαιτείται µικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας 

µε καλύτε¬ρες ιδιότητες (µικρότερη συστολή ξήρανσης). 
 Για την παρασκευή ενός m3 κονιάµατος απαιτείται λιγότερο νερό, µε αποτέλεσµα τη µείωση 

της πιθα¬νότητας να παρουσιαστούν στο κονίαµα τριχιάσµατα (ραγάδες). 
γ.  Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά 

συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές κατά βάρος 
περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη 
και τον µαρµαρυγία. 

δ.      Κοκκοµετρική διαβάθµιση 
 Η άµµος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή κονιαµάτων πρέπει να είναι πολύ καλά 

διαβαθµισµέ-νη, καθώς από τη διαβάθµιση της εξαρτάται και η ποιότητα και η εµφάνιση του 
κονιάµατος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκοµετρική διαβάθµιση, σύµφωνα µε τους 
οποίους η κοκκοµετρική γραµµή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άµµος να περιέχει όλα 
τα µεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές 
κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ). 

 Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ όπου το πάχος του κονιάµατος 
είναι µεγαλύ¬τερο από 15 mm χρησιµοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση 
πάχους του αρµού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιµοποιείται µεσόκοκκη άµµος (0/3). 
Στην περίπτωση πάχους µικρότερου από 8 mm η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1). 

 Η µεσόκοκκη άµµος (0/3) προσδιορίζεται από τα παρακάτω όρια: 
 
Πίνακας: Όρια µεσόκοκκης άµµου 
Αµερικάνικα πρότυπα A.A.S.H.O: M 92 αριθµός κόσκινου Κόσκινα 
Άνοιγµα βροχίδας 
[m] ∆ιερχόµενο ποσοστό % κατά βάρος 
Νο 8     2,38    100 
Νο 50     0,297    15-40 
Νο 100     0,149    0-10 
Νο 200  (παιπάλη)  0,074 0-5 
Η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δηµιουργήσουν λάσπη) και των οποίων οι κόκκοι 
είναι µι¬κρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για κοκκοµετρική 
σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/3. 
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 Η άµµος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των 
0,2 mm. 
ε. Αν η άµµος είναι περίπου ισόκοκκη, τότε προτιµότερο είναι η πρόσµιξη της να γίνεται µε 

µέτρια παχύ ασβέ¬στη (µε ποσοστό υδράσβεστου 80% - 90%). 
στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος 

άµµου από εγκεκριµένο εργαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την 
αποµάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του. 

ζ.    Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 
Πίνακας: Αδρανή Κονιαµάτων 
Απαίτηση Πρότυπο 
Αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 
Ελαφρά αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 
∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 
∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 
∆οκιµές αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών 
µεταβολών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 

∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932 
2.2.3 Ασβέστης 
α.  Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε 

περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου µαζί µε οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. 
Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιµο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους ή 
στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το µε¬γαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς µορφής 
ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πολτού ασβέστη που έχει µετατραπεί σε 
ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459. 

β.  Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ' ολοκλήρου από 
κόσκινο οπής 0,25 mm και να έχει οµοιόµορφο χρώµα. Τα κονιάµατα που έχουν προκύψει 
από υδράσβεστο πρέπει να χρησι¬µοποιούνται 2 h - 4 h µετά την παρασκευή τους. 

γ.  Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των 
πλίνθων σχετι¬κά µε την αναλογία ασβέστη στο κονίαµα (πολλές φορές συνιστούν την 
αφαίρεση του ασβέστη από το κονί¬αµα). 

δ.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης 
δείγµατος πολτού ασβέ¬στη από εγκεκριµένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα 
(ουδετεροποιηµένος ή καµένος ασβέστης κτλ) και τη µη πρόσµιξη του µε οποιαδήποτε ξένη 
ουσία. Στην αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση του υλικού και 
την αντικατάσταση του. 

 
2.2.4 Τσιµέντο 
α.  Το τσιµέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα 

αναφερόµενα στο άρθρο «Σκυροδέµατα» και θα συµφωνεί µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή 
και το DIN 1164. ∆εν θα χρησιµοποιείται τσιµέντο ηλικίας πέραν των 3 µηνών. Το τσιµέντο 
που χρησιµοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών. 

β.  Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t 
προσκοµιζόµενου τσιµέντου που χρησιµοποιείται σε κονιάµατα. Αν από τους ελέγχους 
προκύψει ότι κάποιο δείγµα δεν πληροί τις προ¬διαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα 
απορρίπτεται και αποµακρύνεται µε ευθύνη του Αναδόχου από το εργο¬τάξιο. 
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γ.  Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που 
δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του 
Αναδόχου. 

 
2.2.5 Νερό 
α.  Για την κατασκευή των κονιαµάτων χρησιµοποιείται νερό που πληροί το σχετικό πρότυπο 

ΕΛΟΤ 345. Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιµο. ∆εν πρέπει 
να περιέχει επιβλαβείς προσµί¬ξεις, όπως ελεύθερα οργανικά ή ανόργανα οξέα, φυτικές και 
γενικότερα οργανικές ουσίες, άργιλο σε αιώρη-ση, διαλυτά σάκχαρα σε περιεκτικότητα 
µεγαλύτερη από 0,25%, διαλυτά άλατα, κυρίως θειικά (θειικό νάτριο ή το θειικό µαγνήσιο), 
ακόµα και χλωριούχα (χλωριούχο µαγνήσιο σε πυκνότητα µεγαλύτερη από 3%). ∆εν 
επιτρέπεται η χρήση νερού που έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως για τον καθαρισµό 
εργαλείων και δο¬χείων. 

β.  Στις περιπτώσεις χρήσης νερού για το οποίο η Υπηρεσία έχει αµφιβολίες, επιβάλλεται η 
εξέταση της καταλ¬ληλότητας του πριν τη χρήση του. 

γ.  Σηµασία για την επιτυχία των επιχρισµάτων έχει η θερµοκρασία του νερού. Το χλιαρό νερό 
βοηθάει στην καλύτερη σκλήρυνση των κονιαµάτων. Απαγορεύεται η χρήση νερού που 
βρίσκεται κοντά στη θερµοκρασία πήξης του. 

 
2.2.6 Έτοιµα Κονιάµατα 
α.  Ανάλογα µε το συνδετικό υλικό παρασκευής τους, τα έτοιµα κονιάµατα διακρίνονται σε 

τσιµεντοκονιάµατα, ακρυλικά κονιάµατα, κονιάµατα µε σκληρυνόµενες ρητίνες και 
γυψοκονιάµατα. 

β.  Ανάλογα µε τις ιδιότητες τους διακρίνονται σε θερµοµονωτικά, ηχοαπορροφητικά, 
διακοσµητικά και στεγα-νοποιητικά. 

γ.  Ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάµατα τοιχοποιίας, επιχρίσµατα πρώτης 
στρώσης, εσωτερι¬κά επιχρίσµατα τελικής στρώσης και εξωτερικά επιχρίσµατα τελικής 
στρώσης. 

δ. Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους. 
ε.  Στα κονιάµατα αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοστάσιο παραγωγής πρόσµικτα 

(π.χ. στεγανωτι-κά, πλαστικοποιητές, συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης κτλ). 
στ.    Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των τσιµεντοκονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 

• ειδικό βάρος στεγνού υλικού: 1600 kg/m3- 1800 kg/m3 
• θερµοκρασιακή αντοχή από -30°C ως +70°C 
• αντοχή σε εφελκυσµό 18 kg/cm2 - 20 kg/cm2 
• θερµοκρασία εφαρµογής 5°C - 40°C 
• αντοχή σε κάµψη 40 kg/cm2 
• αντοχή σε θλίψη 90 kg/cm2 

ζ. Τα τσιµεντοκονιάµατα πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν περιέχουν ασβέστη, 
χρησιµοποιούνται σε εξωτε¬ρικές και εσωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν υψηλές 
αντοχές και προστασία από τη διάβρωση. Περιέ¬χουν εκτός από τσιµέντο και 
ασβεστολιθική µεσόκοκκη άµµο (0/3) και ειδικά πρόσµικτα. Μερικά χαρακτηρι¬στικά τους 
είναι τα ακόλουθα: 
• κατακράτηση νερού 18% - 19% 
• αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 120 kg/cm2 
• αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 30 kg/cm2 
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η. Τα αδιάβροχα µαρµαροκονιάµατα τελικής στρώσης παρασκευάζονται µε λεπτόκοκκη λευκή 
µαρµαροκονία και λευκό τσιµέντο µε ειδικά πρόσµικτα και χρησιµοποιούνται για την τελική 
στρώση επιχρισµάτων. 

θ.  Τα έτοιµα θερµοµονωτικά κονιάµατα είναι τσιµεντοκονιάµατα µε αδρανή άµµου και µικρών 
κόκκων περλίτη ή παρεµφερών θερµοµονωτικών υλικών και µε πρόσµικτα που 
εξασφαλίζουν την πρόσφυση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι: 
• ειδικό βάρος κονίας 400 kg/m3- 800 kg/m3 
• συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,075 kcal/mh°C - 0,085 kcal/mh°C 
• αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 6 - 8 
• αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 10 kg/cm2 - 15 kg/cm2 
• αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 4 kg/cm2 - 6 kg/cm2 

ι.  Τα κονιάµατα ακρυλικής βάσης παράγονται µε βάση ακρυλικές ρητίνες και περιέχουν ίνες, 
οξείδια τιτανίου, κόκκους χαλαζοπυριτικής άµµου και άλλα παρεµφερή υλικά. Η ισορροπία 
µεταξύ των συστατικών οφείλεται στην ακρυλική ρητίνη και τα πρόσθετα που 
χρησιµοποιούνται και δηµιουργούν υδροαπωθητική µεµβράνη. 

ια.  Τα κονιάµατα ρητινικής βάσης παράγονται µε βάση σκληρυνόµενες συνθετικές ρητίνες και 
περιέχουν κόκ¬κους χαλαζιακών κρυστάλλων και οξείδια σιδήρου. Παρουσιάζουν 
σηµαντικές ηχοθερµοµονωτικές και στε-γανωτικές ιδιότητες και µεγάλη αντοχή στις 
δυσµενείς καιρικές µεταβολές. Για την πήξη των κονιαµάτων αυ¬τών χρησιµοποιούνται αντί 
νερού καταλύτες και σκληρυντικές ουσίες. Ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε ρη¬τίνες τα 
κονιάµατα αυτά δεν ρηγµατώνονται και έχουν µεγάλη ελαστικότητα. 

ιβ.  Τα κονιάµατα µε υδράσβεστο και γύψο παράγονται µε βάση την υδράσβεστο, τον άνυδρο 
γύψο και ίχνη µαρµάρου µε επιπλέον χηµικά πρόσµικτα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα, 
πλαστικότητα και πρόσφυση επί των επιφανειών, επί των οποίων εφαρµόζονται. 
Εφαρµόζονται σε 2 στρώσεις. Η πρώτη στρώση είναι αστά¬ρωµα πάχους 6 mm - 7 mm και 
η δεύτερη «γέµισµα» πάχους 1,8 mm - 2 ιτιιτιΤα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα 
ακόλουθα: 
• ειδικό βάρος στεγνού υλικού 1250 kg/m3 
• συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,40 kcal/mh°C 
• αντοχή σε θλίψη 32 kg/cm2 
• αντοχή σε εφελκυσµό 14 kg/cm2 

ιγ.  Για τα γυψοκονιάµατα, τους τύπους και την εφαρµογή τους ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248 
ενώ για τον ορυ¬κτό γύψο που χρησιµοποιείται στην παραγωγή κονιαµάτων το ΕΛΟΤ 783. 

 
2.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
2.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α.  Η υδράσβεστος θα προσκοµίζεται µέσα σε σφραγισµένους σάκους ή ξύλινα κιβώτια και θα 

αποθηκεύεται συσκευασµένη σε στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες 
θα φέρουν τη σφραγίδα του ερ¬γοστασίου παραγωγής του υλικού. 

β.  Η άµµος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες 
ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 

γ.  Η αποθήκευση του τσιµέντου στο εργοτάξιο γίνεται σε ειδικές δεξαµενές (silo). Στην 
περίπτωση που δεν διατίθενται οι δεξαµενές, το τσιµέντο µεταφέρεται σε σφραγισµένους 
χάρτινους σάκους και αποθηκεύεται σε κλειστούς, καλά αεριζόµενους χώρους 
προστατευµένους από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, 
υπερυψωµένες κατά 30 cm από το έδαφος, πλατφόρµες µε ύψος στοίβαξης το πολύ 8 
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σάκους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύει ξεχωριστά τις παραλαµβανόµενες 
ποσότητες τσιµέντου, ώστε να είναι δυνατή η δειγµατοληψία ανά πάσα στιγµή. 

δ.  Το έτοιµο κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην 
ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και λοιπά 
µέσα για τη µεταφορά και χρήση του κονιάµατος είναι σχετικώς ψυχρά. 

 
2.3.2 Προστασία 
α.  Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι πάνω από 37°C και το ποσοστό 

σχετικής υγρασίας κάτω από 50%, όλα τα υλικά θα προστατεύονται και θα σκιάζονται από 
την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

β.  Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει 
προτάσεις προστασίας των υλικών υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. 
Τα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται γενικά είναι τα ακόλουθα: 

 Σε θερµοκρασίες κάτω από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θα θερµαίνονται, ώστε 
το παραγό¬µενο κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος 
θα διατηρείται πάνω από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά τη χρήση του στην 
κατασκευή. 

 Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. 
 

2.3.3 Σβήσιµο Ασβέστη 
α. Στην περίπτωση που το σβήσιµο του ασβέστη γίνεται στο χώρο του έργου, θα πρέπει ο 

ασβέστης να είναι καλά ψηµένος, καθόλου αλλοιωµένος από τον αέρα, τις βροχές και την 
υγρασία, όχι κονιοποιηµένος, παχύς και τέτοιος, ώστε να δίνει πολτό σε κανονική σύσταση. 

β.  Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει 
να αποθηκεύε¬ται σε κλειστούς χώρους καλά αεριζόµενους και όχι υγρούς. Ο ασβέστης 
πρέπει µετά το σβήσιµο να παρα¬µένει στον ασβεστόλακκο και να καλύπτεται εντελώς από 
το νερό του σβησίµατος. 

γ.  Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, γίνεται αφού 
τελειώσει ο κοχλασµός που παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και διαρκεί 
µέχρι το µίγµα να µεταβληθεί σε υδαρή πολτό, οπότε προστίθεται το επιπλέον νερό για τη 
µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η οπή, µέσα από την οποία ρέει το γαλάκτωµα στον 
ασβεστόλακκο, φέρει µόνιµο συρµάτινο διάφραγµα, για να συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία 
του ασβέστη που υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει ν' αποµα¬κρύνονται 
πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέο σβήσιµο. 

δ.  Ο ασβεστόλακκος διανοίγεται σε αδιαπέρατο έδαφος, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα 
δηµιουργεί κίνδυνο ξήρανσης του φυράµατος. Η ωρίµανση («σίτεµα») πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον 15 ηµέρες και θεωρείται ότι είναι επαρκής, όταν στην επιφάνεια του φυράµατος 
σχηµατισθούν ραγάδες ανοίγµατος δακτύλου. Στην περίπτωση που ο ασβέστης πρόκειται 
να χρησιµοποιηθεί µετά από πολλές ηµέρες από την ωρίµανσή του, προστατεύεται από τον 
ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που διατηρείται συ¬νεχώς 
υγρή. Η χρήση πολτού ασβέστη θα πρέπει να γίνεται όχι νωρίτερα από 15 ηµέρες από το 
σβήσιµο. 

ε.  Το νερό που χρησιµοποιείται για το σβήσιµο του ασβέστη είναι καθαρό, πόσιµο και 
απαλλαγµένο από διο¬ξείδιο του άνθρακα ή διαλυµένα άλατα. 
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2.3.4 Γενικές Απαιτήσεις 
α.  Εφόσον το κονίαµα προέρχεται έτοιµο από βιοµηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ακολουθήσει τις οδηγί¬ες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιµέντου και νερού 
που πρέπει να προστεθεί στο εργοτάξιο, του πρόσµικτου που ενδεχοµένως πρέπει να 
προστεθεί σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προοριζόµενη χρήση 
κτλ). 

β.  Τα πρόσµικτα δεν πρέπει να µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δεν πρέπει να έχουν 
επιπτώσεις στην αντοχή των υλικών και των κατασκευών που έρχονται σε επαφή 
(προσωρινή ή µόνιµη). Την ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να προξενήσουν, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος ακόµη και αν τα πρόσµικτα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Πριν τη χρήση των εγκεκριµένων πρόσµικτων, ο Ανάδοχος παρασκευά¬ζει δείγµατα 
κονιαµάτων σε ποσότητες, που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία. Η παρασκευή των δειγµάτων 
θα γίνεται 6 - 8 εβδοµάδες πριν τη χρήση του κονιάµατος στο έργο. Οι µέθοδοι δοκιµών για 
τα πρόσµικτα κονι¬αµάτων περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 480, ενώ οι µέθοδοι 
δειγµατοληψίας περιγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934. 

γ.  Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιµεντοκονιαµάτων, τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
αµέσως µετά την παρασκευή τους, γι' αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες 
τέτοιες, ώστε να µην ξηραίνονται πριν από τη χρήση τους. Κονίαµα που έχει σκληρυνθεί 
τόσο, ώστε να µην µπορεί να επανέλθει στην κανο¬νική του κατάσταση, µόνο µε 
κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού, απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των 
µερικώς σκληρυµένων µιγµάτων για την απόκτηση της επιθυµητής πλαστικότητας 
καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι µέγιστοι χρόνοι µεταξύ παρασκευής και χρήσης ανάλογα 
µε το είδος του κονιάµατος για εσω¬τερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά από την Υπηρεσία: 
• για ασβεστοκονίαµα µε πολτό ασβέστη 3,5 h 
• για ασβεστοκονίαµα µε υδράσβεστο 5 h 
• για κονιάµατα µε τσιµέντο 2,5 h. 

 
2.3.5 Αναλογίες 
α.  Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά και για το λόγο 

αυτό χρησιµοποι¬ούνται ειδικά δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα του προορισµού 
των. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα 
Συµβατικά Τεύχη, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες της Υπηρε¬σίας. 

β.    Οι συνήθεις αναλογίες κονιαµάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
Αναλογίες Κονιαµάτων 
# Είδος Κονιάµατος Τσιµέντο 
[kg/m³] Ασβέστης (κατ' όγκο) Άµµος (κατ' όγκο) 
1 2 3 4 5 
 Ασβεστοκονίαµα 1:2 - 0,42 0,84 
2 Ασβεστοκονίαµα 1:2,5 - 0,36 0,90 
3 Ασβεστοκονίαµα 1:3 - 0,32 0,96 
4 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 150 0,42 0,84 
5 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5 300 0,36 0,90 
6 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:3 450 0,32 0,96 
7 Τσιµεντοκονίαµα 350 350 0,10 1,12 
8 Τσιµεντοκονίαµα 400 450 0,10 1,06 
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9 Τσιµεντοκονίαµα 600 600 0,10 1,00 
 
Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 
 
γ.  ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις στις αναλογίες των υλικών, χωρίς προηγουµένως να έχουν 

διεξαχθεί επιπλέον έλεγχοι και να έχουν προσκοµιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις. 
δ.  Το κονίαµα που χρησιµοποιείται στη δόµηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσµατα είναι 

τουλάχιστον 350 kg -400 kg ανά m3 κονιάµατος. Για τις εξωτερικές αρµολογήσεις 
χρησιµοποιούνται ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα που περιέχουν τουλάχιστον 450 kg τσιµέντου 
ανά m3 κονιάµατος. 

ε.  ∆εν επιτρέπεται η χρήση φτυαριών για τη µέτρηση των απαιτούµενων ποσοτήτων.  
 
2.3.6 Ανάµιξη 
α.  Το κονίαµα θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα ανάλογα µε την απαιτούµενη 

ποσότητα. Η ανάµιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε το µίγµα που προκύπτει 
κάθε φορά, να έχει οµοιογένεια σε όλη του τη µάζα. Πρακτική ένδειξη της οµοιογένειας του 
µίγµατος είναι η οµοιοµορφία του χρώµατος του. Ο χρό¬νος πρόσµιξης των υλικών στον 
αναµικτήρα µετά την προσθήκη όλων των υλικών (µαζί µε το νερό), δεν πρέπει να είναι 
λιγότερος από 5 λεπτά. Πρέπει πάντως να αποφεύγεται η υπερβολική ανάδευση. 

β.  Ο αναµικτήρας πρέπει να είναι διακριβωµένος και να ρυθµίζει οµοιόµορφα και µε ακρίβεια 
την παρεχόµενη ποσότητα νερού. 

γ.  Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον 
κατασκευαστή. Τα τσιµεντοκονιάµατα χρησιµοποιούνται εντός 2,5 h από την ανάµιξη. Τα 
ξηραµένα τσιµεντοκονιάµατα κρί¬νονται απορριπτέα και δεν χρησιµοποιούνται σε καµία 
περίπτωση (ούτε µε προσθήκη νερού και νέα ανάµι¬ξη). 

δ.  Στην περίπτωση που η συνδετική ύλη είναι σε µορφή σκόνης (τσιµέντο, σκόνη 
υδρασβέστου κτλ), προηγεί¬ται η ανάµιξή της σε ξηρή κατάσταση µε το αδρανές υλικό και 
µετά θα γίνεται η ανάµιξη µε βαθµιαία προ¬σθήκη νερού. 

ε.  Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, το τσιµέντο αναµιγνύεται σε 
ξηρή κατάσταση µε την άµµο, και το κονίαµα παρασκευάζεται µε προσθήκη στο µίγµα 
πολτού ασβέστη σε υδαρή µορφή. 

στ. Η προσθήκη στο κονίαµα συνδετικού υλικού σε µικρότερη ποσότητα από την 
προδιαγεγραµµένη, προκαλεί φθορές όπως µείωση αντοχής, δηµιουργία ρωγµών κτλ, ενώ 
η προσθήκη µεγαλύτερης ποσότητας προκα¬λεί ρηγµατώσεις από υπερβολική συστολή 
ξήρανσης κτλ. 

ζ.  Η προσθήκη στο κονίαµα πολύ µικρότερης αναλογίας νερού προκαλεί αποσάθρωση ή 
αποκόλληση του επιχρίσµατος, το δε αντίθετο, εµφάνιση τριχοειδών ρωγµών, σηµαντική 
µείωση της αντοχής και της στεγα¬νότητας του κτλ. Γενική αρχή είναι ότι στα κονιάµατα 
πρέπει να προστίθεται λιγότερο, παρά περισσότερο από το απαιτούµενο συνολικά νερό και 
αυτό γιατί: 

 Όταν η ποσότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη, το κονίαµα 
παρουσιάζει φθορές µε πιθανότητα να επιδεινωθούν µε την πάροδο του χρόνου. 

 Η τυχόν έλλειψη ρευστότητάς του έχει περιθώριο να διορθωθεί µε την προσθήκη νερού 
µέχρι την επι¬τρεπόµενη αναλογία. 

 Στην περίπτωση που το κονίαµα έχει αυξηµένη ρευστότητα η διόρθωση είναι δυσκολότερη, 
γιατί πρέ¬πει να προστεθεί στο κονίαµα ποσότητα απ' όλα τα υλικά στην κατάλληλη 
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αναλογία. 
η.  Με ιδιαίτερη προσοχή ελέγχεται η ανάµιξη των αδρανών καθώς και η πήξη του κονιάµατος, 

έτσι ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως η ανάγκη χρήσης επιταχυντή. 
θ.   ∆εν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 αν αρχίζει να χάνει τη ρευστότητα του (αρχίζει να πήζει) 
 αν έχουν περάσει οι χρονικοί περιορισµοί της παραγράφου «Γενικές απαιτήσεις» του 

παρόντος, ακόµα και αν δεν έχει πήξει , αν κατά την κατασκευή το επίχρισµα πέσει στο 
δάπεδο, αν το κονίαµα περιέχει ορατά κοµµάτια ασβέστη, αν τα υλικά του κονιάµατος 
(τσιµέντο, ασβέστης, άµµος) δεν πληρούν τις προδιαγραφές. 

 
2.3.7 Έλεγχοι 
α.  Κάθε φορτίο έτοιµου βιοµηχανικού κονιάµατος που προσκοµίζεται στο Εργοτάξιο πρέπει να 

συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφονται: η κατηγορία 
κονιάµατος, οι αναλογίες ανάµιξης, το είδος του συνδετικού υλικού, η ποιότητα και 
ποσότητα των προσµίκτων και οι οδηγίες χρήσης του. Τα φορτία των κονιών (τσιµέντα, 
ασβέστης) απορρίπτονται από την Υπηρεσία και αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
• όταν δεν πληρούν τις προδιαγραφές 
• όταν οι συσκευασίες των υλικών έχουν υποστεί φθορές ή έχουν ρωγµές 
• όταν φορτία που προσκοµίζονται σε σάκους έχουν αποκτήσει ανοµοιόµορφη κατανοµή 

πυκνότητας ή έχουν ηµισκληρυνθεί (λόγω υγρασίας) 
β.  Ο πολτός ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους, µικρούς λίθους (άψητα, άµµο ή άλλες 

αδρανείς ουσί¬ες). Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, 
δεν επιτρέπεται να προέρχεται από το κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου 
(ως κατώτερο στρώµα νοείται το στρώµα µε πά¬χος 10 cm από τον πυθµένα). 

γ.  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί µε δικές του δαπάνες δειγµατοληπτικό έλεγχο 
για κάθε ποσότη¬τα 1 t άνυδρης ασβέστου, 5 t τσιµέντου και 100 m3 άµµου, που 
προορίζεται για την παρασκευή κονιαµάτων, µε σκοπό την εξακρίβωση των ιδιοτήτων τους. 
Η δειγµατοληψία γίνεται µε τη µέθοδο της τεταρτοδιαιρέσεως. Οι απαιτούµενες 
εργαστηριακές δοκιµές γίνονται σε εργαστήριο αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την 
Υπηρεσία και θα γίνονται κατά τις οδηγίες του ΚΕ∆Ε και τα αντίστοιχα πρότυπα (για το 
τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 196, για τον ασβέστη ΕΛΟΤ ΕΝ 459, για τα αδρανή βλ. παράγραφο 
«Άµµος»). Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο µελέτη κοκκοµετρικής 
σύνθεσης κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλι¬σθούν οι επιθυµητές αντοχές και να είναι 
εφικτός ο δειγµατοληπτικός έλεγχος κατά τα ισχύοντα πρότυπα. 

δ.  Ποσότητα τσιµέντου που κατά την προσκόµιση έχει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας 
(έχει σβωλιάσει) απορρίπτεται. Η Υπηρεσία δικαιούται να λαµβάνει δείγµατα από κάθε 
παρτίδα τσιµέντου που έρχεται στο εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιµές σε αναγνωρισµένο 
εργαστήριο. Αν από τις ενδείξεις των δοκιµών προκύψει ότι το τσιµέντο δεν εκπληρώνει 
τους όρους του ισχύοντος Κανονισµού ή / και τους όρους του παρόντος και των υπόλοιπων 
Συµβατικών Τευχών, η ποσότητα που αντιπροσωπεύεται από το δείγµα απορρίπτεται και 
αποµακρύνεται από το εργοτάξιο. 

ε.  ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που 
έχει γίνει ή και η προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη 
των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει 
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τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιµων 
υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκι¬µο των 
υλικών και των εργασιών. 

 
2.4 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 
∆είγµατα θα προσκοµισθούν από όλα τα υλικά για έγκριση σε ικανή ποσότητα. Ο επιβλέπων 
µπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της κοκκοµετρικής διαβάθµισης, πιστοποιητικά ποιότητας 
(τσιµέντο, χάλυβες, κλπ.), κοκκοµετρικης µελέτη, επιτυγχανόµενες αντοχές και οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες ιδίως για τα πρόσµικτα και βελτιωτικά. 
 
2.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Τα κονιάµατα θα παρασκευάζονται µε µηχανικό αναµικτήρα και σύµφωνα µε τις συνιστώµενες 
κατά περίπτωση αναλογίες. Ανάµειξη µε τα χέρια αποκλείεται. Για πολύ µικρές ποσότητες 
κονιάµατος θα επιτρέπεται η ανάµειξη µε τα χέρια αλλά µόνον µέσα σε κατάλληλα µεταλλικά 
δοχεία. 
Ο αναµικτήρας θα είναι καθαρός και πριν από τη χρήση θα πλένεται. Επίσης θα πλένεται 
πάντοτε µετά τη χρήση εφόσον παρασκευάζονται µε αυτόν εναλλάξ διαφορετικής σύστασης 
κονιάµατα. Τέλος, θα πλένεται τουλάχιστον κάθε 3 ώρες εφόσον λειτουργεί συνεχώς, έστω και 
αν παρασκευάζεται ίδιας σύστασης κονίαµα. Το παρασκευαζόµενο κονίαµα δεν επιτρέπεται να 
παραµείνει στον αναµικτήρα περισσότερο από 3 λεπτά κατά την ανάµειξη η µετά το τέλος της. 
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 επηρεασθεί 
η πήξη του από απώλεια νερού. 
Οι παρασκευαζόµενες ποσότητες θα είναι τόσες ώστε το παρασκευαζόµενο κονίαµα να 
καταναλώνεται πριν από την έναρξη της πήξης του. 
Εφόσον επιτραπούν πρόσµικτα, αυτά θα προστίθενται στο κονίαµα σε αναλογίες και µε τρόπο 
που καθορίζονται στις προδιαγραφές τους. 
 
2.6 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Από κάθε είδος κονιάµατος θα κατασκευάζονται επαρκή δείγµατα για έγκριση τουλάχιστον ένα 
µήνα πριν την συστηµατική χρήση τους στο έργο. 
∆ειγµατοληψία και έλεγχοι θα γίνονται τακτικά σύµφωνα µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τις 
εντολές του επιβλέποντα για τον έλεγχο της ποιότητας των κονιαµάτων. 
∆είγµατα και δόκιµες κονιαµάτων µε πρόσµικτα θα παρέχονται στον επιβλέποντα για έγκριση 
τουλάχιστον δυο µήνες πριν από τη συστηµατική χρήση τους στο έργο. 
 
2.7 ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή κονιαµάτων πριν από τον έλεγχο και την προετοιµασία του 
υποστρώµατος. Υπόστρωµα σαθρό, ασταθές, βρώµικο από λαδιά και ξένες επιβλαβείς ουσίες, 
λείο και πολύ ξερό πρέπει να καθίσταται σταθερό, να καθαρίζεται από σαθρά, λαδιά, σκόνες, 
κλπ., να τραχύνεται και να υγραίνεται ανάλογα, ώστε το κονίαµα που θα διαστρωθεί να έχει 
πρόσφυση και να µην επηρεάζεται η πήξη του. 
Κονίαµα που έχει χρησιµοποιηθεί η επανεπεξεργαστεί (αναγεννηµένο) η έχει αρχίσει να 
σκληρύνεται πρέπει να αποµακρύνεται από το έργο. 
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Το υπόστρωµα που θα δεχθεί κονίαµα ή τα συνδεόµενα στοιχεία µε το κονίαµα θα πρέπει να 
έχουν αντοχή µεγαλύτερη από το κονίαµα. Επίσης, κάθε επόµενη στρώση κονιάµατος πρέπει 
να έχει αντοχή ίση ή µικρότερη από την προηγούµενη στρώση. 
∆εν θα διαστρώνεται κονίαµα υπό θερµοκρασίες κάτω των +5°C ή σε παγωµένο υπόστρωµα ή 
µε πολύ ξηρό καιρό. 
∆ιαστρωµένο κονίαµα πρέπει να προφυλάσσεται για χρονικό διάστηµα τόσο ώστε η πήξη του 
να γίνεται οµαλά και οµοιόµορφα, κάτω από οµαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς να είναι 
εκτεθειµένο σε ισχυρά ρεύµατα αέρα. 
∆εν επιτρέπονται εργασίες διάστρωσης κονιαµάτων κλπ: 

• πριν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση κασών, πλαισίων, αγωγών, κάθε είδους στηριγµάτων, 
κλπ, στοιχείων που πρόκειται να ενσωµατωθούν στα επικαλυπτόµενα οικοδοµικά 
στοιχεία και δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος. 

• χωρίς να έχουν προστατευθεί παρακείµενα υλικά η κατασκευές. 
 
2.8 ΑΝΟΧΕΣ 
Απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόµενη µε κανόνα µήκους 3.00µ. καθ' όλες τις διευθύνσεις 
όχι µεγαλύτερη από 3mm. 
Απόκλιση από την ευθύγραµµα ή την κατακόρυφο όχι µεγαλύτερη από 3mm. 
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3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
 
3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ 
3.1.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί  

Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση «πράσινης 
στάγης», µε την οποία επιδιώκονται τα ακόλουθα: 
Η αισθητική βελτίωση και αύξηση της λειτουργικότητας των χώρων που 
χρησιµοποιούνται από χρήστες του Έργου, π.χ. χώρων αναµονής, ανάπαυσης και 
θέας. 
Η βελτίωση της θερµικής συµπεριφορίας και της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών 
υποδοµών.  
Η συνεισφορά στο µικροκλίµα της περιοχής και η διασπορά τεχνογνωσίας που αφορά 
σε νέες τεχνολογίες, που αποβλέπουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος των πόλεων 
και τη µέγιστη εκµετάλλευση χώρων για εγκατάσταση πρασίνου στις υψηλές 
πυκνότητες.  
Η δηµιουργία µιας πρότυπης εφαρµογής για υπάρχοντα κτήρια, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις.  

 
3.1.1.1 Ορισµός 

Ως Φυτεµένο ∆ώµα ορίζεται το σύνολο η τµήµα της επιφάνειας δώµατος ή εξώστη,  
όπου πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις σύµφωνα µε τις αρχές της επιστήµης και της 
τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης, µε σκοπό την αναβάθµιση του 
περιβάλλοντος (αύξηση ποσοστών πρασίνου στον αστικό ιστό, µείωση του 
φαινοµένου της «θερµικής νησίδας», µείωση της ηχορρύπανσης, διαχείριση των 
οµβρίων υδάτων), την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την µείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας.  
Το φυτεµένο δώµα είναι ένα σύστηµα πολυεπίπεδης διαστρωµάτωσης εξειδικευµένων 
υλικών,   υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών, αρδευτικού συστήµατος  και βλάστηση. 
Tα φυτεµένα δώµατα είναι επίσης γνωστά ως πράσινες στέγες, πράσινες οροφές, 
οροφόκηποι και greenroofs. 
 

3.1.1.2 Λειτουργίες και αποτελέσµατα 
Υπάρχουν διαφόρων ειδών αλληλοεξαρτώµενες λειτουργίες και αποτελέσµατα που 
αφορούν στα φυτεµένα δώµατα: 
- Οικολογικοί παράµετροι 
- Η προάσπιση της οικονοµίας και του περιβάλλοντος 
- H εξοικονόµηση ενέργειας στο κτίριο 
Σε κάθε περίπτωση η σπουδαιότητα και η ιεράρχηση των παραπάνω λειτουργιών 
διαφέρουν.  
Οι λειτουργίες και τα αποτελέσµατα µελετώνται για την εκτίµηση των κατασκευών στα 
πλαίσια της συµβατότητας τους µε το περιβάλλον και την εξοµάλυνση της 
περιβαλλοντικής επίδρασης, µια διαδικασία στην οποία η βαρύτητα που δίνεται σε 
κάθε παράγοντα διαφέρει ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες.  
Για την εξασφάλιση των ζητούµενων λειτουργιών και αποτελεσµάτων είναι απαραίτητο, 
µε κατάλληλους στόχους, να τεθούν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στη σύνθεση 
και στην πυκνότητα της κατασκευής, καθώς και στο ύψος και στο είδος του πρασίνου. 
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3.1.1.3 Oικολογικά Oφέλη και Λειτουργικά Aποτελέσµατα 

- Μείωση της απορροή των οµβρίων υδάτων µετά από έντονες βροχοπτώσεις και το 
νερό που συγκρατείται µπορεί να αποδοθεί πάλι στη φύση µέσω της εξάτµισης και της 
διαπνοής 
- Βελτίωση του µικροκλίµατος µε την αποφυγή ακραίων τιµών της θερµοκρασίας της 
ατµόσφαιρας, τη µείωση της έντασης της ακτινοβολίας που ανακλάται, την αύξηση της 
ατµοσφαιρικής υγρασίας και τον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων της σκόνης στην 
ατµόσφαιρα σε σχέση µε στέγες που καλύπτονται από σκληρά υλικά 
 

3.1.1.4 Οικονοµικά και Λειτουργικά Aποτελέσµατα 
- Μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστηµα των αποχετευτικών 
αγωγών 
- Μείωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων της στέγης όσον αφορά στο φυσικό, 
χηµικό ή βιολογικό στρες και ταυτόχρονα και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
υδατοστεγανών µεµβρανών λόγω των µειωµένων αυξοµειώσεων της θερµοκρασίας 
- Μείωση του κινδύνου φθοράς των υδατοστεγανών µεµβρανών από εξωτερικές 
µηχανικές πιέσεις, όπως επίσης και της αρνητικής επίδρασης των ανέµων 
- Προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς 
- Ενίσχυση της ηχοµόνωσης του κτιρίου 
- Βελτίωση της θερµοµόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειµερινής 
περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι αντίστοιχη του U268. Η 
ατµοσφαιρική θερµοκρασία φτάνει έως και 60ο C . Ο συντελεστής αυτός ισχύει χωρίς 
τα φυτά, τα οποία τον αυξάνουν.  
- Μείωση του συντελεστή εκτόνωσης όσον αφορά στο αποχετευτικό σύστηµα της 
περιοχής 
- ∆υνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις 
- Οικονοµικότερη λειτουργία του αστικού συστήµατος αποχέτευσης 
Άνοδος της αξίας των ακινήτων λόγω αισθητικής αναβάθµισης 
 

3.1.1.5 Τύποι φυτεµένων δωµάτων 
∆ιακρίνονται τρεις τύποι «πράσινης στέγης»/φυτεµένου δώµατος, ανάλογα µε την 
χρήση, την βλάστηση, το πάχος υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την κατασκευή του και τη µέθοδο κατασκευής του. 

3.1.1.5.1 Eκτατικός τύπος (extensine greenroof) :  
Το σύστηµα αποτελείται από σύστηµα υποδοµής και ειδικό ελαφρύ υπόστρωµα 
ανάπτυξης φυτών ύψους 7έως 15εκ., το οποίο µαζί µε το φυτικό υλικό δηµιουργεί ένα 
µόνιµο οικοσύστηµα για τη συντήρηση του οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα. Το 
φορτίο κυµαίνεται από 70 ως 120 kg/m2 κορεσµένο, και το ριζικό σύστηµα των φυτών 
επιφανειακό. Το περιορισµένο βάρος της κατασκευής στο σύνολο της επιτρέπει την 
εγκατάσταση της σχεδόν σε οποιαδήποτε οροφή µε κλίση έως και 45ο. Σε κλίσεις άνω 
των 20ο απαραίτητη είναι η πρόσθετη χρήση γεωκυψελών ή στοιχείων συγκράτησης 
του υποστρώµατος. Ιδανικά για αυτό το είδος είναι τα φυτά χαµηλής βλάστησης, όπως 
φυτικοί τάπητες, χλοοτάπητες, αγριολούλουδα και φυτά εδαφοκάλυψης. 
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3.1.1.5.2 Hµιεντατικός τύπος (semi intensive greenroof)  
 

Το σύστηµα αποτελείται από σύστηµα υποδοµής και ελαφρύ υπόστρωµα ανάπτυξης 
φυτών ύψους 12 έως 40εκ., µε κορεσµένο φορτίο 120-250 kg/m2. Είναι ο ενδιάµεσος 
τύπος εντατικού και εκτατικού τύπου, εφαρµόζεται σε επικλινείς ή επίπεδες οροφές και 
απαιτεί συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ). Η ποικιλία των ειδών που 
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνει χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και µικρούς/µεσαίους 
θάµνους. 

3.1.1.5.3 Eντατικός τύπος (intensive greenroof)  
Το σύστηµα αυτό συνίσταται στη δηµιουργία ενός κήπου, σε σύστηµα υποδοµής µε 
υπόστρωµα 15-150 εκ. και κορεσµένο φορτίο τουλάχιστον 250 kg/m2 . Αυτός ο τύπος 
«πράσινης στέγης»/φυτεµένου δώµατος απαιτεί τακτική συντήρηση (άρδευση, 
λίπανση, κλπ.) και περιλαµβάνει ποικιλία φυτών, µικρών δένδρων και θάµνων. Ο 
εντατικός τύπος «πράσινης στέγης»/φυτοδώµατος µπορεί να υποστηρίξει  πέραν του 
φυτικού υλικού, κατασκευές όπως µονοπάτια και στοιχεία νερού. 
 

3.1.1.6 Kατασκευή Φυτεµένων ∆ωµάτων 
Η διασφάλιση µεγάλης διάρκειας ζωής ενός φυτεµένου δώµατος προϋποθέτει τον 
προσδιορισµό και την ανάλυση των παραγόντων που καθιστούν µια στέγη κατάλληλη 
για φύτευση. 
Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι οι εξής: 
Κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής 
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της στέγης/δώµατος 
Ιδιαίτερες απαιτήσεις του φυτικού υλικού 
Ένταση καλλιεργητικών φροντίδων 
 

3.1.1.6.1 Κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής 
Όσον αφορά στους παράγοντες που αφορούν στις κλιµατολογικές συνθήκες µιας 
περιοχής λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 
Το κλίµα της περιοχής 
Το µικροκλίµα 
Tη συχνότητα και η ένταση των ετησίων βροχοπτώσεων 
Tη µέση ηλιοφάνεια 
Tην εµφάνιση περιόδων ξηρασίας 
Tην εµφάνιση περιόδων παγετού, µε ή χωρίς την κάλυψη µε χιόνι 
Την κατεύθυνση και ένταση των επικρατούντων ανέµων 
 

3.1.1.6.2 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του δώµατος/στέγης 
Λαµβάνονται υπ'όψη οι εξής παράµετροι: 
Περιοχές που είναι εκτεθειµένες στον ήλιο, περιοχές που σκιάζονται και περιοχές στις 
οποίες υπάρχει εναλλαγή ήλιου-σκιάς  
Απορροή του νερού των βροχοπτώσεων από τη στέγη  
Η επίδραση της εκποµπής καυσαερίων  
Τα ρεύµατα αέρα 
Η έκθεση των επιφανειών της στέγης  
Οι ανακλώσες επιφάνειες της κατασκευής 



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής  
  

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

32 

 

Επιπλέον αύξηση του φορτίου από νερό που προέρχεται από παρακείµενα 
κατασκευαστικά στοιχεία  
Η κλίση απορροής της επιφάνειας του δώµατος/στέγης  
Η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου 

 
3.1.1.7 ∆ιεθνείς προδιαγραφές 

Οι προδιαγραφές των υλικών κατασκευής του ολοκληρωµένου συστήµατος φυτεµένου 
δώµατος πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές FLL-2002. 
Τα προτεινόµενα φυτεµένα δώµατα έχουν ύψος υποδοµής και µηχανικού 
υποστρώµατος 20 εκ (18,44 εκ.), και εντάσσονται στις κατηγορίες ηµιεντατικου 
φυτεµένου δώµατος (semi intensive greenroof), σύµφωνα µε τις διεθνείς 
προδιαγραφές FLL. 
Σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές FLL για την κατασκευή ενός φυτεµένου 
δώµατος είναι απαραίτητο να πληρούνται οι εξής προυποθέσεις: 
1. Στατική Επάρκεια 
2. Στεγάνωση και Αντιρριζική Προστασία 
3. Πολυεπίπεδη ∆ιαστρωµάτωση - Αποστράγγιση - Απορροή πλεονάζουσας 

ποσότητας νερού και απορροή οµβρίων 
4. Ειδικά ελαφρά υποστρώµατα ανάπτυξης µε διαβαθµισµένη κοκκοµετρία και 

κατάλληλες φυσικές/χηµικές ιδιότητες 
5. Επιλογή κατάλληλου φυτικού υλικού 
6. Σύστηµα άρδευσης 
 

3.1.2 Υλικά 
3.1.2.1 Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας και µηχανικής προστασίας της µόνωσης 

Συνθετικό υπόστρωµα πολυεστέρα υψηλής ποιότητας από ανακυκλωµένες ίνες που 
δεν αλλοιώνονται, υψηλής µηχανικής αντοχής. 
Tο υπόστρωµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυέστερικές  συνθετικές και 
ανακυκλωµένες ίνες. Έχει πάχος από 3 ως 7χιλ, και συγκρατεί νερό από 3 λιτ/τµ ως 7 
λιτ/τµ. Προσφέρει επιπλέον προστασία στην υποκείµενη αντιρριζική µεµβράνη, στα 
συστήµατα στεγάνωσης από πλήγµατα. Κατηγορία αντοχής 3-4 (FLL guidelines 
5.3/2002, 8.2/2002) 

3.1.2.1.1 Τεχνικές Προδιαγραφές Υποστρώµατος συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της 
µόνωσης 

    Πάχος 3 mm 
Βάρος 320 g/m2 

Ικανότητα συγκράτησης υγρασίας 5 l/m2 

Εφελκυστική αντοχή κατά µήκος >8,5 N/mm2 (σύµφωνα µε DIN 

Επιµήκυνση κατά µήκος >90% (σύµφωνα µε DIN 53857) 

Κατηγορία αντοχής 3       (σύµφωνα µε DIN 54307) 
 
 

3.1.2.1.2 ∆ιεθνείς Προδιαγραφές σε Ισχύ 
DIN 53857  
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DIN 54307  
DIN 18 195-5  
CE Marking 
 

3.1.2.2 Aντιρριζική Μεµβράνη 
H αντιρριζική µεµβράνη είναι κατασκευασµένη από από ηλεκτρονικά ελεγµένο 
πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO). 
Προσφέρει συνεχή προστασία στη µόνωση της οροφής αποτρέποντας τη διάτρηση 
από  το ριζικό σύστήµα των φυτών, των στεγανώσεων της οροφής( FLL guidelines 
5.3/2002, 8.2/2002) 

 
3.1.2.3 Αποστραγγιστικό σύστηµα υψηλής µηχανικής αντοχής από ανακυκλωµένο 

πολυαιθυλένιο, ύψους 2,5 cm 
Αποστραγγιστικό σύστηµα από ανακυκλωµένο θερµοδιαµορφωµένο πολυαιθυλένιο 
(HD-PE), βιολογικά αδρανές, µε επιφάνεια µε αµφίπλευρες διάτρητες κωνικές 
προεξοχές, ύψους , για τοποθέτηση σε εκτατικούς / ηµιεντατικούς τύπους δωµάτων, 
για την προστασία οριζόντιων επιφανειών και την διευκόλυνση της αποστράγγισης 
υπογείων νερών. 
Το αποστραγγιστικό σύστηµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από 
θερµοδιαµορφωµένο πολυαιθυλένιο (HDPE),ή ανακυκλωµένο πολυστυρένιο  και από 
υδροφοβική διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) µε αµφίπλευρες εγκολπώσεις, κενούς 
χώρους στους οποίους συσσωρεύεται νερό. Oπές από τις οποίες η περίσσεια ύδατος 
οδηγείται στις υδρορροές ή συγκεντρώνεται σε ειδική δεξαµενή για επανάχρηση. Tο 
αποστραγγιστικό σύστηµα πρέπει να λειτουργεί σαν αποθήκη νερού, ενιαία 
αποστράγγιση,  αερισµό του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών και  προστασία για της 
υποκείµενες µεµβράνες.  
Tυπικά Xαρακτηριστικά  
Ικανότητα αποστράγγισης νερού από 4,0- 8,1 l/mxs 
Όγκος Πλήρωσης από 10 ως 29 λιτ/τµ 
Ικανότητα αποθήκευσης Νερού από 3 ως 5 λτ/τµ 
(FLL guidelines 7.2/2002) 
 

3.1.2.3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά αποστραγγιστικού συστήµατος 
Υλικό HD-PE 

Χρώµα Σκούρο Γκρι 

Ύψος 25mm 

Βάρος (ξηρό/ κορεσµένο) 1,7 kg/m2/ 4,5 kg/m2 

Ικανότητα αποθήκευσης νερού 3 l/m2 

Όγκος πλήρωσης 10 l/m2 

Μέγιστο επιβαλλόµενο φορτίο >250kN/m2 (µε κενά) 

Ροή νερού στο επίπεδο εφαρµογής  

σε κλίση 1,5% 0,5 l/ (m2.s) 
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σε κλίση 3,0% 0,8 l/ (m2.s) 

Ροή νερού κάθετα στο επίπεδο εφαρµογής 0,06 l/ (m2.s) 

 
3.1.2.3.2 ∆ιεθνείς Προδιαγραφές σε Ισχύ 

DIN 4095 
CE Marking 

 
3.1.2.4 ∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο  

Το διηθητικό φύλλο είναι κατασκευασµένο από θερµικά ενισχυµένο πολυπροπυλένιο και 
είναι σχεδιασµένο ώστε να αποτρέπει τη µεταφορά τεµαχιδίων από το υπόστρωµα στο 
αποστραγγιστικό σύστηµα που θα µπορούσαν να προκαλέσουν το φράξιµό του και να 
εµποδίσουν τη ροή του νερού. Ανθεκτικό σε λιπάσµατα, οξέα, αλκάλια και οργανικές 
ενώσεις π.χ. φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. Nα είναι βιολογικά και χηµικά 
ουδέτερο.  

Kατηγορία Aντοχής 1-3(DIN ISO 12236, FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002) 
Πάχος 0,6 mm 

Βάρος 100 g/m2 

Αντοχή στη διάτρηση 820Ν (σύµφωνα µε DIN EN ISO 12236) 

Κατηγορία αντοχής 1  (σύµφωνα µε DIN EN ISO 12236) 

Εφελκυστική αντοχή 
(200mm)  

κατά µήκος 4 kN/m (σύµφωνα µε DIN EN ISO 10319) 

κατά πλάτος 5 kN/m (σύµφωνα µε DIN EN ISO 10319) 

Επιµήκυνση στον 
εφελκυσµό 40/60% 

Ταχύτητα ροής 
(στήλη νερού 100mm) 155l(m2.s) 

 
3.1.2.4.1 ∆ιεθνείς Προδιαγραφές σε Ισχύ 

DIN EN ISO 10319  
DIN EN ISO 12236  
CE Marking 
 

3.1.2.5 Μηχανικό υπόστρωµα ανάπτυξης φυτικού υλικού 
Ειδικό υπόστρωµα ανάπτυξης φυτικού υλικού κατάλληλο για φυτεµένα δώµατα 
εκτατικού / ηµιεντατικού τύπου, ιδιαίτερα ελαφρύ, µε διαβαθµισµένη κοκκοµετρία και 
ειδική σύσταση από ανακυκλωµένα ανόργανα και οργανικά υλικά, ώστε να ευνοεί τον 
εφοδιασµό των φυτών µε τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους, την 
ταχύτατη αποστράγγιση του πλεονάζοντος νερού και τον αερισµό του ριζικού 
συστήµατος των φυτών ακόµα και σε συνθήκες πλήρους κορεσµού. 
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Aπαιτείται να έχει συγκεκριµένο πορώδες, PH και κοκκοµετρία, ανάλογα µε το φυτικό 
υλικό που θα επιλεγεί. Πρέπει να είναι σταθερό, να απορροφά και να συγκρατεί νερό 
για την ανάπτυξη των φυτών και να επιτρέπει µόνο την περίσσεια νερού να οδηγείται 
στο αποστραγγιστικό σύστηµα. Πρέπει να επιτρέπει τον αερισµό του ριζικού 
συστήµατος των φυτών ακόµα και όταν είναι κορεσµένο µε νερό. Πρέπει σε βάθος 
χρόνου να µην συµπιέζεται . 
 
∆εν χρησιµοποιείται κηπαίο χώµα, Όσο αυξάνεται το πάχος του υποστρώµατος 
ανάπτυξης που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να γίνει διαφοροποίηση στην 
περιεκτικότητα του φυτικού υποστρώµατος όσον αφορά στην οργανική ουσία. 
 
Tυπικά Xαρακτηριστικά ανάλογα µε τον τύπο του φυτεµένου δώµατος 
PH 6,5-9,5 
Περιεκτικότητα σε άλατα <3,5  
Περιεκτικότητα σε οργανική ουσία 3% ως 20%  
Συνολικός όγκος πόρων 60%-80% 
Mέγιστη Yδατοικανότητα 20%-50% 
Παρουσία Αργίλου <7% 
Κορεσµένο Ειδικό βάρος < 1.200 kg/µ³ 
 

3.1.2.5.1 Χηµικές και Φυσικές Ιδιότητες Υποστρώµατος 
 

Παράµετροι Τιµή αναφοράς 
(σύµφωνα µε F I I  

)  

Ανάλυση 
Υποστρώµατος 

Τιµή Μονάδος 

Ποσοστό στοιχείων µε 
διάµετρο d< 0.006.3 mm 

< 7 2,4 µάζα % 

Συνολικός όγκος πόρων - 63 όγκος% 
Μέγιστη υδατοικανότητα > 20 25 όγκος% 
Περιεχόµενος αέρας στη 
µέγιστη υδατοϊκανότητα 

> 10 38 όγκος% 

pH - (CaCl2 )  6,5-9,5 7,9  
Αλλατότητα < 2,5 0,8 g/i 

 
3.1.2.6 Bλάστηση 

H επιλογή του φυτικού  υλικού λαµβάνει υπ’ όψη τους κλιµατολογικούς και 
οικολογικούς παράγοντες, το ριζικό σύστηµα των φυτών (για την αποφυγή διάτρησης 
των στεγανώσεων), το αισθητικό αποτέλεσµα και τον τύπο του φυτεµένου δώµατος, 
που ορίζει  το πάχος και το είδος του φυτικού υποστρώµατος. Βασικοί παράγοντες οι 
οποίοι λαµβάνονται υπόψη είναι η αντοχή των φυτικών ειδών στις υψηλές 
θερµοκρασίες και στην ένταση του ανέµου. 

 
3.1.2.7 Ειδικά διάτρητα φρεάτια ελέγχου 

Ειδικά ανοξείδωτα διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, διαστάσεων 
300*300*120mm, µε σταθερό διάτρητο καπάκι και εγκάρσιες οπές για την 
αποστράγγιση του νερού. 
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3.1.2.8 Ειδικά µεταλλικά τεµάχια οριοθέτησης επιφανειών 

Ειδικό τεµάχιο από αλουµίνιο για την οριοθέτηση επιφανειών πράσινης στέγης ύψους 
55 mm/80 mm/120 mm, µήκους 3 m, µε διαδοχικές σχισµές (85 cm2/m) για την 
αποστράγγιση του νερού. Στη βάση των ειδικών τεµαχίων υπάρχουν κυκλικές οπές 
διαµέτρου 40 mm ανά 20 mm για την σωστή τοποθέτηση στη µόνωση, εφόσον 
στερεώνεται σε αυτή και δεν αντιστηρίζεται από τα τοιχώµατα του υποστρώµατος. 
 

3.1.2.9 ∆ιαχωριστική µεµβράνη 
Η διαχωριστική µεµβράνη τοποθετείται σε περίπτωση µη χηµικής συµβατότητας των 
υλικών στεγάνωσης και του φυτεµένου δώµατος.  
 

3.1.2.10 Αρδευτικό δίκτυο 
Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου είναι επικουρική την περίοδο ξηρασίας. Ο τύπος 
αρδευτικού δικτύου εξαρτάται από το είδος της βλάστησης που εχει εγκατασταθεί στα 
φυτεµένα δώµατα. 

 
3.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 
3.1.3.1 Προετοιµασία Επιφάνειας  

Η επιφάνεια του δώµατος θα καθαριστεί καλά (δηλαδή θα απαλλαγεί από υπολείµµατα 
προϊόντων καθαίρεσης, εάν υπάρχουν, σκόνες, σαθρά και γενικά ξένα µε το 
υπόστρωµα υλικά). Τυχόν φθορές της επιφανείας (γέµιση φωλεών κλπ.) θα 
επισκευαστούν µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε ακρυλικής βάσεως 
οικοδοµική ρητίνη, κατανάλωσης 10% επί βάρους τσιµέντου. Μετά την επισκευή και 
τον πλήρη και επιµελή καθαρισµό της επιφάνειας του δώµατος θα αρχίσει η εργασία 
κατασκευής της υγροµόνωσής του.  

3.1.3.2 ∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών  
• Επάλειψη της επιφάνειας σε δύο στρώσεις, κατ' ελάχιστον, µε ελαστοµερές 
ασφαλτικό γαλάκτωµα υψηλών προδιαγραφών, για δηµιουργία φράγµατος υδρατµών. 
Συνολική κατανάλωση 1 kg / m² . Το γαλάκτωµα αραιώνεται 30% στην πρώτη στρώση 
και 10% στη δεύτερη.  
• Σε περιπτώσεις που απαιτείται µηδενική διαπερατότητα από υδρατµούς 
προτείνεται η επικόλληση µε χρήση φλόγιστρου ασφαλτικής µεµβράνης sandwich µε 
οπλισµό από φύλλο αλουµινίου (η εφαρµογή της γίνεται όπως παρακάτω).  

3.1.3.3 ∆ηµιουργία Θερµοµονωτικής Στρώσης  
Εν συνεχεία γίνεται η τοποθέτηση των θερµοµονωτικών πλακών εξηλασµένης 
πολυστερίνης τύπου δωµάτων, µε πάχος τόσο όσο προκύπτει από τη µελέτη 
θερµοµόνωσης. Οι πλάκες, πρέπει να έχουν, βάσει πιστοποιητικών αναγνωρισµένων 
εργαστηρίων, συντελεστή θερµοαγωγιµότητας λ=0,025Kcal/m.h.oC κατά prEN 12667 
και λ=0,029 Wm/k κατά prEN 12939.  
 

3.1.3.4 Κατασκευή ρύσεων  
• ∆ηµιουργία στρώσης ρύσεων µε χρήση κατάλληλου υλικού (ελαφροσκυρόδεµα, 
περλοµπετόν, γαρµπιλοσκυρόδεµα κτλ.).  
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• Επιθυµητό είναι επί των θερµοµονωτικών πλακών να διαστρώνεται λεπτό φύλλο 
πολυαιθυλενίου ή υαλοϋφασµα έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν άνοδος των πλακών 
κατά την επερχόµενη διάστρωση του υλικού των ρύσεων.  
• Ειδικά στην περίπτωση που επιλεγεί ελαφροσκυρόδεµα, τότε αυτό πρέπει να 
παράγεται από ειδικές πρέσες και αντλίες, οι οποίες διαθέτουν την αντίστοιχη 
αφρογεννήτρια. Η σύνθεσή του αποτελείται από νερό, τσιµέντο και ειδικό χηµικό 
παράγοντα για την δηµιουργία αφρού (Foaming Agent). Η διάστρωση του 
ελαφροσκυροδέµατος γίνεται επάνω στο πολυαιθυλένιο ή υαλούφασµα σε δύο ή και 
περισσότερες στρώσεις.  
• Γενικά οι κυρίως στρώσεις (γέµισµα) του ελαφροσκυροδέµατος πρέπει να είναι 
βάρους 350 kg τσιµέντου/m³ , ενώ η τελική στρώση (πυχάρισµα) να είναι των 450 kg 
τσιµέντου/m³, για επίτευξη στιβαρής τελικής επιφάνειας. Εφόσον εφαρµόζεται 
θερµοµόνωση, το ελάχιστο πάχους του ελαφροµπετόν πάνω από τη θερµοµονωτική 
πλάκα είναι 2 εκ. Οι τελικές κλίσεις 1.5% κατ' ελάχιστον. Στην παρούσα µελέτη 
υλοποιούνται ελάχιστες ρύσεις 2%.  
• Το ελαφροσκυρόδεµα στις διάφορες φάσεις ωρίµανσής του είναι καλό να 
διαβρέχεται όπως τα συνήθη σκυροδέµατα.  
• Μετά την ξήρανση της τελικής στρώσης αυτό θα πρέπει να παρουσιάζει βατή και 
λεία επιφάνεια. Σηµεία ατελειών του ελαφροσκυροδέµατος επισκευάζονται τοπικά µε 
τσιµεντοκονίαµα.  
• Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί περλοµπετόν για τη δηµιουργία στρώσης 
ρύσεων προτείνεται τελική διάστρωση µε τσιµεντοκονία ελάχιστου πάχους 2cm για τη 
δηµιουργία λείας και στιβαρής τελικής επιφάνειας.  

 
3.1.3.5 Κατασκευή περιµετρικού περιθωρίου  

Για την άµβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής στρώσης στα στηθαία 
προτείνεται η κατασκευή περιµετρικού περιθωρίου (λούκι) διαστάσεων 5cm x 5cm. 
Το λούκι κατασκευάζεται από τσιµεντοκονιάµα σε δύο στρώσεις. Στην πρώτη 
στρώση χρησιµοποιείται άµµος µπετού ενώ στην δεύτερη άµµος θαλάσσης. Και στις 
δύο όµως περιπτώσεις εντός του τσιµεντοκονιάµατος προστίθεται ειδική 
συγκολλητική, αντιρηγµατώδης ρητίνη σε αναλογία 10% επί βάρους 
χρησιµοποιηθέντος τσιµέντου.  
Μετά τον πλήρη και επιµελή καθαρισµό της επιφάνειας του δώµατος αρχίζει η 
εργασία κατασκευής της υγροµόνωσής.  

3.1.3.6 ∆ιάστρωση στεγανωτικής µεµβράνης  
Πάνω στην επιφάνεια του ελαφροκονιάµατος εφαρµόζεται µεµβράνη PVC, µε 
οπλισµό πολυεστερικού πλέγµατος, πάχους τουλάχιστον 1,2 χιλ τύπου AP-UV 
CARLO BORSA, ∆ιαθέτει αντιβακτηριδιακή προστασία και είναι ανθεκτική στη UV 
ακτινοβολία, διατίθεται σε ρολό διαστάσεων 2,05 Χ 20 m. Τα σηµεία 
αλληλοεπικάλυψης µεταξύ των µεµβρανών ενώνονται µε θερµό αέρα.  

3.1.3.7 Στεγανωτικές- Αντιριζικές στρώσεις  
Για την προστασία των υποκείµενων δοµικών στοιχείων από την επιθετική 
συµπεριφορά των ριζών των φυτών είναι απαραίτητη η στεγάνωση του δώµατος µε 
διπλή στρώση αντιριζικής µεµβράνης και µεµβράνης προστασίας της µόνωσης, οι 
οποίες θα είναι πλήρως επικολληµένες στην υποκείµενη- επιφάνεια.  
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H αντιρριζική µεµβράνη πρέπει να είναι κατασκευασµένη από ηλεκτρονικά ελεγµένο 
πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO). Ο 
ρόλος της είναι να προσφέρει συνεχή προστασία στη µόνωση της οροφής 
αποτρέποντας τη διάτρηση από  το ριζικό σύστήµα των φυτών, των στεγανώσεων 
της οροφής( FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002) 

3.1.3.8 Τοποθέτηση Αντιριζικής Στεγανωτικής Στρώσης  
∆ιάστρωση και επικόλληση της αντιριζικής στεγανωτικής µεµβράνης. Η επικόλληση 
των στεγανωτικών φύλλων της µεµβράνης επιτυγχάνεται πάντοτε µε χρήση 
φλόγιστρου προπανίου.  
Η διάστρωση των φύλλων της µεµβράνης πραγµατοποιείται πάντοτε από το 
κατώτερο σηµείο των ρύσεων µε την κατά µήκος διάσταση κάθετη προς τις ρύσεις.  
Οι κατά µήκος αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων στεγανωτικής µεµβράνης είναι κατά 
8-10εκ. και η επικόλληση επιτυγχάνεται στο σηµείο αυτό µε θερµοκόλληση-σύντηξη 
του ιδίου υλικού, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώµατος της 
µεµβράνης µε το υπόστρωµα. Η θερµοκρασία συγκόλλησης είναι τέτοια, ώστε στο 
άκρο της αλληλοεπικάλυψης της µεµβράνης να εµφανίζεται πάντοτε συντηγµένο 
υλικό.  
Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις (περίπου 15εκ.), δεν πρέπει να συµπίπτουν 
έτσι ώστε να εµφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σηµείο. Για τον λόγο αυτό η κάθε 
σειρά ξεκινά µε εναλλαγή διαφορετικού µήκους µεµβράνης (π.χ. µισό, ολόκληρο, 
µισό κλπ). Η θερµοκρασία συγκόλλησης είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της 
αλληλοεπικάλυψης της µεµβράνης να εµφανίζεται πάντοτε συντηγµένο υλικό.  

3.1.3.8.1 Στηθαία  
Επί των στηθαίων και γενικά επί των κατακόρυφων επιφανειών τοποθετείται λωρίδα 
της πρώτης µεµβράνης, ελάχιστου πλάτους 50εκ., και κολλάται µε φλόγιστρο πάνω 
στην κατακόρυφη επιφάνεια που έχει ασταρωθεί προηγουµένως µε ασφαλτικό 
βερνίκι. Η µεµβράνη πρέπει να τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε το κατακόρυφο 
τµήµα της να ανέρχεται σε ύψος 15-20cm από το υψηλότερο σηµείο των ρύσεων.  

3.1.3.9 Τοποθέτηση ∆εύτερης Μεµβράνης προστασίας της µόνωσης και συγκράτησης της 
υγρασίας  

Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση του υποστρώµατος προστασίας της µόνωσης. 
Tο υπόστρωµα είναι κατασκευασµένο πολυέστερικές  συνθετικές και ανακυκλωµένες 
ίνες. Έχει πάχος από 3 ως 7χιλ, και συγκρατεί νερό από 3 λιτ/τµ ως 7 λιτ/τµ. 
Προσφέρει επιπλέον προστασία στην υποκείµενη αντιρριζική µεµβράνη, στα 
συστήµατα στεγάνωσης από πλήγµατα. Κατηγορία αντοχής 3-4 (FLL guidelines 
5.3/2002, 8.2/2002) 
Επί των στηθαίων και γενικά επί των κατακόρυφων επιφανειών απόληξης ανέρχεται 
ειδική λωρίδα της δεύτερης στεγανωτικής µεµβράνης , ελαχίστου πλάτους 50εκ., η 
οποία υπερκαλύπτει τη λωρίδα της πρώτης στεγανωτικής µεµβράνης κατά 
τουλάχιστον 15 εκ., και στερεώνεται µηχανικά µε προφίλ αλουµινίου, βίδες και 
βύσµατα.  
Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε το κατακόρυφο τµήµα της αντιριζικής µεµβράνης να 
ανέρχεται τουλάχιστον 15 εκ. από το τελικό ύψος του υποστρώµατος φύτευσης.  
Το τµήµα της µεµβράνης που ανέρχεται στο στηθαίο πρέπει να φέρει επικάλυψη 
προστασίας (ψηφίδα), είτε είναι εκτεθειµένο είτε καλυφθεί µε τσιµεντοκονία για 
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αισθητικούς λόγους. Η τσιµεντοκονία πρέπει να είναι ισχυρή (να µην περιέχει δηλαδή 
ασβέστη) για να µην απορροφήσει υγρασία από τον κήπο.  
Το προφίλ σφραγίζεται µε ελαστοµερή µαστίχη πολυουρεθανικής βάσεως, δύο 
συστατικών η οποία πληροί την προδιαγραφή SS-S-200D.  

3.1.3.10 Αποστραγγιστική στρώση  
Ακολουθεί τοποθέτηση της αποστραγγιστικής µεµβράνης από θερµοδιαµορφωµένο 
πολυαιθυλένιο (HDPE),ή ανακυκλωµένο πολυστυρένιο  και από υδροφοβική 
διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) µε αµφίπλευρες εγκολπώσεις.  
Στο παρελθόν ήταν συνήθης η χρήση θραυστού υλικού (χαλίκι) ως αποστραγγιστική 
στρώση, το οποίο όµως σήµερα δε συνίσταται, και αντικαθίσταται από 
πολυστρωµατικές µεµβράνες αποστράγγισης. Η αντοχή σε θλίψη της µεµβράνης 
πρέπει να είναι > 250 kN/m² .  
Οι αποστραγγιστικές µεµβράνες διαστρώνονται µε αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 
10cm.  

3.1.3.11 ∆ιηθητικό φύλλο  
Πριν από την τελική διάστρωση του υποστρώµατος ανάπτυξης, τοποθετείται 
διηθητικό φύλλο. από θερµικά ενισχυµένο πολυπροπυλένιο, σχεδιασµένο ώστε να 
αποτρέπει τη µεταφορά τεµαχιδίων από το υπόστρωµα στο αποστραγγιστικό 
σύστηµα που θα µπορούσαν να προκαλέσουν το φράξιµό του και να εµποδίσουν τη 
ροή του νερού.  

3.1.3.12 Υπόστρωµα 
 

Επάνω από τις αποστραγγιστικές µεµβράνες και το διηθητικό φύλλο διαστρώνεται το 
υπόστρωµα φύτευσης. Τα υλικά αυτά είναι ελαφρύτετρα από το παραδοσιακό 
«κηπόχωµα», σε µορφή συµπυκνωµένη και κορεσµένη από υγρασία, και δίνουν 
λύσεις στο θέµα της στατικής επιβάρυνσης του δώµατος.  
Στις περιπτώσεις εκτατικής φύτευσης όπου τα επιτρεπτά φορτία, τα πάχη φύτευσης 
και οι απαιτήσεις σε συντήρηση είναι ελάχιστες. 
Στηθαία  
Επάνω από την αποστραγγιστική στρώση , µια ελάχιστη απόσταση 30 εκ µεταξύ 
στηθαίου και υποστρώµατος φύτευσης πληρώνεται µε θραυστό υλικό (κατά 
προτίµηση βότσαλο θαλάσσης), κοκκοµετρίας 19-38 mm .  
Για να αποφευχθεί η ανάµειξη του υποστρώµατος φύτευσης µε το θραυστό υλικό 
τοποθετείται κατακόρυφα µεταξύ τους πλαστικό η µεταλλικό διαχωριστικό στοιχείο.  

3.1.3.13 Φύτευση 
Τα φυτά που επιλέγονται στον εκτατικό τύπο είναι φυτά εδαφοκάλυψης και ποώδη, 
έχουν ελάχιστες ή µικρές απαιτήσεις σε νερό, είναι ανθεκτικά σε µεγάλη έκθεση στον 
ήλιο, τον άνεµο και στο ψύχος, έχουν πολύ µικρό βάρος και χρειάζονται ελάχιστη 
συντήρηση (1 µε δύο επισκέψεις το χρόνο).  
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3.1.3.14  Λεπτοµέρειες   
Στα στόµια των υδρορροών, θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές τύπου εσωτερικά και 
σε επαφή µε τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών. Η στερέωση των ειδικών 
κεφαλών επί των υδρορροών θα γίνει µε τον καταλληλότερο τρόπο (µε µηχανική 
στήριξη, βίδες, βίσµατα ή µε θερµή άσφαλτο ASTM D -312). Οι ειδικές αυτές κεφαλές 
είναι κατασκευασµένες εξ' ολοκλήρου από υλικό συµβατό για επαφή µε τις 
αντιριζικές µεµβράνες.  
Μετά την πλήρη σύνδεση των κεφαλών υδρορροών µε τις αντιριζικές, τοποθετούνται 
σίτες υδρορροών για την µελλοντική αποφυγή φραγής τους από φερτά υλικά, φύλλα, 
κλπ.  
Όταν η υδρορροή είναι τοποθετηµένη µέσα στη φυτεµένη έκταση, τότε είναι 
απαραίτητη η δηµιουργία ενός φρεατίου επίσκεψης, περιοχής προσβάσιµης και 
καθαρής από φύτευση, περιµετρικά της υδρορροής.  
Το φρεάτιο επίσκεψης δηµιουργείται ως εξής:  
Επάνω από την υδρορροή τοποθετείται διάτρητος πλαστικός σωλήνας διαµέτρου 
µεγαλύτερης του πέλµατος της υδρορροής, και βάθους λίγο µεγαλύτερου του βάθους 
του υποστρώµατος φύτευσης. Η περιφέρεια του σωλήνα πληρούται µε θραυστό 
υλικό (ή ακόµη καλύτερα βότσαλο θαλάσσης) κοκοµετρίας 19- 38 mm , περιµετρικά 
σε πλάτος τουλάχιστον 30 εκ. O σωλήνας τυλίγεται µε γεωύφασµα, πριν την 
τοποθέτηση του θραυστού υλικού, για να αποφευχθεί η φραγή της υδρορροής από 
φερτά υλικά. Επιπλέον, στο άνω µέρος του, ο σωλήνας πρέπει να φέρει κάλυµµα για 
να προστατεύει την υδρορροή από την τοπική ανάπτυξη φυτών και τη συγκέντρωση 
µη επιθυµητών υλικών. 

 
3.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
3.2.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου, µε την 
οποία επιδιώκονται τα ακόλουθα: 
Η βελτίωση της λειτουργικότητας του Έργου, η οπτική καθοδήγηση, η προστασία από 
πλευρικούς ανέµους κτλ. 
Τη βελτίωση της θερµικής συµπεριφορίας και της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιριακών υποδοµών µέσω της εγκατάστασης «πράσινης στέγης» στο δώµα.  

 
3.2.2 Υλικά 
2.2.2.1 Γενικά 
(α) Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια 

που λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1564/85. 
Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της 
ποικιλίας και να έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγµένα, 
καθώς και υγιή ριζικά συστήµατα. Τα φυτά πρέπει να είναι σκληραγωγηµένα, 
απαλλαγµένα από αντιαισθητικούς κόµβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον 
άνεµο και άλλες παραµορφώσεις. Η εµφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής 
υγείας και σφριγηλότητας και να είναι εµφανές ότι το κλάδεµα της κορυφής και το 
ξεκαθάρισµα των ριζών έχει γίνει σωστά. 
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(β) Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν 
κορµούς µε σωστή διαµόρφωση των κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο 
κεντρικό κλάδο. 
∆εν πρέπει να έχουν τοµές των κλώνων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 20 mm που να 
µην έχουν επουλωθεί τελείως. 

(γ) Στην περίπτωση που τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου 
ή φυτοδοχεία (γλάστρες) ή χάρτινα δοχεία (για ειδικά φυτά), τα δοχεία αυτά θα είναι 
πλήρη µε κατάλληλο υπόθεµα ανάπτυξης. 

(δ) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποδείξει το(τα) 
φυτώριο(α) από το(τα) οποίο(α) θα προέλθει το φυτικό υλικό, προκειµένου ηΥπηρεσία 
να το ελέγξει (αν κρίνει σκόπιµο) παρουσία του Αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα 
προσκοµιστούν στο Έργο να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αλλά και να 
ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για λεπτοµερή έλεγχο επί τόπου του Έργου. 

(ε) Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του Έργου, κατά είδος, 
αριθµό, µέγεθος, ηλικία και κατηγορία, θα είναι αυτό που περιγράφεται κατωτέρω και 
στα λοιπά συµβατικά τεύχη του Έργου. Σηµειώνεται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές, η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της, µπορεί: 
Να δώσει εντολή για αποµάκρυνση ελαττωµατικών φυτών ακόµη και µετά τη φύτευση 
και να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
Να τα τιµολογήσει µε την τιµή της επόµενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθµός των 
φυτών αυτών είναι σχετικά µικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σηµαντικά 
από τις προδιαγραφές ύψους, διαµέτρου κορµού και διακλάδωσης. Σηµειώνεται ότι για 
τα φυτά της τελευταίας κατηγορίας φυτών (φυτά σπορείου) πιστοποιείται στον 
Ανάδοχο µόνο το 80% της δαπάνης συντήρησης των φυτών αυτών. 

 
2.2.2.2 Καλλωπιστικά ∆ένδρα και Ειδικά Καλλωπιστικά ∆ένδρα 
(α) Θα χρησιµοποιούνται τα πλέον εγκλιµατισµένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία 

θα πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούµενης παραγράφου. 
(β) ∆ένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε πρανή (ορυγµάτων, επιχωµάτων) θα έρχονται 

σε µικρά µεγέθη, για να αντιµετωπίσουν επιτυχέστερα τις δυσµενείς συνθήκες 
ανάπτυξης, την πρώτη περίοδο µετά την εγκατάστασή τους. 
Αντίθετα, δένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε διάφορους χώρους (π.χ. 
στάθµευσης) για τη δηµιουργία σκιάς θα πρέπει να έρχονται σε µεγάλα σχετικά 
µεγέθη, ώστε να εξυπηρετήσουν ταχύτερα το σκοπό για τον οποίο γίνεται η 
εγκατάστασή τους. Για το είδος και το ύψος όλων των δένδρων θα ληφθούν υπόψη οι 
πίνακες φυτών που υπάρχουν στο παρόν ΄Αρθρο, για δε τα ειδικά καλλωπιστικά 
δένδρα θα ληφθεί υπόψη και το πάχος κορµού των εν λόγω πινάκων. 

(γ) Τα φυτά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο αναπτυγµένα σε πλαστικά σακίδια 
πολυαιθυλενίου ή σε φυτοδοχεία (γλάστρες) µε βωλόχωµα κατάλληλου όγκου, εκτός 
της ψευδακακίας και άλλων ειδών φυλλοβόλων πλατύφυλλων που µπορεί να είναι και 
γυµνόριζα. 
Τα µεγάλα δένδρα που θα χρησιµοποιηθούν θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε 
βωλόχωµα, µε κατάλληλη περικάλυψη ή µέσα σε φυτοδοχεία. 
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Οι διαστάσεις των πλαστικών σακιδίων πολυαιθυλενίου ή των φυτοδοχείων θα είναι 
κατάλληλες ανάλογα µε το µέγεθος του φυτού, κατ' ελάχιστον δε θα έχουν διάµετρο 30 
cm για τα καλλωπιστικά δένδρα και άνω των 40 cm για τα ειδικά καλλωπιστικά δένδρα. 

(δ) Το ύψος των δένδρων που προσδιορίζεται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά τους, θα 
µετράται πάνω από το λαιµό της ρίζας. 

 
2.2.2.3 Καλλωπιστικοί Θάµνοι, Ειδικοί Καλλωπιστικοί Θάµνοι και Αναρριχώµενα 
(α) Θα χρησιµοποιούνται τα πλέον εγκλιµατισµένα στις τοπικές συνθήκες είδη. 
(β) Τα φυτά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο αναπτυγµένα σε πλαστικά σακίδια 

πολυαιθυλενίου ή φυτοδοχεία, θα έχουν τρεις τουλάχιστο µητρικούς κλώνους που 
ξεκινούν κοντά στο λαιµό και σχήµα καλά διαµορφωµένο. 
Οι διαστάσεις των πλαστικών σακιδίων πολυαιθυλενίου ή των φυτοδοχείων θα είναι 
κατάλληλες ανάλογα µε το µέγεθος του φυτού, κατ’ ελάχιστο δε θα έχουν διάµετρο 20 
cm - 30 cm για τους καλλωπιστικούς θάµνους και τα αναρριχώµενα και άνω των 30 cm 
για τους ειδικούς καλλωπιστικούς θάµνους. 

(γ) Το ύψος των φυτών που προσδιορίζεται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά τους, θα 
µετράται πάνω από το λαιµό της ρίζας. Για το είδος και το ύψος όλων των θάµνων θα 
ληφθούν υπόψη οι πίνακες φυτών που υπάρχουν στο παρόν Άρθρο. 

 
2.2.2.4 Ποώδη Πολυετή Φυτά και Φυτά Σπορείου σε Σακίδια 
(α) Τα ποώδη πολυετή φυτά είναι φυτά µικρής ανάπτυξης και καλλιεργούνται κυρίως για 

τα άνθη τους και το εντυπωσιακό φύλλωµά τους. Θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά 
σακίδια πολυαιθυλενίου, διαστάσεων τουλάχιστον 0,12 m x 0,18 m, µε σχήµα καλώς 
διαµορφωµένο, πλούσιο ριζικό σύστηµα και ύψος πάνω από 0,20 m. Φυτεύονται σε 
επίπεδες επιφάνειες ή επιφάνειες µε ελαφρά κλίση, σε χώρους χλοοτάπητα και σε 
χώρους όπου θέλουµε χαµηλό τελικό ύψος φυτών. 
Ακολούθως γίνεται ενδεικτική αναφορά σε ποώδη πολυετή που µπορούν να 
φυτευθούν σε επιφάνειες και χώρους που αναφέρθηκαν προηγουµένως: 
Σινεράρια 
Φελίτσια 
Γκαζάνια 
∆ιµορφοθήκη 
Λεβάντα 
Λεβαντίνη 
Γεράνι 
Πελαργόνι 
Αρµπαρόριζα 
Κεράστιο 
Βαλεριάνα 
Μενεξές 
Βερβένα 
Άλυσσος 

(β) Τα φυτά σπορείου είναι νεαρά φυτά που πρόκειται να φυτευτούν κυρίως στα πρανή 
ορυγµάτων, επιχωµάτων, τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω 
παραγράφου 032.2.1. 
Ακολούθως γίνεται ενδεικτική αναφορά σε ποώδη πολυετή που φυτεύονται στα πρανή: 
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Σπαρτά, Ροβίνιες Ακακίες: 
Θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου διαστάσεων τουλάχιστον 
0,12 m x 0,18 m. 

Σπάρτα: Θα έχουν ελάχιστο ύψος 0,40 m µε τρεις τουλάχιστο µητρικούς κλώνους που ξεκινούν 
κοντά στο λαιµό και σχήµα καλά διαµορφωµένο. Το ύψος των φυτών θα µετράται 
πάνω από το λαιµό. 

Ροβίνιες Ακακίες: Θα έχουν ελάχιστο ύψος 0,80 m πάνω από το λαιµό και µπορεί να είναι 
γυµνόριζες. 

Πεύκα, Κυπαρίσσια: 
Τα διάφορα είδη πεύκων, κυπαρισσιών (γλαυκών, ορθόκλαδων, πλαγιόκλαδων κτλ.) 
θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, διαστάσεων τουλάχιστον 
0,12 m x 0,18 m, µε σχήµα καλώς διαµορφωµένο, πλούσιο ριζικό σύστηµα και ύψος 
πάνω από 0,30 m. 

Πικροδάφνες, Λαντάνες, Λυγαριές, Μηδικές: 
Τα παραπάνω είδη θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, 
διαστάσεων τουλάχιστον 0,12 m x 0,18 m, µε σχήµα καλώς διαµορφωµένο, πλούσιο 
ριζικό σύστηµα και ύψος πάνω από 0,40 m. Τα φυτά αυτά θα τιµολογηθούν µε το 
τιµολόγιο των θάµνων εάν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές. 

Λιµονιάστρα: 
Τα παραπάνω είδη θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, 
διαστάσεων τουλάχιστον 0,12 m x 0,18 m, µε πλούσιο ριζικό σύστηµα και µήκος 
βλαστού πάνω από 0,40 m. 

∆ιάφοροι Θάµνοι: 
Είναι διάφοροι θάµνοι που µπορούν να φυτευθούν στα πρανή (αναφέρονται στους 
πίνακες φυτών του παρόντος Άρθρου). Τα χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στην 
κατηγορία των θάµνων και θα τιµολογηθούν σύµφωνα µε το τιµολόγιο των θάµνων. 

2.2.2.5 Πίνακες Φυτών 
 
Ειδικά καλλωπιστικά δέντρα 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 

Αρχική 
περίµετ
ρος 

κορµού 
[cm] 

Αρχικό 
ύψος 
κορµού 

[m] 

Τελικό 
ύψος 
κορµού 

[m] 
1 2 3 4 5 6 
1 Ακακία Κωνστ/λεως Albizia julibrissim 8-10 2,50 3,00 
2 Αριά Quercus ilex 4-5 1,50 2,00 
3 Βραχυχίτων Brachyhiton acerifolius 10-14 3,00 3,50 
4 ∆άφνη Απόλλωνα  Laurus nobillis  2,50 3,00 
5 ∆ρύς Querqus conferta 4-5 1,50 2,00 
6 Ιπποκαστανιά Aeskulus hippocastanum 8-10 2,50 3,00 
7 Κερκίς (κουτσουπιά) Cercis siliquastrum 6-8 2,50 3,00 

8 Κοιλρεουτέρια  
Koelreuteria paniculata 
(japonica) 6-8 2,50 3,00 

9 Πλάτανος Platanus orientalis  6-8 3,00 3,50 
10 Σφένδαµος Accer negundo 6-8 3,00 3,50 
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11 Φοίνικας Ουάσιγκτων Washinctoria   0,15-0,20 0,30-0,35 
12 Φοίνικας Κανάριος Kanariensis   0,20-0,30 0,30-0,40 
13 Leyland Leyland  1,75-2,00 2,00-2,50 
14 Φιλύρα (τίλιο) Tilia platyphyllos  4-6 1,80 2,40 
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Καλλωπιστικά δέντρα 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 
1 Ακακία κυανόφυλλη Acacia cyanophylla 1,50 2,00 
2 Ακακία Κωνστ/λεως Albizia julibrissim 1,50 2,00 
3 Ακακία πολυανθής  Acacia floribunda 1,50 2,00 
4 Ακακία ροβίνια  Robinia pseudoacacia  1,50 2,00 
5 Αλµυρίκι Tamarix paruiflora  1,50 2,00 
6 Αριά Quercus ilex 1,00 1,30 
7 Βραχυχίτων Brachyhiton acerifolium 1,80 2,30 
8 Γκορτσιά Pyrus amygda   
9 Γλεδίσχια  Gledischia triacanthos  1,50 2,00 

10 ∆αµασκηνιά καλλ/κή Prunus pissardii 1,50 2,00 
11 ∆άφνη Απόλλωνα  Laurus nobilis  1,50 1,80 
12 ∆ρύς  Querqus pubescens 1,00 1,50 
13 Ελιά  Olea europea 1,30 2,00 
14 Ευκάλυπτος  Eucalyptys globules 1,50 1,80 
15 Ιτιά λευκή Salix alba 1,50 2,00 

16 
Κέλτις νότια 
(µελικοκιά) Celtis australis 1,30 1,80 

17 
Κέρκίς 
(κουτσουµπιά) Cercis siliquastrum 1,50 2,00 

18 Κοιλρεουτέρια  Koeireuteria 1,50 2,00 

19 
Κυπαρίσσι 
Αριζόνικα Cupressus arizonica 1,30 1,80 

20 Κυπαρίσσι γλαυκό  Cupressus glauca 1,30 1,80 

21 
Κυπαρίσσι 
µακρόκαρπο Cupressus macrocarpa 1,30 1,80 

22 
Κυπαρίσσι 
ορθόκλαδο Cupressus sempervirens 1,50 2,00 

23 
Κυπαρίσσι 
πλαγιόκλαδο  

Cupressus sempervirens v. 
horizontalis 1,50 2,00 

24 Μηλιάρι  Fraxinus ornus 1,50 2,00 
25 Πεύκη χαλέπιος  Pinus halepensis 1,30 1,80 
26 Πεύκη κουκουναριά Pinus pinea  1,30 1,80 
27 Πλάτανος  Platanus orientalis  1,50 1,80 
28 Ποιγκιανή  Poinciana 1,30 1,80 
29 Σοφόρα  Sophora japonica  1,50 2,00 
30 Σφένδαµος  Accer sp. 1,50 2,00 
31 Φιλύρα (τίλιο) Tilia platyphyllos  1,30 1,80 
32 Χαρουπιά Ceratonia siligua 1,30 1,80 
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Ειδικοί καλλωπιστικοί θάµνοι 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 
1 Βιβούρνο  Viburnum tinus & opulus 1,00 1,20 
2 ∆άφνη Απόλλωνα  Laurus nobilis 1,00 1,20 
3 ∆αφνοδέρασος Prunus laurocerasus  0,80 1,00 
4 Κουµαριά Arbutus unedo 0,80 1,00 
5 Μαόνια Mahonia aquifolium 0,40 1,00 
6 Μυρτιά  Myrtus communis 0,80 1,00 
7 Πικροδάφνη Nerium oleander 0,80 1,00 
8 Τούγια Thuja occidentalis 0,80 1,00 
9 Τσιντόνια  Cyndonia japonica 0,80 1,00 

10 Φωτίνια Phtinia x fraseri 0,50 1,00 
11 Τριανταφυλλιά Rosa sp. 0,40 0,60 

 
Καλλωπιστικοί θάµνοι 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

1 Αγγελική 
Pittosporum tobita & 
heterophyllum 0,60 0,80 

2 Αγιόκληµα 
Lomicera caprifolium, japonica, 
implexia 0,40 0,80 

3 Αµπέλια Ampelia x grandiflora 0,60 0,80 
4 Αµπέλοψη Ampelopsis guinguefolia & veitchi 0,60 0,80 
5 Βεϊγκέλια  Weigelia abel carriere 0,60 0,80 
6 Βερβερίδα Burberis thunbergi 0,60 1,00 
7 Βιβούρνο Viburnum tinus & opulus 0,80 1,00 
8 Βουδλέια Buddleia variabilis 0,80 1,00 
9 Βουκαµβίλια  Bougainvillea spectabilis & grabra 0,60 1,00 

10 Γιασεµί  
Jasminum nudiflorum & 
grandiflorum 0,60 1,00 

11 ∆άφνη Απολλωνα  Laurus nobilis  0,60 1,00 
12 ∆αφνοκέρασος  Prunus laurocerasus  0,60 0,80 
13 ∆ενδρολίβανο Rosmarinum officinalis 0,40 0,60 
14 ∆εύτσια Deutzia scadra 0,60 0,80 
15 Ευώνθµο  Euonymus japonicus  0,60 0,80 
16 Ιβίσκος Σινικός  Hibiscus rosa-sinensis 0,50 1,00 
17 Ιβίσκος Συριακός  Hibiscus syriacus  0,60 1,00 
18 Κάσσια  Cassia floribunda 0,60 1,00 
19 Κέρρια  Kerria japonica 0,60 1,00 
20 Κισσός  Hedera helix  0,60 0,80 
21 Κοκορεβιθιά Pistacia terebinthus 0,60 0,80 
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# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

22 Κουµαριά Arbutus unedo 0,40 0,60 
23 Κρανία  Cornus mas 0,60 1,00 

24 Κυδωνίαστρο 
Cotoneaster francheti, lacteus, 
salicifolius 0,60 0,80 

25 Λαγκερστρέµια  Lagestroemia indica 0,60 1,00 
26 Λαντάνα  Lantana camara 0,40 0,80 
27 Λιγούστρο  Ligustrum japonicum 0,60 1,00 
28 Λυγαριά Vitex agnus-castus  0,60 1,00 
29 Μηδική δενδρώδης  Medicago arborea 0,60 0,60 
30 Μυόπορο Myoporum lactum 0,60 1,00 
31 Μυρτιά  Myrtus communis 0,40 0,60 
32 Πασχαλιά  Syringa vulgaris  0,60 0,80 
33 Πικροδάφνη  Nerium oleander 0,60 0,80 
34 Πουρνάρι Quercus coccirera  0,40 0,60 
35 Πυξάρι Buxus sempervirens  0,25 0,40 
36 Πυράκανθος  Pyracantha coccinea  0,60 1,00 
37 Ράµνος  Rhamnus alaternus 0,60 1,00 
38 Σπάρτο Spartium junceum 0,60 0,80 
39 Σπειραία Spiraea arguta 0,60 0,80 
40 Σχίνος  Pestacia lentiscus 0,40 0,60 
41 Τεύκριο Teucrium fruticans 0,40 0,80 
42 Τούγια Thuja occidentalis  0,40 0,60 
43 Τσιντόνια  Cyndonia japonica  0,40 0,80 
44 Υπέρικο Hypericum calysinum & patulum 0,40 0,60 
45 Φιλάδελφος Philadelphus coromarius  0,60 0,80 
46 Φορσύθια Forsythia xintermedia  0,60 1,00 
47 Φωτίνια Photinia x fraseri 0,40 0,80 
48 Χαρουπιά Ceratonia siligua 0,60 1,00 
49 Κίτισος Cistus sp. 0,40 0,60 
50 Φιλύθι Phillirea latifolie 0,40 0,60 
51 Άρκευθος Juniperus sp. 0,40 0,60 
52 Γλιστροκουµαριά Arbutus andrahne 0,40 0,60 
53 Φουστία  Colutea arborescens 0,40 0,60 
54 Χρυσόξυλο Cotinus coggugria 0,40 0,60 
55 Κορονίλα Coromilla emeroides  0,40 0,80 

56 
Κληµατίδα 
φλογώδης  Clematis flamula 0,40 0,80 

57 Ελιά  Olea europea  0,40 0,70 

58 
Τριανταφυλλιά 
(άγρια) Rosa sp. 0,40 0,60 
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Φυτά σπορείου 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 
1 Ασφάκα Flomis fruticosa 0,30 0,50 
2 Ακακία ροβίνια  Robinia pseudoacacia 0,80 1,00 

3 
Κυπαρίσσι 
Αριζόνικα Cupressus arizonica 0,30 0,50 

4 Κυπαρίσσι γλαύκο Cupressus glauca  0,30 0,50 

5 
Κυπαρίσσι 
µακρόκαρπο Cupressus macrocarpa  0,30 0,50 

6 
Κυπαρίσσι 
ορθόκλαδο Cupressus sempervirens 0,30 0,50 

7 
Κυπαρίσσι 
πλαγιόκλαδο 

Cupressus sempervirens v. 
horizontalis 0,30 0,50 

8 Λαντάνα Lantana camara 0,40 0,80 
9 Λιµονίαστρο Limoniastrum 0,30 0,50 

10 Λυγαριά Vitex agnus-castus 0,60 1,00 
11 Μηδική Medicago arborea 0,40 0,70 
12 Πεύκη χαλέπιος Pinus halepencis 0,30 0,50 
13 Πεύκη κουκουναριά Pinus pinea 0,30 0,50 
14 Πικροδάφνη Nerium oleander  0,50 0,80 
15 Σπάρτο Spatrium junceum 0,40 0,60 

 
Φυτά ποώδη – πολυετή 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 
1 Αρµπαρόριζα  Pelargonium odoratissimum 0,30 0,50 
2 Αψιθιά Artemisia ambsithium 0,30 0,50 
3 Κεράστιο Cerastium tomedorum 0,30 0,40 
4 Βαλεριάνα Vevaleriana rubra, alba 0,30 0,40 
5 Μενεξές Viola odorata  0,30 0,40 
6 Βερβένα  Vervena xhybrita 0,30 0,40 
7 Άλυσσος Alissum saxatile 0,30 0,40 
8 Λεβάντα Lavandula officinalis 0,30 0,40 
9 Λεβαντίνη Santolina offisinalis 0,30 0,40 

10 Γκαζάνια Gazania xhybrita 0,30 0,40 
11 Φελίτσια Agathea coelestis  0,30 0,40 
12 ∆ιµορφοθήκη Dimorfpthotheca callendulaceaele 0,30 0,40 
13 Συνεράρια  Swenecio grey  0,30 0,40 
14 Γεράνι Pelargonium zonale 0,40 0,50 
15 Πελαργόνι Pelargonium gradifrum 0,30 0,40 
16 Βαµβακούλα  Pelargonium peltatum 0,30 0,40 
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# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

17 Ανθυλίς Anthyllis hegmanniae 0,30 0,40 
18 Ρίγανι Origanum vulgare 0,30 0,40 

 
Φυτά νησίδας 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

1 
Αγγελική 
(µικροφυλλη) 

Pittosporum tobira & 
heterophyllum 

0,60 0,80 

2 Αµπέλια Ampelia x grandiflora 0,60 0,80 
3 Βερβερίδα Berberis thunbergil, vulgaris 0,40 0,60 
4 Βιβούρνο Viburnum tinus & opulus 0,80 1,00 
5 ∆άφνη Απόλλωνα Laurus nobilis 0,80 1,00 
6 ∆αφνοκέρασος Prunus laurocerasus 0,60 0,80 
7 ∆ενδρολίβανο Rosmarinus officinalis 0,40 0,60 
8 Ελιά-αγριελια Olea europea 0,60 0,80 
9 Κυδωνίαστρο Cotoneaster franceti, lacteus  0,60 0,80 

10 Λιγουστρίνι Ligustrum japonicum 0,60 0,80 
11 Μυρτιά Myrtus communis 0,40 0,60 
12 Πικροδάφνη Nerium oleander 0,80 1,00 
13 Πυξάρι Buxus sempervires 0,30 0,40 
14 Πυράκανθος Pyracantha coccinea 0,80 1,00 
15 Ράµνος Rhamnus alaternus 0,80 1,00 
16 Σχίνος Pistacia lentiscus 0,40 0,60 
17 Τεύκριο Teucrium fruticans 0,60 0,80 
18 Τούγια Thuja oriendalis 0,40 0,60 
19 Τσιντόνια Cyndonia japonica 0,60 0,80 
20 Φωτίνια Photinia x fraseri 0,60 0,80 
21 Χαρουπιά Ceratonia siligua 0,80 1,00 
     

 
3.2.3  Εκτέλεση Εργασιών 
3.2.3.1 Πάσσαλοι Υποστύλωσης ∆ένδρων 
(α) Οι πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων θα πρέπει να είναι από ξύλο καστανιάς, να είναι 

πελεκητοί και τελείως αποφλοιωµένοι, να έχουν δε περίπου ενιαίο πάχος (διάµετρο) σε 
όλο το µήκος τους. 
Γενικά, αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στους όρους δηµοπράτησης, οι πάσσαλοι 
θα έχουν ύψος 2,0 m. και περίπου πάχος 4 cm έως 5 cm σε όλο το µήκος τους. Το 
κάτω µέρος κάθε πασσάλου και µέχρι ύψους 0,60 m. θα είναι επαλειµµένο µε παχύ 
στρώµα πίσσας. Οι πάσσαλοι θα εµπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 0,50 m. Το άνω 
τµήµα των πασσάλων (πάνω από το πισσαρισµένο τµήµα) θα παραµένει 
απροστάτευτο. 
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(β) Πάσσαλοι ύψους 2,5 m θα χρησιµοποιούνται όταν το χρησιµοποιούµενο φυτικό υλικό 
δένδρων και οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν. 
Στην περίπτωση αυτή είναι επιθυµητό να χρησιµοποιούνται πάσσαλοι πελεκητοί, 
τελείως αποφλοιωµένοι, από ξύλο καστανιάς, µε περίπου ενιαίο πάχος 5 cm έως 6 cm 
σε όλο τους το µήκος. 
Γίνονται δεκτοί στην περίπτωση αυτή εναλλακτικά και πάσσαλοι πριστοί, διατοµής 6 
cm x 6 cm από κατάλληλη ξυλεία (π.χ. κυπαρισσιού), εµποτισµένοι εν θερµώ µε 
κατάλληλα µυκητοκτόνα σκευάσµατα της έγκρισης της Υπηρεσίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί από τον Aνάδοχο κατάλληλη τεκµηρίωση, µε την οποία 
θα αποδεικνύεται ότι θα επιτυγχάνεται ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσµα συγκράτησης του 
δένδρου και αντοχής στο χρόνο. 
Στους πασσάλους ύψους 2,5 m, το κάτω τµήµα ύψους 0,80 m θα είναι επαλειµµένο µε 
παχύ στρώµα πίσσας. Οι πάσσαλοι θα εµπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 0,70 m. 
Για τους πασσάλους από ξύλο καστανιάς το άνω τµήµα τους (πάνω από το 
πισσαρισµένο τµήµα) θα µένει απροστάτευτο, ενώ για τους πριστούς πασσάλους θα 
επαρκεί ο προβλεπόµενος εµποτισµός τους. 

(γ) Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, ο Ανάδοχος θα 
κάνει έλεγχο της σταθερότητας και καθετότητας των πασσάλων και θα προβαίνει στην 
αποκατάσταση των πασσάλων που παρουσιάζουν προβλήµατα. 

 
3.2.3.2 Εγκατάσταση Φυτών (διάνοιξη λάκκων και φύτευση) 
(α) Στην εγκατάσταση των φυτών περιλαµβάνονται ακόλουθες εργασίες: 

Το αρχικό βοτάνισµα των χώρων πριν τη φύτευση τους µε εργάτες ή µηχανικά µέσα. 
Η διάνοιξη του λάκκου και ειδικότερα: 
Για τα φυτά σπορείου, ποώδη πολυετή και θάµνους περιλαµβάνεται η διάνοιξη λάκκου 
διαστάσεων 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες και 
διαστάσεων 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m σε έδαφος βραχώδες (µε χρήση µηχανικών 
µέσων ή/και εκρηκτικών), ο πλήρης καθαρισµός από τις πέτρες και η διαµόρφωση του 
λάκκου φύτευσης. 
Για τη φύτευση των δένδρων περιλαµβάνεται η διάνοιξη λάκκου διαστάσεων 0,50 m x 
0,50 m x 0,50 m σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες και διαστάσεων 1,00 m x 1,00 m x 
1,00 m σε έδαφος βραχώδες (µε χρήση µηχανικών µέσων ή/και εκρηκτικών), ο πλήρης 
καθαρισµός από τις πέτρες και η διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης. 
Η µεταφορά και ενσωµάτωση στο λάκκο φύτευσης 50 g για τα φυτά σπορείου και 100 
g για τα δένδρα και θάµνους, λιπάσµατος τύπου 11.15.15, ή άλλου βασικού 
λιπάσµατος, της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Η µεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή 
φυτοδοχεία, η αφαίρεση τυχόν ξηρών µερών αυτού, η φύτευση κατακόρυφα και σε 
στάθµη την ίδια προς το έδαφος που το περιβάλλει, µ' αυτή που είχε µε το χώµα από 
το οποίο αφαιρέθηκε, η συµπίεση του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, ο 
σχηµατισµός ανάλογης µε την κόµη λεκάνης άρδευσης, η πρώτη άρδευση που θα γίνει 
κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέντρωση και αποµάκρυνση του άχρηστου 
υλικού (πλαστικά σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, ξηροί κλώνοι κτλ.) σε θέσεις απόρριψης 
επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές. Η πρώτη άρδευση που αναφέρθηκε 
παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µε 10 lt νερό για τα φυτά σπορείου και 20 
lt νερό για τους θάµνους και τα δένδρα. 
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Η πασσάλωση των δένδρων για τη στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι πρέπει να 
στερεώνονται καλά µέσα στο έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά των 
κρατούντων ανέµων, πριν αρχίσει η διαδικασία φύτευσης. Το δένδρο πρέπει να 
τοποθετείται σε απόσταση 10 cm από τον πάσσαλο και να στερεώνεται σταθερά πάνω 
σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του δένδρου, σε δύο σηµεία. Το υλικό 
πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε µορφή ταινίας, ώστε να µην προκαλέσει 
γδάρσιµο ή τραυµατισµό του κορµού, να σταυρώνει ανάµεσα στον πάσσαλο και στο 
δένδρο και να στερεώνεται γερά στο καθορισµένο ύψος. Όταν τελειώσει η πασσάλωση 
θα γίνει έλεγχος της καθετότητας και ευθυγραµµίας των πασσάλων. 

(β) Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελέγχονται από την Υπηρεσία πριν από τη φύτευση των 
φυτών, ενώ η φύτευση των φυτών θα γίνεται µόνο παρουσία εκπροσώπου της 
Υπηρεσίας. 
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πιστοποιείται καµία εργασία ή υλικό (αξία φυτού, 
διάνοιξη λάκκων και φύτευση φυτού) και ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να βγάλει από το 
έδαφος όσο φυτά φυτεύτηκαν, να επαναλάβει εξ ολοκλήρου όλες τις εργασίες και να 
αντικατάστησει όσα φυτά καταστραφούν από την εξαγωγή, χωρίς καµία επιπλέον 
αποζηµίωση, έστω και αν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι όλες οι εργασίες και τα υλικά 
που χρησιµοποιήθηκαν ήταν απολύτως σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στους 
όρους δηµοπράτησης. 

(γ) Η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σηµεία ακριβώς που προβλέπεται στα σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης φύτευσης. Αν τυχόν δεν έχει συνταχθεί µελέτη φύτευσης και ο 
εργασίες πρασίνου προωθούνται µε µελέτη που συντάσσεται σταδιακά από την 
Υπηρεσία, τότε η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σηµεία ακριβώς που θα ορισθούν 
από αυτήν ή/και µε σχέδιο φύτευσης που θα δοθεί στον Ανάδοχο, σε συνδυασµό µε τα 
αναφερόµενα στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

3.2.3.3 Συντήρηση 
(α) Γενικά 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί κατάλληλα το πράσινο επί όσο χρόνο 
φέρει την εκ της σύµβασης ευθύνη για υποχρεωτική συντήρηση των έργων. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της σύµβασης ο χρόνος συντήρησης λήγει: 
Στην περίπτωση ανεξάρτητης εργολαβίας πρασίνου: Στο τέλος του συµβατικού χρόνου 
εκτέλεσης του Έργου. 
Στην περίπτωση εργολαβίας πρασίνου εντεταγµένης σε γενικώτερη εργολαβία (π.χ. 
συγκοινωνιακών έργων): Στο τέλος της περιόδου εγγύησης του συγκοινωνιακού έργου 
(κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του Έργου και 
υποχρεούται στη συντήρησή του), όπως αυτή προσδιορίζεται στους ειδικούς όρους 
δηµοπράτησης. 
Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών ή 
µετά από γραπτή εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου, 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις των φυτών. 
Επειδή οι επαναλήψεις των παραπάνω εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές 
συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του Έργου, κατά τη διάρκεια του χρόνου 
συντήρησης, µερικές από τις εργασίες αυτές µπορεί να αυξοµειωθούν (άρδευση, 
σχηµατισµός λεκάνης, λίπανση, σχηµατισµός κόµης κτλ.) ή και να παραλειφθούν 
τελείως (καταπολέµηση ασθενειών), µετά από εκτίµηση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 
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θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία, για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε 
εγκεκριµένης εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει. 
Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς 
την παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα 
πιστοποιείται. 
Σε περίπτωση που η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εργασίες 
συντήρησης που προβλέπεται από το πρόγραµµα εργασιών, δεν πραγµατοποιηθεί 
από τον Ανάδοχο σ' όλα τα φυτά, ή σ' όλο το χώρο του Έργου, ή παρά τη γραπτή 
εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου, τότε δεν θα 
πιστοποιείται οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης που θα έχει γίνει σ' όλα τα φυτά 
και οι συνέπειες από την παράλειψη αυτή του Αναδόχου θα βαρύνουν τον ίδιο. 
Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνεται ο 
προορισµός των φυτεύσεων. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει στην αναγκαία 
συντήρηση αυτών, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, µε σκοπό τα φυτά να 
διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη εµφάνιση, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα µε τη λειτουργικότητα, την αύξηση της αντοχής και 
ασφάλειας των κατασκευών, όπως επίσης και την αισθητική βελτίωση του χώρου. 
∆εδοµένου ότι οι φυτεύσεις αναφέρονται σε «ζωντανούς οργανισµούς», για τους 
οποίους είναι δυνατό, λόγω αστοχιών φύτευσης, ασθενειών, βανδαλισµών κτλ. να 
παρουσιασθούν σταδιακά απώλειες των αρχικών φυτεύσεων, για αυτό στις 
περιπτώσεις έργων, στα οποία η περίοδος συντήρησης περιλαµβάνει, µετά την 
προθεσµία ολοκλήρωσης των εργασιών φυτεύσεων και για µια τουλάχιστο φυτευτική 
περίοδο, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος κατά την ως άνω περίοδο συντήρησης, 
να εκτελεί νέες φυτεύσεις προς αντικατάσταση των απωλειών µέχρι βαθµού που να 
ικανοποιήσει πλήρως την Υπηρεσία. Οι απαιτήσεις ελάχιστου µεγέθους φυτών που 
περιλαµβάνονται στους όρους δηµοπράτησης για τις αρχικές φυτεύσεις θα έχουν 
εφαρµογή και σε κάθε νέα φύτευση που θα γίνεται κατά τη διάρκεια της συντήρησης. 
 

(β) Εργασίες Συντήρησης 
Στη συντήρηση περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 
Η Άρδευση των Φυτών 
Η άρδευση των φυτών, κατά την περίοδο της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος 
άρδευσης, θα γίνεται µε σωληνωτό δίκτυο, σταλλάκτες, ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου 
και χρονοδιακόπτες, µε τους οποίους θα ρυθµίζεται η έναρξη και η λήξη της άρδευσης 
σε κάθε θέση, όπως επίσης και η αντίστοιχη συχνότητα άρδευσης («εύρος 
άρδευσης»). 
Στην αρχική περίοδο µετά την εγκατάσταση του πρασίνου µετά από έγγραφη εντολή 
της Υπηρεσίας και µέχρι την ολοκλήρωση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
αρδευτικού δικτύου, θα είναι δυνατόν η άρδευση να γίνεται µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο 
σε συνδυασµό µε τα κατασκευασµένα (παράλληλα µε την εγκατάσταση πρασίνου) 
έργα του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. 
Οι υδατικές ανάγκες των φυτών, ξηροφυτικών ειδών, για την κρίσιµη θερµή και ξηρά 
περίοδο, µε σκοπό να διατηρούνται θαλερά (αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά 
στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης) θα παίρνονται ίσες προς: 
Φυτά σπορείου, θάµνοι και δενδρύλλια (ερείσµατα, νησίδες, πρανή): 3 It/ηµέρα/φυτό 
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∆ένδρα (ερείσµατα, νησίδες): 6 Ιt/ηµέρα/φυτό 
Άρδευση µε σταλλάκτες (παροχής 4 It/h): 
Για «εύρος άρδευσης» µία φορά ανά 4 ηµέρες, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, 
η απαιτούµενη, σε κάθε άρδευση, ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς: 
Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 3 It/ηµέρα/φυτό x 4 ηµέρες = 12 
Ιt/άρδευση/φυτό 
Σε δένδρα: 6 It/ηµέρα/φυτό x 4 ηµέρες = 24 Ιt/άρδευση/φυτό 
Η ως άνω άρδευση θα πραγµατοποιείται µε λειτουργία σταλλακτών: 
Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) x 3 h 
Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) x 3 h 
Για «εύρος άρδευσης» µία φορά ανά 7 ηµέρες, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, 
η απαιτούµενη, σε κάθε άρδευση, ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς: 
Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 3 It/ηµέρα/φυτό x 7 ηµέρες = 21 ≈ 20 
Ιt/άρδευση/φυτό 
Σε δένδρα: 6 It/ηµέρα/φυτό x 7 ηµέρες  = 42 ≈ 40 Ιt/άρδευση/φυτό 
Η ως άνω άρδευση θα πραγµατοποιείται µε λειτουργία σταλλακτών: 
Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) x 5 h 
Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) x 5 h 
Για διαφορετικό «εύρος άρδευσης» θα επιλέγεται ανάλογα διαφορετική διάρκεια 
άρδευσης ανά φυτό, µε τήρηση της σχέσης: 
Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) 
Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) 
Άρδευση µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο και χρήση των έργων του τριτεύοντος δικτύου 
άρδευσης: 
Κατά την αρχική περίοδο, µετά την εγκατάσταση του πρασίνου, αν δεν έχει 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης, η 
άρδευση µπορεί να γίνεται µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο µε χρήση των κατασκευασµένων 
έργων του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου (τα οποία κατασκευάζονται παράλληλα µε 
την εγκατάσταση του πρασίνου). Την περίοδο αυτή η άρδευση, στην κρίσιµη θερµή και 
ξηρά περίοδο, λόγω των δυσχερειών που παρουσιάζει η συχνή άρδευση, γίνεται µε 
εύρος άρδευσης µία φορά ανά 7 ηµέρες (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στους 
ειδικούς όρους δηµοπράτησης), οπότε η απαιτούµενη, σε κάθε άρδευση, ποσότητα 
νερού ανά φυτό είναι ίση προς: 
Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 20 Ιt/άρδευση/φυτό 
Σε δένδρα: 40 Ιt/άρδευση/φυτό 
Αν η άρδευση γίνεται µε βυτιοφόρο οχήµατα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο αριθµός 
των βυτίων πρέπει να είναι ανάλογος µε τη χωρητικότητα αυτών και την απόσταση του 
έργου από το σηµείο υδροληψίας, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες άρδευσης 
των φυτών. 
Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για άρδευση, χωρίς επικίνδυνα για τα φυτά άλατα ή 
άλλες ουσίες και πρέπει να διοχετεύεται στις λεκάνες άρδευσης µόνο µε ροή 
βαρύτητας όταν γίνεται πότισµα µε λάστιχο, ή όταν γίνεται σε πρανή ορυγµάτων µε 
πολύ µικρή πίεση για να µην καταστρέφεται η λεκάνη άρδευσης και για να γίνεται 
σωστή εκµετάλλευση του νερού από το φυτό. 
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Αν από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν κατασκευάστηκε έγκαιρα ή δεν λειτουργεί το 
αρδευτικό δίκτυο, η κάθε άρδευση µε βυτίο θα πληρώνεται µε την τιµή της «στάγδην 
άρδευσης». 
Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να πληρωθεί νέα τιµή για άρδευση φυτών, κατά τη 
διάρκεια της συντήρησης αυτών, µε πρόβλεψη βυτιοφόρου αυτοκινήτου σε συνδυασµό 
µε λάστιχο γιατί σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτη ευθύνη του Άναδόχου η κατασκευή, 
παράλληλα µε την εγκατάσταση του πρασίνου και του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. 
Ο ετήσιος αριθµός αρδεύσεων εξαρτάται από τις υγροθερµικές συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή εκτέλεσης των έργων. Στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης 
είναι δυνατόν να προσδιορίζεται ο ελάχιστος ετήσιος αριθµός αρδεύσεων ανά φυτό. 
Ο Σχηµατισµός της Λεκάνης Άρδευσης των Φυτών 
Ο σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης περιλαµβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από 
τον κορµό του φυτού και τη δηµιουργία λεκάνης για την άρδευση αυτού. Η λεκάνη 
κατασκευάζεται σε διαστάσεις και µε τρόπο ώστε να συγκρατεί το νερό που χρειάζεται 
το φυτό, ανεξάρτητα από το αν η λεκάνη θα σχηµατισθεί σε οριζόντια επιφάνεια ή σε 
πρανές. 
Κατά το σχηµατισµό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και 
µε συντριβή του χώµατος της επιφανειακής στρώσης (ψιλοχωµατισµός) εξαφανίζεται η 
κρούστα που υπάρχει. 
Σε κάθε βλαστητική περίοδο προβλέπονται δύο γενικοί ανασχηµατισµοί λεκανών σε 
όλα τα φυτά, στην έναρξη και λήξη αυτής, ενώ σε όλη τη διάρκειά της θα γίνεται 
συνεχώς η εργασία αυτή σε όσες λεκάνες χρειάζεται ώστε να είναι πάντοτε καλά 
σχηµατισµένες και καθαρές από ζιζάνια. 
 

3.2.3.4 Η Λίπανση των Φυτών 
Για κάθε φυτό και για κάθε λίπανση αυτή θα γίνεται µε 100 g µικτού λιπάσµατος τύπου 
11.15.15, ή µε 70 g «κοµπλεζάλ», ή άλλου κατάλληλου µικτού λιπάσµατος, ή 
κατάλληλου υδατοδιαλυτού λιπάσµατος της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Η λίπανση των φυτών θα γίνεται απαραίτητα πριν από την άρδευση, όταν γίνεται µε 
εργάτες, ή ταυτόχρονα µε την άρδευση σε περίπτωση υδρολίπανσης. 
Προβλέπονται δύο τουλάχιστον επαναλήψεις λίπανσης κατ' έτος. 
Όταν πρόκειται να γίνει λίπανση των φυτών, θα προσκοµίζονται στο Έργο όλοι οι 
σάκοι βασικού λιπάσµατος, ή «κοµπλεζάλ», ή υδατοδιαλυτών λιπασµάτων που 
αντιστοιχούν στον αριθµό των φυτών. 

 
3.2.3.5 Ο Σχηµατισµός Κόµης (κλάδευµα) 

Ανάλογα µε το είδος του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που 
επιδιώκεται, θα γίνεται το κλάδευµα του φυτού από ειδικευµένο προσωπικό της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. Στα πρανή το κλάδευµα θα γίνεται αυστηρά (σ' όσα είδη 
φυτών επιτρέπεται) µε σκοπό την πλήρη ανανέωση της βλάστησης. 
Μετά το κλάδευµα ο Ανάδοχος θα αποµακρύνει από το Έργο τα κοµµένα κλαδιά σε 
κατάλληλο χώρο της έγκρισης των αρµοδίων Αρχών, και σε οποιαδήποτε απόσταση 
από το Έργο. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στο κλάδευµα των φυτών κεντρικής 
νησίδας ώστε αρχικά τα φυτά να αναπτυχθούν κατ' έκταση, συστηµατικά όµως ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να παρακολουθεί την ανάπτυξη των φυτών και να επεµβαίνει 
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όπου είναι αναγκαίο, ώστε να µην καταλαµβάνεται από το φυτό τµήµα του 
κυκλοφοριακού χώρου έξω από τα όρια του φυτεύσιµου χώρου. 
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα κλαδέµατος θα τεµαχίζονται µε στελεχοκόπτες και θα 
διασκορπίζονται στις επιφάνειες των φυτών. 
 

3.2.3.6 Η Καταπολέµηση Ασθενειών των Φυτών 
Αυτή θα γίνεται προληπτικά στα φυτά που εποχιακά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης 
ασθενειών, ή θεραπευτικά όταν εµφανισθεί ασθένεια, µε κατάλληλα εντοµοκτόνα ή 
µυκητοκτόνα σκευάσµατα και γενικό λούσιµο του φυτού αφού προηγούµενα ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα για το προσωπικό που εργάζεται, το κοινό, τα 
ωφέλιµα έντοµα και τα ζώα. 
Το φυτοφάρµακο µπορεί και να προστεθεί στη λεκάνη άρδευσης πριν από την 
άρδευση εφόσον από τις προδιαγραφές του ενεργεί µ' αυτόν τον τρόπο και µε ευθύνη 
του Αναδόχου. 
Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή φυτοφαρµάκων (εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων, 
ζιζανιοκτόνων κτλ.) γίνεται µετά από έγγραφη έγκριση του συγκεκριµένου 
σκευάσµατος από τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου, χωρίς 
αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη ως προς την 
αποτελεσµατικότητά τους ή τις ζηµιές που µπορεί να προκαλέσουν στο φυτικό υλικό 
στο περιβάλλον κτλ. 
Επίσης µε ευθύνη του Αναδόχου θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφαλείας (µάσκες, 
γάντια, στολές, σήµανση, ανακοινώσεις) για την προστασία του εργατικού 
προσωπικού και του κοινού. 
Το Βοτάνισµα Χώρων µε Φυτά µε τη Βοήθεια Εργατών ή µε Χρήση Ζιζανιοκτόνου 
Η εργασία αυτή αφορά στο καθάρισµα των χώρων, στους οποίους φυτεύτηκαν φυτά, ή 
των χώρων του Έργου (ανεξάρτητα αν πρόκειται περί πρανών, ή οριζόντιων 
επιφανειών πλατυσµάτων, ή ερεισµάτων, ή διαφόρων νησίδων) από τα διάφορα 
ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά ζιζάνια που αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου 
συντήρησης των φυτών. 
Η παραπάνω εργασία θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο (βοτάνισµα µε τα χέρια, ή χρήση 
τσάπας και κοπή των διαφόρων ζιζανίων, ή κοπή τους µε µηχανικά µέσα). 
Στην περίπτωση που υπάρχουν βάτα, ή πολυετή, ή άλλα ανθεκτικά ζιζάνια, αυτά θα 
ψεκασθούν προηγουµένως µε το κατάλληλο διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο σκεύασµα, 
µε ευθύνη του Αναδόχου για τυχόν ζηµιές και αφού ξεραθούν θα κοπούν µε 
οποιοδήποτε µέσο. 
Μετά την εξαγωγή ή κοπή των παραπάνω ζιζανίων ο Ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει 
και θα τα αποµακρύνει από το Έργο µαζί µε οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά σε 
χώρους, στους οποίους επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές η απόρριψη τους και σε 
οποιαδήποτε απόσταση από το Έργο. 
Προβλέπονται βοτανίσµατα σε όλους τους χώρους των φυτών ώστε οι επιφάνειες στο 
Έργο και γύρω απ' αυτό να είναι πάντοτε καθαρές και να µην υπάρχει ανταγωνιστική 
βλάστηση. 
Καθαρισµός Χώρων από Ξένα Υλικά 
Η εργασία αυτή αφορά στο συστηµατικό καθάρισµα των χώρων από ξένα αντικείµενα 
(χαρτιά, κουτιά κτλ.) σε ερείσµατα και σε κεντρικές νησίδες ώστε να είναι πάντοτε 
καθαροί. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει τα έργα αποχέτευσης των 
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οµβρίων και να αποµακρύνει από αυτά οποιεσδήποτε φερτές ύλες και σκουπίδια είναι 
τυχόν συσσωρευµένα. 
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4 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ – ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ  
 
4.1 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ 
4.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Περιλαµβάνονται τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εξυγιαντικών 
στρώσεων θεµελιώσεων από άµµο και αµµοχάλικο. 
Περιλαµβάνονται τα υλικά που χρησιµοποιούνται ως επιφανειακές τελικές επιστρώσεις 
σε ειδικού τύπου έργα.   
 

4.1.2 Υλικά 
4.1.2.1 Αµµοχάλικα 

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

4.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες εξυγιαντικών ή επιφανειακών στρώσεων του 
έργου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω επιτρεπόµενες ανοχές, αυτές δε 
οι οποίες παρουσιάζουν ελλειµµατικές στάθµες ή διαστάσεις θα συµπληρώνονται µε 
έξοδα του Αναδόχου µε τις κατάλληλες ποσότητες υλικών. 
Οι επιτρεπόµενες ανοχές είναι οι ακόλουθες: 
Χαράξεις 
Ύφαλα : 0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης. 
Έξαλα :  0,15 m εκατέρωθεν της χάραξης. 
Πάχη στρώσεων (όχι  τελικών σταθµών) 
Ύφαλα : - 10%  έως  + 20% του πάχους στρώσεως. 
Έξαλα :  -   5%  έως  + 15% του πάχους στρώσεως. 
Στάθµες στρώσεων 
Ύφαλα :  ± 0,30 m. 
Έξαλα :  ± 0,15 m. 
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας επίπεδης 
κατά το µάλλον ή ήττον επιφανείας. 



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής  
  

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

58 

 

Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα 
αφαιρούνται και θα  αποµακρύνονται από το Έργο µε έξοδα του Αναδόχου και θα 
αντικαθίστανται από άλλα κατάλληλα. 
Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της 
µελέτης και εφ' όσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσµενή επίδραση επί 
της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα αποµακρύνονται µε έξοδα του Αναδόχου. 
 

4.2 ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ  
4.2.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Περιλαµβάνεται η κατασκευή στρώσεων και πρανών από λιθορριπές και φυσικούς 
ογκολίθους, για την κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων θεµελιώσεων από φυσικούς 
λίθους, για την πλήρωση µε λιθορριπές των κυψελών των προκατασκευασµένων 
κυψελωτών κιβωτίων, καθώς και για την τελική διαµόρφωση επιφανειών.  
 

4.2.2 Υλικά 
 
4.2.2.1 Γενικά 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανεύρει µετά από επιτόπου εξέταση και εργαστηριακές 
έρευνες το/α  καλύτερο/α λατοµείο/α της περιοχής µε τα πλέον υγιή και ανθεκτικά 
πετρώµατα, που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.  
Επιτρέπεται η χρήση λίθων, οι οποίοι αλιεύονται ή συλλέγονται από τις γειτονικές 
ακτές εφ' όσον όµως προέρχονται από πετρώµατα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις 
της   παρούσας  παραγράφου. 
Τα πετρώµατα, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τους φυσικούς ογκολίθους και τις 
λιθορριπές θα είναι υγιή, γωνιώδη κατά την θραύση, συµπαγή, σκληρά, πυκνά, 
ανθεκτικά σε µηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατµοσφαιρικού αέρα και µεταβολές 
των καιρικών συνθηκών. Επίσης θα είναι απαλλαγµένα από ανοικτές oπές, ρήγµατα ή 
επίπεδα διάκλασης, ρωγµές που δηµιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, 
γαιώδεις προσµίξεις και εγκλείσµατα άλλων πετρωµάτων, τα οποία συµβάλλουν στην 
ρηγµάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της µεταφοράς και τοποθέτησης και που 
µπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραµονή τους στον ατµοσφαιρικό αέρα ή 
µέσα στο θαλάσσιο νερό. 
Οι έλεγχοι της ποιότητας των πετρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τις λιθορριπές 
και τους φυσικούς ογκολίθους θα γίνει και µε τις πρότυπες προδιαγραφές “ASTM": 
Test for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate 
(ASTM C 88-73). 
Tests for Absorption and Bulk Specific Gravity of Natural Building Stone (ASTM C 97-
47). 
Test for Compressive Strength of  Natural Building Stone (ASTM C 170-50). 
 

4.2.2.2 ∆είγµατα – έλεγχοι 
Προτού χρησιµοποιηθεί το λατοµείο, που θα επιλέξει ο Ανάδοχος,  για την παραγωγή 
όλων γενικά των λίθινων υλικών (λιθορριπές, φυσικοί ογκόλιθοι), πρέπει να εξεταστεί, 
µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, και στη συνέχεια να εγκριθεί η χρησιµοποίησή 
του από την Υπηρεσία.   
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Για τον έλεγχο της καταλληλότητας του λατοµείου θα προσδιορισθούν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά των πετρωµάτων του : 
Ελάχιστο φαινόµενο ειδικό βάρος λίθου (ASTM C97-47): 2,50  t/m3. 
Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (%) (ASTM C97-47): 1%. 
Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη (κύβων ακµής 15 cm)  (ASTM C175-50): 650 kp/cm2  
Mέγιστη απώλεια επί τοις εκατό (%) κατά την δοκιµή υγείας (5 κύκλων) µε χρήση 
θειϊκού νατρίου (ASTM  C88-73): 10%. 
Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles: µικρότερη του 40%.  
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας του λατοµείου θα γίνουν τρεις έλεγχοι πριν 
από την χρησιµοποίησή του και θα ληφθεί ο µέσος όρος των εργαστηριακών 
αποτελεσµάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται ένας έλεγχος ανά ποσότητα 15 000 m3 
λιθορριπών ή φυσικών ογκολίθων. 
Κατ’ ελάχιστον το 50% κατά βάρος των φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών θα είναι 
λίθοι που θα έχουν βάρος µεγαλύτερο από το µέσο βάρος και θα είναι καλά 
διαβαθµισµένοι µεταξύ του µεγίστου και ελαχίστου. 
Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι διαβάθµισης θα γίνονται για κάθε τύπο φυσικών ογκολίθων 
ή λιθορριπών σε δείγµα όγκου τουλάχιστον 25 φορές µεγαλύτερο από τον όγκο του 
µεγαλυτέρου λίθου του υπόψη τύπου. 
Η λιθορριπή πλήρωσης των προκατασκευασµένων κιβωτίων θα αποτελείται από 
λίθους ατοµικού βάρους 20 έως 100 kg (Dmin=20 cm, Dmax=35 cm), το µέγιστο δε 
επιτρεπόµενο ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (D<20 mm) θα είναι 5%. 
Η λιθορριπή εξυγίανσης και έδρασης θα αποτελείται από λίθους ατοµικού βάρους 1 
έως 100 kg (Dmin=8 cm, Dmax=35 cm), το µέγιστο δε επιτρεπόµενο ποσοστό 
λεπτόκοκκου υλικού (D<20 mm) θα είναι 5%. 
Το υλικό της εξισωτικής στρώσης για την έδραση των προκατασκευασµένων κιβωτίων 
θα έχει πάχος στρώσης 20 cm και χαρακτηριστικά Dmin=40 mm, Dmax=70 mm. Η 
ανοχή στις παραπάνω διαµέτρους του υλικού αυτού είναι 10%. 
Ένα ικανοποιητικό δείγµα από κάθε τύπο φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών θα 
κρατείται επί τόπου ως υπόδειγµα για την κατασκευή. 
 

4.2.3 Εκτέλεση Εργασιών 
4.2.3.1 Γενικά 

Οι εργασίες φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών συνίστανται στην παραγωγή ή 
προµήθεια καταλλήλων υλικών σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές, στην 
φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, διάστρωση και µόρφωση 
των οριζοντίων στρώσεων και των πρανών µε τη βοήθεια δύτη, ή πλήρωση των 
κυψελών των προκατασκευασµένων κιβωτίων, όπως ορίζεται στα σχέδια και σύµφωνα 
µε τις παρούσες προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Λιθορριπές εξυγίανσης και έδρασης : Οι λιθορριπές αυτές θα διαστρώνονται πάντοτε 
κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια και στις στάθµες, που καθορίζονται στα 
κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. Το πάχος κάθε στρώσης δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 2 m. 
 

4.2.3.2 Ανοχές 
Τα πρανή και οι υπόλοιπες επιφάνειες των φυσικών ογκολίθων και λιθορριπών του 
έργου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω επιτρεπόµενες ανοχές. 
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Οι λιθορριπές και κατασκευές εκ φυσικών ογκολίθων, που παρουσιάζουν 
ελλειµµατικές στάθµες ή διαστάσεις θα συµπληρώνονται µε έξοδα του Αναδόχου µε τις 
κατάλληλες ποσότητες υλικών. 
Οι επιτρεπόµενες ανοχές είναι οι ακόλουθες: 
Χαράξεις  - Ύφαλα :  0,50 m εκατέρωθεν της χάραξης. 
Πάχη στρώσεων κατά την κατασκευή (όχι  τελικών σταθµών). 
Πάχη τελικών στρώσεων :  ± 5% του ονοµαστικού πάχους στρώσης. 
Ύφαλα: -10%  έως +20%  του πάχους στρώσης. 
Στάθµες στρώσεων. 
Στάθµες στρώσεων : ± 0,05 m. 
Η ανοχή στη στάθµη στρώσης των προκατασκευασµένων κιβωτίων είναι 0,05 m. 
Οι τελικές επιφάνειες πρέπει µακροσκοπικά να δίνουν την εντύπωση µιας επίπεδης 
κατά το µάλλον ή ήττον επιφανείας. 
Τα υλικά τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου θα 
αφαιρούνται και θα αποµακρύνονται από το έργο µε έξοδα του Αναδόχου, θα 
αντικαθίστανται δε από άλλα κατάλληλα. 
Υλικά τα οποία τοποθετήθηκαν πέραν από τα όρια τα οποία τίθενται από τα σχέδια της 
µελέτης και εφ' όσον κατά την κρίση του Επιβλέποντα έχουν δυσµενή επίδραση επί 
της ευσταθείας ή λειτουργίας του έργου θα αποµακρύνονται µε έξοδα του Αναδόχου. 
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5 ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
5.1 Γενικά 
5.1.1 Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Συµµόρφωση µε τις συστάσεις και απαιτήσεις που αναγράφονται πιο κάτω εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά.  Ο Ανάδοχος µερίµνη του θα εξασφαλίσει οιεσδήποτε 
πρόσθετες απαιτήσεις που θα χρειασθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Ν.ΚΤΣ) 
Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα 
Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 
Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧ) 
Αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις 
σιδηρού οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ. 
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τους παραπάνω Κανονισµούς ή ελλείψει 
Ελληνικών Κανονισµών, θα ισχύουν κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι Ευρωκώδικες 
και οι αντίστοιχοι Γερµανικοί Κανονισµοί. 
 

5.1.2 Απαιτήσεις 
Αφορά στην προµήθεια των υλικών και µέσων παραγωγής επιτόπου του άοπλου 
και οπλισµένου σκυροδέµατος για κτιριακές κατασκευές,  υπόγειες ή υπέργειες 
συµπεριλαµβανοµένων του ξυλοτύπου και χάλυβα οπλισµού, καθώς και των 
προκατασκευασµένων στοιχείων από σκυρόδεµα. 
 

5.1.3 Προσόντα 
Ολες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένο προσωπικό σε κατασκευές 
σκυροδεµάτων. 
Οι χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να είναι έµπειροι ώστε 
να τηρούν τις προδιαγραφές σύνθεσης. 
 

5.1.4 Ανοχές και Επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
Ολες οι Εργασίες σκυροδεµάτων θα εκτελεσθούν µε τους κανόνες της τέχνης της 
υψηλής στάθµης και µε ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των 
εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων.  Ο βαθµός ακρίβειας των κατασκευών θα 
βρίσκεται στα όρια ανοχών όπως αναγράφεται στα σχέδια ή προδιαγράφεται και 
αλλιώς θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
∆ιαστάσεις τοποθέτησης ±5χλστ. 
∆ιατοµές στοιχείων από σκυρόδεµα ±5χλστ. 
Ανω στάθµη πλακών δαπέδων ±5χλστ. 
Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωµάτων 
και τοίχων για ύψος ενός ορόφου ±5χλστ. 
Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωµάτων 
και τοίχων για όλο το ύψος 20χλστ. 
Η Απόκλιση πακτωµένων αγκυρίων στο σκυρόδεµα±3χλστ.από την θεωρητική τους 
θέση και µε κλίση από την κατακόρυφο όχι µεγαλύτερη από 1:200.  Θα 
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στερεώνονται στη θέση τους µε την βοήθεια µεταλλικής πλάκας ή µε  τρόπο που θα 
εγκρίνει η επίβλεψη. 
 

5.1.5 ∆ειγµατοληψία 
Κατ’ ελάχιστο σύµφωνα µε το Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Ν.ΚΤΣ). 
 

5.1.6 Υποβολές 
Ο Ανάδοχος θα πάρει έγκριση της Υπηρεσίας για το εργαστήριο το οποίο θα 
προβαίνει στον έλεγχο των υλικών και δοκιµών σύµφωνα µε τον Ν. ΚΤΣ και θα 
παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εξακρίβωση των αποτελεσµάτων.  Ο Ανάδοχος 
θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τρία αντίγραφα Πιστοποιητικών όπου θα φαίνεται ότι 
τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές ως κατωτέρω: 
 
Α∆ΡΑΝΗ : Κάθε Εβδοµάδα ή το πολύ κάθε 500 κυβικά µέτρα από κάθε είδους 

αδρανές υλικό. 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Για κάθε φορτίο εντός τεσσάρων ηµερών από την ηµέρα παραλαβής 

του ή το πολύ εντός οκτώ ηµερών από την ηµέρα παραγωγής του. 
 
Πρόσθετοι έλεγχοι µπορούν να γίνουν αν η Υπηρεσία το απαιτήσει.  Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω και µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για 
έγκριση την ονοµασία της πηγής από την οποία προτίθεται να προµηθεύεται 
αδρανή, καθώς και αποδεικτικά που να φαίνεται ότι το υλικό πληρεί τις απαιτήσεις 
των προτύπων. 
 

5.1.7 Ελεγχος και ∆οκιµές 
5.1.7.1 Γενικά 

Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος του σκυροδέµατος θα πληρούν αυστηρά τον Ν. ΚΤΣ 
κατ’ ελάχιστο. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Το εργαστήριο που θα προβαίνει στους έλεγχους θα είναι επαρκώς 
εξοπλισµένο ώστε οι έλεγχοι να γίνονται σύµφωνα µε τον Ν. ΚΤΣ. 
Θα είναι ικανό να κάνει τους πιο κάτω ελέγχους και δοκιµές. 
∆οκιµές Αντοχής σε θλίψη  
Ελεγχος Εργασιµότητος 
Ελεγχος Καθαρότητος και αγνότητος των αδρανών 
Ελεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
Μέτρηση περιεκτικότητος υγρασίας των αδρανών 
Μέτρηση κάθισης και δείκτου συµπύκνωσης υγρού σκυροδέµατος 
∆οκιµή συστολής 
Ελεγχος περιεκτικότητος σε αέρα 
Τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη. 

 
5.1.7.2 Αναφορά αποτελεσµάτων των ελέγχων και δοκιµών 

α) Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία µόλις 
ετοιµάζονται. 



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής  
  

 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

63 

 

β) Τα πιστοποιητικά των ελέγχων θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα 
απαιτούµενα στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ευκρινώς τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών. Βλέπε DIN 1048 τµήµα 5 και DIN 1045 τµήµα 4.3 

γ) Τα αποτελέσµατα της απαιτούµενης εργασιµότητας, αντοχής και ποιότητας των 
ελέγχων του σκυροδέµατος και του προκατασκευασµένου οπλισµένου 
σκυροδέµατος θα υποβάλλονται εις διπλούν. 

 
∆ΑΠΑΝΕΣ: Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για όλες τις δαπάνες των περιγραφέντων 

ελέγχων και δοκιµών. 
 

5.1.8 Κακοτεχνίες της κατασκευής 
Κατασκευές που θα κριθούν κακότεχνες από την επίβλεψη πρέπει να  καθαιρεθούν 
και να αποµακρυνθούν.  Ολες οι δαπάνες για καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

5.1.9 ∆οκιµαστικές φορτίσεις των κατασκευών 
Ο έλεγχος αυτός στις κατασκευές ή σε τµήµα αυτών προτείνεται στον Ανάδοχο αν 
αυτό απαιτείται κατά την κρίση της επίβλεψης. 
Εάν η δοκιµαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει εξαιτίας ολικής ή µερικής αστοχίας 
των δοκιµίων του σκυροδέµατος τότε τα έξοδα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. 
Εάν η δοκιµαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει εξαιτίας µιας ή περισσοτέρων 
συνθηκών που καταµαρτυρούν αµέλεια του Ανάδοχου τότε ο Ανάδοχος θα 
αποζηµιωθεί για την δαπάνη αυτή µόνον εάν τα αποτελέσµατα της φόρτισης είναι 
ικανοποιητικά. 
Εάν η δοκιµαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει για οιοδήποτε άλλη αιτία, ο 
Ανάδοχος θα προβεί στην δοκιµαστική φόρτιση και θα αποζηµιωθεί για όλες τις 
δαπάνες ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα. 
Η επίβλεψη θα κρίνει για το είδος της δοκιµής, το φορτίο, και την ερµηνεία 
(αξιολόγηση) των αποτελεσµάτων. 
 

5.1.10 Ηµερολόγιο και Αρχείο 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί ένα ηµερολόγιο όπου θα αναγράφεται η πρόοδος των 
εργασιών και όπου θα παρουσιάζει καθηµερινά στην Επίβλεψη για έγκριση. 
Το ηµερολόγιο θα περιέχει: 
- Το προσωπικό του Εργοταξίου 
- Τις καιρικές συνθήκες 
- Τα σχέδια του εργοταξίου 
- Τους υπεργολάβους 
 
Αναφορικά µε τις εργασίες σκυροδεµάτων θα τηρούνται καταστάσεις των εξής: 
- Σκυροδετήσεις-ηµεροµηνία και ώρα 
- Περιεκτικότητα τσιµέντου και εργασιµότητα κάθε παραγωγής ποσότητας 

σκυροδέµατος 
- Ελεγχοι των δοκιµίων 
- Αναφορές στις καιρικές συνθήκες 
- Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης που εφαρµόσθηκαν. 
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5.1.11 Ελεγχοι Πρόσθετων ∆οκιµίων 

Εάν λόγω πρόωρης φορτίσεως σκυροδετηθέντων στοιχείων, οφειλοµένης στην 
πρόοδο του έργου, ζητηθούν από την Επίβλεψη πρόσθετα δοκίµια για έλεγχο τότε ο 
Ανάδοχος θα προβεί στους ελέγχους χωρίς να αποζηµιωθεί ιδιαίτερα για τις 
δαπάνες αυτές. 
 

5.1.12 Κριτήρια µελέτης 
 

Η µελέτη κατασκευής των κατασκευών από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα θα 
εκπονηθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74, όπως ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις 
του Π.∆. 515/89. Οι βασικοί κανονισµοί που θα χρησιµοποιηθούν αναφέρονται 
ακολούθως: 
Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
Ελληνικός Κανονισµός φορτίσεως οικοδοµικών έργων 
Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 
Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός  
Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω θα χρησιµοποιηθούν οι 
αντίστοιχοι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί EC, DIN κ.λπ. 

 
5.1.13 Εγκαταστάσεις 

Φορτία προερχόµενα από µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα 
εξαρτώνται από στοιχεία επιλεγµένα από τους διαγωνιζόµενους και τα οποία θα 
ενσωµατωθούν στο Εργο. 
 

5.1.14 Κινητά φορτία 
Γενικά για να ληφθεί υπόψη κινητό φορτίο 5.00kN/m2 
Το οριζόντιο φορτίο που εφαρµόζεται στο στηθαίο και τους χειρολισθήρες είναι, στη 
στάθµη του χειρολισθήρα: 3.0ΚΝ/Μ. 
 

5.1.15 Εδαφολογική έρευνα 
Η έκθεση της εκπονηθεισας εδαφολογικής έρευνας εχει ληφθεί υπόψη για τον 
καθορισµο των συντελεστών φορτίσεων.  Τα αποτελέσµατα των εδαφολογικών 
ερευνών εχουν ενσωµατωθει στην µελετητική εργασία. 

 
5.2 Ειδικές Προδιαγραφές 

Θα τηρηθούν οι ελάχιστες γενικές απαιτήσεις που προδιαγράφονται στον Ν.ΚΤΣ. 
 

5.2.1 Μέτρηση και ανάµιξη εργοταξιακού σκυροδέµατος µεγάλων έργων 
Θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι απαιτήσεις της παραγράφου 13.5 του Ν.ΚΤΣ. Το νερό 
θα µετράται κατ'όγκο ή κατά βάρος ή µε µετρητή λίτρων και οποιαδήποτε µέθοδο κι 
αν χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να µπορεί να προσαρµόζεται αµέσως για παροχή 
προκαθορισµένης ποσότητας νερού µε ακρίβεια 1% µέχρι 10%.  Μετά την 
ολοκλήρωση της ανάµιξης δεν θα προστίθεται καµία ποσότητα νερού. 
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Πρόσµικτα θα χρησιµοποιούνται αν εγκριθούν και σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστού.  Ο Ανάδοχος θα παράσχει αποδείξεις για την ακρίβεια της 
συσκευής παροχής. 
Ο τύπος του συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος, η διαρρύθµιση, η 
τοποθέτηση, η προστασία, ο τρόπος ζύγισης και ανάµιξης υπόκειται στην έγκριση 
της Υπηρεσίας. Το συγκρότηµα θα είναι διαρρυθµισµένο έτσι ώστε να διευκολύνεται 
ο έλεγχος όλων των χειρισµών ανά πάσα στιγµή. 
Επίσης πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες διευκολύνσεις προς λήψη δοκιµίων 
σκυροδέµατος για τον έλεγχο της οµοιοµορφίας. 

 
5.2.2 Ετοιµο σκυρόδεµα 

 
Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί έτοιµο σκυρόδεµα τότε ο εξοπλισµός 
ανάµιξης και µεταφορά και η µέθοδος σκυροδέτησης θα τύχουν της έγκρισης της 
Επίβλεψης. 
Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 12.1 του 
Ν.ΚΤΣ της προδιαγραφής αυτής, της σχετικής παραγράφου του DIN 1045 και ο 
προµηθευτής πρέπει να είναι ενήµερος µε τις απαιτήσεις αυτές. 
Η περιεκτικότητα κάθε παραγωγής σκυροδέµατος κατά βάρος σε τσιµέντο, νερό, 
σκύρα, χαλίκι κλπ., αδρανή καθώς και ο χρόνος παροχής του νερού θα 
αναγράφονται σε κάθε δελτίο παραλαβής από τον παρασκευαστή.  Καµία ποσότητα 
νερού δεν θα προστίθεται κατά την διαδροµή από το σηµείο παραγωγής µέχρι το 
σηµείο σκυροδέτησης.  Ο προµηθευτής του έτοιµου σκυροδέµατος πρέπει να 
πληρεί τις συνθήκες µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.4 του DIN 1045. 
Ο αναµικτήρας του αυτοκινήτου µεταφοράς πρέπει να είναι τελείως άδειος πριν 
γεµίσει µε νέο σκυρόδεµα.Τα οχήµατα µεταφοράς µε ανάδευση δεν πρέπει να 
υπερφορτώνονται σύµφωνα µε την ικανότητα παραγωγής του προµηθευτή αλλά να 
προσαρµόζονται οι δόσεις προς την περιεκτικότητα των οχηµάτων. 
Εάν η µεταφορά του σκυροδέµατος γίνει µε αυτοκίνητο αναµικτήρα τότε ο µέγιστος 
επιτρεπόµενος χρόνος από την στιγµή της παροχής του νερού µέχρι τη στιγµή της 
εκκένωσης είναι 1.5 ώρα, εκτός αν η επίβλεψη παρατείνει τον χρόνο (αν έχει 
προστεθεί επιβραδυντικό). 
 

5.2.3 Μεταφορά σκυροδέµατος 
Η µεταφορά σκυροδέµατος θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιότητά του 
και σύνθεση µέχρι το σηµείο εκκένωσης.  Βλέπε επίσης DIN 1045 παράγραφος 10. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και διάφορα µέσα ώστε η κατηγορία κάθε 
σκυροδέµατος να είναι εξασφαλισµένη κάτω από οποιεσδήποτε εργοταξιακές 
συνθήκες κατά την µεταφορά από τον αναδευτήρα µέχρι την τελική θέση 
σκυροδέτησης. 
Ο µέγιστος χρόνος από την στιγµή της παραγωγής µέχρι την σκυροδέτηση είναι: 
Για θερµοκρασίες σκυροδέτησης κάτω των 20°C : 45 λεπτά 
          "       "          "                          µεταξύ 20°C και 30°C : 30 λεπτά 
          "      "          "                          πάνω των 30°C ο χρόνος αυτός ελέγχεται και 
καθορίζεται από την επίβλεψη. 
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5.2.4 Σκυροδέτηση 
Καµία ποσότητα νερού δεν επιτρέπεται να προστεθεί µετά το πέρας της ανάµιξης 
στο συγκρότηµα παραγωγής. Οι ξυλότυποι και οι αρµοί θα διαβρέχονται επαρκώς. 
Σκυροδέτηση σε γυµνές επιφάνειες εδάφους θα γίνεται αµέσως µετά την 
προετοιµασία της επιφάνειας. 
∆εν θα γίνεται σκυροδέτηση µε τρόπο ο οποίος δηµιουργεί απόµειξη - ανεπιθύµητο 
τελείωµα ή κακή ποιότητα κατασκευής.  ∆εν θα γίνεται µεταφορά του σκυροδέµατος 
µε την βοήθεια του δονητού ή τσουγκράνες. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση σε 
τοίχους ή σε  θεµέλια  από ύψος πέραν του 1 µέτρου.  Πριν τη σκυροδέτηση θα 
εξασφαλίζεται η προδιαγραφείσα κάλυψη του οπλισµού.  Ο χώρος σκυροδέτησης και 
οι ξυλότυποι πρέπει να είναι καλά καθαρισµένοι από σκουπίδια κλπ.  Σέσουλες, 
κάδοι, χοάνες κλπ. πρέπει να τηρούνται καθαρά από επικαλύψεις σκληρυµένου 
σκυροδέµατος και δεν θα πρέπει να βρέχονται κατά την χρήση.  Θα πρέπει να γίνει 
πρόβλεψη µε κατάλληλα µέσα ώστε να ελέγχεται η θερµοκρασία του σκυροδέµατος 
κατά την διάστρωση να µην υπερβαίνει τους 32°C.  Για σκυροδέτηση σε θερµό 
περιβάλλον.  Βλέπε παραγ. 3.2.9. 
Εάν κατά τη σκυροδέτηση της πλάκας δαπέδου συµβεί διακοπή σκυροδέµατος 
πέραν των 30 λεπτών πρέπει αµέσως να δηµιουργούνται αρµοί. 
Ο ρυθµός και η ποσότητα του σκυροδέµατος πρέπει να προγραµµατίζονται έτσι 
ώστε η σκυροδέτηση να είναι άµεση και πρέπει να  προβλέπεται ώστε τα κενά 
χρονικά διαστήµατα ανάµεσα σε δύο σκυροδετήσεις να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται η µονολιθικότητα του σκυροδετηθέντος τµήµατος. 
Ο εξοπλισµός για την σκυροδέτηση πρέπει να έχει τέτοια ικανότητα ώστε να µην 
δηµιουργεί κενά χρονικά διαστήµατα και καθυστερήσεις στην παραγωγή.  Πρέπει να 
υπάρχουν επαρκείς δονητές και ανθρώπινο δυναµικό ώστε η συµπύκνωση να 
γίνεται γρήγορα µετά την διάστρωση ακόµη και σε δύσκολες περιοχές.  Επίσης 
πρέπει να προβλέπεται και εφεδρικός εξοπλισµός για άµεση αντικατάσταση σε 
περίπτωση βλάβης. 
 

5.2.5 Συµπύκνωση σκυροδέµατος 
Ο Ανάδοχος πρέπει µόλις ζητηθεί από την Επίβλεψη και πριν αρχίσουν οι κανονικές 
εργασίες να κάνει επίδειξη της ικανότητας της µεθόδου που προβλέπεται για την 
συµπύκνωση. Ο αριθµός και το µέγεθος των δονητών θα είναι τέτοιος ώστε να 
εξασφαλίζει την δόνηση σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος.  Πρέπει να γίνεται 
πρόβλεψη εφεδρικών δονητών:  Για κάθε τρεις δονητές εν λειτουργία θα υπάρχει 
ένας εφεδρικός.  Η δόνηση πρέπει να παρέχεται συστηµατικά και σε τέτοια χρονικά 
διαστήµατα ώστε οι ζώνες επιρροής να υπερκαλύπτονται. 

 
5.2.6 Αρµοί σκυροδέµατος 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την µελέτη των λεπτοµερειών και των θέσεων 
όλων των αρµών των στοιχείων του σκυροδέµατος, που θα υπόκεινται στην έγκριση 
της Επίβλεψης. 

 
5.2.7 Συντήρηση Σκυροδέµατος 

Τις πρώτες επτά ηµέρες το σκυρόδεµα θα διατηρείται υγρό είτε µε ράντισµα αλλά 
χωρίς λιµνάζοντα νερά είτε καλύπτοντάς το µε µια µεµβράνη να απορροφά και 
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διατηρεί την υγρασία (λινάτσα).  Κατά τη διάρκεια επτά ηµερών η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος δεν πρέπει να στεγνώσει καθόλου σε κανένα σηµείο. Μετά τις επτά 
ηµέρες η συντήρηση συνεχίζεται µε απλούστερο τρόπο µέχρι την 21η µέρα.  Ο 
απλούστερος αυτός τρόπος θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 

5.2.8 Προστασία Σκυροδέµατος 
Το σκυρόδεµα θα προστατεύεται ώστε να αποτραπούν ζηµίες από τις καιρικές 
συνθήκες, από τα φυτά, υπερφόρτιση ή οιαδήποτε άλλη αιτία.  Οι επιφάνειες του 
σκυροδέµατος που είναι εκτεθειµένες στους χώρους άλλων εργασιών πρέπει να 
προστατεύονται για να αποτραπούν αποχρωµατισµοί ή παραµόρφωση από 
σκουριές και ζηµιές από πτώσεις αντικειµένων κλπ.  Πριν ληφθεί οποιοδήποτε µέτρο 
αποκατάστασης ελαττώµατος, o Ανάδοχος πρέπει να τύχει της έγκρισης της 
Υπηρεσίας του τρόπου και των υλικών επιδιόρθωσης. 
Κανένα τµήµα σκυροδέµατος δεν θα καθαιρείται χωρίς προηγούµενη έγκριση της 
Υπηρεσίας.  Στεγανό σκυρόδεµα δεν θα φορτισθεί µε νερό ή µε άλλο τρόπο πριν 
περάσουν 21 ηµέρες από την σκυροδέτηση. 
 

5.2.9 Σκυροδέτηση µε υψηλές θερµοκρασίες, βλ. παραγρ. 12.9 του Ν. ΚΤΣ 
Οι αποθέσεις του τσιµέντου και οι σωροί των αδρανών δεν πρέπει να 
προσβάλλονται απευθείας από τις ηλιακές ακτίνες.  Τα αδρανή πρέπει να 
καταβρέχονται µε ράντισµα αν χρειασθεί για να διατηρούνται υγρά.  Το νερό για το 
σκυρόδεµα πρέπει να αντλείται από το σκυρόδεµα.  Εάν παροδικά αποθηκευθεί σε 
δεξαµενές, αυτές πρέπει να είναι σε σκιά για να διατηρηθεί η θερµοκρασία του όσο 
χαµηλότερα γίνεται.  Ενώ η θερµοκρασία του νερού δεν πρέπει να είναι πολύ 
χαµηλότερη από την θερµοκρασία του σκυροδετηθέντος σκυροδέµατος, όταν αυτό 
χρησιµοποιείται για την συντήρηση του σκυροδέµατος. 
Κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης µε θερµές καιρικές συνθήκες πρέπει να λαµβάνονται 
αυτές οι επιπλέον προφυλάξεις ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι πρακτικά η 
σκυροδέτηση έγινε στην χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία. Σε καµία περίπτωση η 
θερµοκρασία του σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει τους 32°C κατά την 
σκυροδέτηση. 
Σε περίπτωση που επικρατήσουν ξηροί άνεµοι θα προβλεφθούν προσωρινοί 
ανεµοφράκτες.  Ο Ανάδοχος θα προβλέπει για επάρκεια νερού σωλήνες ποτίσµατος 
και ακροφύσια ψεκασµού.  Ολες οι επιφάνειες που θα σκυροδετηθούν θα πρέπει να 
µένουν βρεγµένες αλλά χωρίς λιµνάζοντα νερά, θα είναι απαραίτητο να γίνει 
ψεκασµός µε νερό των ξυλοτύπων και του σιδηροπλισµού.  Το συγκρότηµα 
παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να είναι σκιασµένο και βαµµένο άσπρο σε όλα τα 
σηµεία.  Το δίκτυο άντλησης και άλλες επιφάνειες πρέπει να τηρηθούν δροσερότερες 
καλύπτοντάς τες µε υγρές λινάτσες και µε ψεκασµούς νερού. 
Εάν η θερµοκρασία της ηµέρας και οι συνθήκες ξηρασίας είναι οριακές, η 
σκυροδέτηση πρέπει να προγραµµατισθεί για αργά το απόγευµα ώστε να 
αποτραπούν οι σοβαρές επιπτώσεις της θερµοκρασίας. 
Ολες οι διαδικασίες σκυροδέτησης µε θερµές καιρικές συνθήκες πρέπει να 
εγκριθούν λεπτοµερώς από την Υπηρεσία. 
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5.2.10 Τελειώµατα Επιφανειών Σκυροδέµατος µε ξυλότυπο 
 
5.2.10.1 Τελειώµατα Σκυροδέµατος 

Πριν την έναρξη των εργασιών συνίσταται στον Ανάδοχο να προβεί στην κατασκευή 
αρκετών ολοκληρωµένων δειγµάτων µε οπλισµό, που θα δείχνουν κάθε τύπο 
τελειώµατος αποκαλυπτοµένης επιφάνειας, για έγκριση. 
Τα δείγµατα αυτά θα τηρηθούν σαν πρότυπα και όλη η κατασκευή δεν πρέπει να 
είναι κατώτερη από το δείγµα. 
Ολες οι επιφάνειες θα είναι ελεύθερες από κενά, κυψέλες ή άλλα ελαττώµατα.  
Προτείνεται να γίνει ταξινόµηση των επιφανειών του σκυροδέµατος ανάλογα µε τα 
είδη των ξυλοτύπων όπως καθορίζονται στην συνέχεια. 
 
∆εν θα επιτρέπεται καµία αποκατάσταση της αποκαλυπτοµένης επιφάνειας χωρίς 
την έγκριση της Υπηρεσίας, για κάθε είδος και για κάθε µέθοδο θα ζητείται η έγκριση 
της Υπηρεσίας. 
Τµήµατα τα οποία προορίζονται να επιχρισθούν και παρουσιάζουν πολύ λεία 
επιφάνεια θα µυστριθούν µε κονίαµα αµέσως µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου. 
 

5.2.11 Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος χωρίς ξυλότυπο 
Το τελείωµα επιφάνειας σκυροδέµατος χωρίς  ξυλότυπο θα είναι σφραγισµένο, 
τριπτό, πατητό ή χτενισµένο, σύµφωνα µε τους ακόλουθους ορισµούς: 

 Σφραγισµένο τελείωµα. Μορφώνεται µε ισοπέδωση και ελαφρό κοπάνισµα του 
σκυροδέµατος µε πήχεις, για τη δηµιουργία οµοιόµορφης επιφάνειας, οµαλής ή µε 
γραµµές. Το υλικό που εκχυλίζει αποµακρύνεται µε πήχη αµέσως µετά τη 
συµπύκνωση.  Αποτελεί επίσης το πρώτο στάδιο για τα υπόλοιπα τελειώµατα. 

 Τριπτό τελείωµα.  Συνίσταται στη δηµιουργία οµοιόµορφης επιφάνειας µε 
επεξεργασία τόση όση είναι αναγκαία για να επαλειφθούν τα ίχνη που άφησαν οι 
πήχεις, µε ξύλινο τριβίδι µε το χέρι ή µε µηχανικό τριβίδι τύπου εγκεκριµένου από 
την Υπηρεσία.  Η επιφάνεια δεν θα τριφτεί πριν το σκυρόδεµα έχει σκληρυνθεί 
αρκετά ώστε να µην ανέρχεται στην επιφάνεια υπερβολική ποσότητα πολτού, που 
τότε θα πρέπει να αποµακρύνεται. 

 Πατητό τελείωµα.  Γίνεται µε σιδερένιο µυστρί που πιέζεται σταθερά και σχηµατίζει 
σκληρή και λεία επιφάνεια χωρίς ίχνη µυστρίσµατος.  Το µύστρισµα δεν θα αρχίσει 
πριν η µεµβράνη υγρασίας εξαφανισθεί και το σκυρόδεµα έχει σκληρυνθεί αρκετά 
ώστε να µην ανέρχεται στην επιφάνεια υπερβολική ποσότητα πολτού, που τότε θα 
πρέπει να αποµακρύνεται. 

 Χτενισµένο τελείωµα (µε ραβδώσεις). Μορφώνεται πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεµα 
µε συρµατόβουρτσα που χτενίζει την επιφάνεια κάθετα προς τη διεύθυνση της 
κυκλοφοριακής ροής για να δώσει µέσο βαθµό 0,75εκ. 

 
5.2.12 Ξυλότυποι 
5.2.12.1 Κατασκευή του ξυλότυπου 

Η κατασκευή του ξυλότυπου θα είναι ακριβής ως προς τη θέση την στάθµη και 
στέρεη ώστε να αποτραπούν αποκλίσεις ή κυρτώσεις κατά την σκυροδέτηση. 
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5.2.12.2 Στήριξη και δέσιµο του ξυλοτύπου 
Ο ξυλότυπος η στήριξη και το δέσιµό του πρέπει να είναι διαστασιολογηµένα έτσι 
ώστε η σκυροδέτηση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος να είναι ευχερής. 
 

5.2.12.3 Αποξήλωση του ξυλότυπου 
Η αποξήλωση του ξυλότυπου πρέπει να γίνεται µε προσοχή ώστε να µη 
προκαλούνται ζηµιές στις επιφάνειες του σκυροδέµατος. 
 

5.2.12.4 Μέριµνα για τον ξυλότυπο 
Ειδική φροντίδα θα ληφθεί για τον ξυλότυπο και τις παρυφές του διατηρώντας τις 
οµοιόµορφα υγρές, έτσι θα αποτραπεί η συστολή του ξυλότυπου (πετσικάρισµα) και 
το άνοιγµα των αρµών. 
 

5.2.12.5 Φαλτσογωνίες 
Σε όλες τις εξωτερικές ακµές των χυτών επί τόπου του έργου στοιχείων της 
κατασκευής θα τοποθετηθούν φαλτσογωνίες διαστάσεων 2Χ2εκ. στον ξυλότυπο.  
Αυτό ισχύει για τους αρµούς διακοπής ή τους αρµούς κατασκευής των φερόντων 
στοιχείων της κατασκευής. 

 
5.2.12.6 Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος 

Η κατασκευή του ξυλότυπου του εµφανούς σκυροδέµατος θα ανταποκρίνεται µε τα 
κατωτέρω: 
θα χρησιµοποιείται λάδι το οποίο δεν θα λεκιάζει ούτε θα χρωµατίζει τις επιφάνειες 
του σκυροδέµατος. 
∆εν θα χρησιµοποιηθούν στηρίγµατα και αγκύρια του ξυλοτύπου τέτοια που να 
αφήσουν σηµάδια ορατά στην επιφάνεια του σκυροδέµατος.  Οι τρύπες για το 
πέρασµα των φουρκετών που δένουν τον ξυλότυπο θα κλεισθούν επιµελώς µετά 
την αποµάκρυνση του ξυλοτύπου. 
Θα χρησιµοποιείται ικανός αριθµός στηριγµάτων - αποστάσεως ώστε να υπάρξει 
ένα ικανό πάχος κάλυψης του οπλισµού από σκυρόδεµα.  Το είδος και οι θέσεις των 
στηριγµάτων αυτών θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

 Στους κατωτέρω τύπους ξυλοτύπων κατατάσσονται τρεις κατηγορίες ξυλοτύπων 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις τελειώµατος των επιφανειών του σκυροδέµατος. 
(α) Θα είναι ένα κανονικό τελείωµα επιφάνειας.  ∆εν παρουσιάζει σπουδαιότητα 

ούτε ο βαθµός λείας επιφάνειας ούτε η θέση του αρµολογήµατος του 
ξυλοτύπου. Αυτός ο τύπος ξυλοτύπου θα χρησιµοποιείται κυρίως για µη 
ορατές επιφάνειες σκυροδέµατος, π.χ. θεµελίωση, κανάλια σωλήνων, κλπ. 
που δεν προβλέπουν απαίτηση υψηλότερης στάθµης ξυλοτύπου. 

(β) Το πέτσωµα θα γίνεται από υλικό εγκεκριµένο από την επίβλεψη που θα 
προβλέπει µια λεία επιφάνεια και οµοιοµορφία στους ιστούς και στην 
εµφάνιση.  Το υλικό αυτό δεν πρέπει να αφήνει ξέσµατα στο σκυρόδεµα και το 
αρµολόγηµά του δεν θα δηµιουργεί ελαττώµατα.  Θα είναι του ίδιου τύπου και 
θα λαµβάνεται από την ίδια πηγή καθόλη τη διάρκεια της κατασκευής.  Ο 
Ανάδοχος θα επιδιορθώνει κάθε ατέλεια στο τελείωµα που θα απαιτεί η 
Υπηρεσία.  ∆εν θα επιτρέπονται εσωτερικά δεσίµατα και ενσωµατωµένα 
µεταλλικά στηρίγµατα. 
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Ο τύπος αυτού του ξυλοτύπου θα χρησιµοποιηθεί σε δευτερεύοντες χώρους 
που δεν απαιτείται ειδικό τελείωµα (µηχανοστάσια, αποθήκες κλπ.). 

(γ) Θα είναι τελείωµα ανωτέρας στάθµης.  Η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα είναι 
τελείως λεία και επίπεδη και κάθε ίχνος από τους αρµούς θα είναι 
ελαχιστοποιηµένο και σε καθορισµένη διάταξη. 
Το πέτσωµα αυτού του ξυλότυπου θα γίνει από Betoform ή από άλλο ανάλογο 
υλικό σε µεγάλα φύλλα ώστε οι αρµοί να είναι οι λιγότεροι δυνατοί.  Τα φύλλα 
θα τοποθετηθούν σε εγκεκριµένη διάταξη και όπου είναι δυνατό οι αρµοί 
µεταξύ των φύλλων θα εναρµονίζονται µε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, κατώφλια 
ή ανώφλια η αλλαγή κατεύθυνσης της όψης.  Σε όλους τους αρµούς µεταξύ 
των φύλλων θα προβλέπονται ειδικοί σύνδεσµοι ώστε να διατηρείται η 
ακρίβεια της ευθυγράµµου τοποθέτησης των φύλλων.  ∆εν θα 
χρησιµοποιούνται κατεργασµένα φύλλα από χαρτόνι ούτε τυποποιηµένα 
µεταλλικά πανέλα. 
 
Οποιαδήποτε µέθοδο τελειώµατος εκλέξει ο Ανάδοχος, την ίδια µέθοδο θα 
χρησιµοποιήσει για κάθε ξεχωριστό τµήµα του κτιρίου µε την έγκριση της 
Υπηρεσίας. Ο τύπος αυτού του ξυλοτύπου χρησιµοποιείται σε τοιχεία, 
υποστυλώµατα, δοκούς, πλάκες, κλιµακοστάσια, στηθαία κλπ., 

 
5.2.13 Σιδηροπλισµοί 
 Γενικώς θα εφαρµοσθεί ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού 

σκυροδέµατος (Κ.Τ.Χ. – ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000), µε σύγχρονη ισχύ των αντίστοιχων 
Ευρωκωδίκων και DIN, για θέµατα που δεν καλύπτονται από τον υπόψη Κανονισµό 
και επί πλέον θα ισχύουν και οι ακόλουθες ξεχωριστές απαιτήσεις. 

 
5.2.13.1 Τοποθέτηση 

Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού θα πρέπει να γίνει επιµελής καθαρισµός του από 
σκόνη, σκουριά ή λίπος.  Η στερέωση και στήριξη του οπλισµού πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να παραµένει στην προκαθορισµένη θέση κατά την σκυροδέτηση.  Θα 
γίνει χρήση ενός ικανού αριθµού στηριγµάτων αποστάσεως ώστε να επιτευχθεί 
πρέπουσα προστατευτική κάλυψη από το σκυρόδεµα. 
 

5.2.13.2 Συγκόλληση οπλισµού 
Γενικά δεν συνιστάται συγκόλληση οπλισµού. Αν όµως απαιτηθεί, θα 
χρησιµοποιούνται µόνο οπλισµοί κατάλληλοι για ηλεκτροσυγκόλληση.  Η εργασία 
ηλεκτροσυγκόλλησης και οι έλεγχοί της υπάγονται στους σχετικούς διεθνείς 
κανονισµούς.  Η έγκριση της ηλεκτροσυγκόλλησης σιδηρού οπλισµού υπάγεται στην 
αρµοδιότητα της Υπηρεσίας. 

 Αποστάσεις ράβδων και επικάλυψη του οπλισµού µε σκυρόδεµα για τις κατασκευές 
επί τόπου. Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νέου Κανονισµού για τη µελέτη και 
κατασκευή έργων από σκυρόδεµα. 
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5.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
5.3.1 Παράδοση, χειρισµός, αποθήκευση Γενικά 
5.3.1.1 Τσιµέντο 

Η αποθήκευση του τσιµέντου θα γίνεται µε τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολη την 
επιθεώρηση και αναγνώριση κάθε ποσότητας ή τύπου µε βάση τις αποδείξεις 
παραλαβής και κατανάλωση κατά την ακολουθία της παραλαβής.  ∆είγµατα θα 
λαµβάνονται για έλεγχο από κάθε ποσότητα που βρίσκεται στον τόπο του έργου.  
Τσιµέντο που είναι αποθηκευµένο πέραν των τεσσάρων µηνών από το τελευταίο 
έλεγχο επανελέγχεται πριν την χρησιµοποίηση του. Ποσότητες που θα κριθούν 
ακατάλληλες αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 
 

5.3.1.2 Αδρανή υλικά 
Η αποθήκευση των αδρανών θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3.4.1 του Ν. 
ΚΤΣ. 
 

5.3.1.3 Τσιµέντο 
Για όλες τις ανωδοµές θα γίνεται χρήση τσιµέντου κοινού τύπου Portland.  Τσιµέντα 
αντιθειϊκά θα χρησιµοποιούνται για όλες τις υπόγειες εργασίες εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά από την Υπηρεσία. 

 
5.3.1.4 Αδρανή 

Τα αδρανή θα προέρχονται από µία εγκεκριµένη πηγή. Πρέπει να επιβεβαιωθεί η 
εξασφάλιση των ποσοτήτων των αδρανών ώστε να έχουµε επιφάνειες 
σκυροδέµατος της ίδιας ποιότητας και χρωµατισµού. Τα αδρανή πρέπει να είναι 
επαρκώς ελεύθερα από αλκαλικές-προσµείξεις ή άλλες ανεπιθύµητες χηµικές ουσίες 
για να επιτραπεί η χρήση τους στις κατασκευές των ανωδοµών χωρίς ζηµιογόνες 
χηµικές αντιδράσεις από απορροφήσεις των αλκαλικών του εξωτερικού χώρου. 
 

5.3.1.5 Περιεκτικότητα σε χλωρικές και θειϊκές ουσίες στο σκυρόδεµα. 
Μέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε χλωρικά 0,05% κατά βάρος τσιµέντου. 
Μέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε θειϊκά  2,0% κατά βάρος τσιµέντου. 
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6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ 
 
6.1 ΓΕΝΙΚΑ 
6.1.1 Ισχύοντες κανονισµοί 

Τα υλικά και η εργασία θα είναι αυστηρά σύµφωνα µε τον ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 3 και τις 
τελευταίες εκδόσεις των ακολούθων προτύπων και κανονισµών.  Οπου υφίστανται 
νέα ή αναθεωρηµένα Πρότυπα µόνο εν σχεδίω, θα εφαρµόζεται αυτό το σχέδιο 
κανονισµού.  Θα τηρηθούν επίσης οι Ελληνικοί Κανονισµοί, οι οποίοι θα έχουν 
προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε άλλου προδιαγραφοµένου Κανονισµού, αν τούτο 
ορίζεται έτσι υποχρεωτικά. 
 
Μεταξύ των Προτύπων και των Κανονισµών που θα εφαρµοστούν (για τα υλικά και 
την εργασία µόνο) είναι και τα ακόλουθα, χωρίς τυχόν να αποκλείονται και άλλα. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα πρότυπα που έλαβαν υπόψη τους για 
τους σκοπούς της προσφοράς τους αυτής.   
 
Κύρια Πρότυπα 
 
∆ιατοµές δοµικού χάλυβα, πλάκες και ράβδοι από ανθρακούχο χάλυβα κατηγορίας 
Fe E360 σύµφωνα µε την ΕΝ 10025. 
Σκληρότητα θραύσης σύµφωνα µε τον ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 3 για χαµηλότερη 
θερµοκρασία λειτουργίας 0°C. 
 
DIN 1000 Εκτέλεση Εργων από ∆οµικό χάλυβα 
DIN 1050 Χάλυβας ∆οµικών Εργων 
DIN 1055 Παραδοχές φορτίσεων 
DIN 4100 Συγκολλήσεις χαλυβδοκατασκευών µε κυρίως ήρεµη φόρτιση 
DIN 4114 Βάσεις υπολογισµού συνθηκών ευσταθείας έργων από χάλυβα 
DIN 4115 Χαλύβδινες ελαφρές κατασκευές και χαλύβδινες σωληνωτές 

κατασκευές στα ∆οµικά Εργα 
DIN 17100 Εργα από χάλυβα εν γένει, ποιοτικές απαιτήσεις 
DIN 17200 Χάλυβες για βαφή και επαναφορά 
DIN 18800 ∆οµικά έργα από χάλυβα, µελέτη και κατασκευή 
DIN 18801 Κατασκευές από χάλυβα σε κτίρια 
DIN 18808 ∆οµικά έργα από χάλυβα κοίλων διατοµών 
DIN 18335 Εργασίες σε έργα από χάλυβα 
DIN 18363 Eργασίες χρωµατισµών στα έργα από χάλυβα 
DIN 18364 Εργασίες προστασίας εξωτερικών επιφανειών χάλυβα και αλουµινίου 
DIN 50049 ∆οκιµασίες υλικού 
DIN 1913 Ηλεκτρόδια 
DIN 1910 
DIN 1912 Συγκολλήσεις εν γένει 
DIN 8560 ∆οκιµασία των Συγκολλητών 
DIN 8563 Οµοίως 
DIN 4100 Οµοίως (παράρτηµα 1) 
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Κανονισµός υπ αρ. 010 της Ενωσης Γερµανών Κατασκευαστών έργων από χάλυβα 
(για τις συνδέσεις). 
 
Κανονισµός υπ' αριθµ. 067 της ίδιας ένωσης (για τον ανοξείδωτο χάλυβα). 
 
Προδιαγραφές της Ενωσης Γερµανών Κατασκευαστών Στεγών 
 
Χυτεύσεις 
 
DIN 1681 Χυτοχάλυβας γενικών εφαρµογών 
 
DIN 1783&/1 Χυτεύσεις ακατέργαστου χάλυβα, γενικές ανοχές, περιθώρια 

µηχανικής κατεργασίας. 
SEW 685 Ολκιµος χυτοχάλυβας κατεργασµένος εν ψυχρώ. 
SEW 510 Χυτοχάλυβας µε κατεργασία βαφής και επαναφοράς πάχη έως 

100mm. 
SEW 515 Χυτοχάλυβας µε κατεργασία βαφής και επαναφοράς, πάχη άνω των 

100mm. 
 

Μέσα συνδέσεως 
 
DIN   7990, 555  
          και 7989 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης. 
DIN 6914-6919 Κοχλίες υψηλής αντοχής διαβαθµίσεως 10,9, περικόχλια και 

ροδέλες. 
DIN 931 Εξαγωνικοί κοχλίες, διαβαθµίσεως 8.8 
DIN 912 Εξαγωνικά τυφλά παξιµάδια, διαβαθµίσεως 8.8 (10.9) 
DIN 267/11 Μέσα συνδέσεως  
 
Εφέδρανα 
 
DIN 4141/1 Εφέδρανα ∆οµικών Εργων, γενικά κανόνες µελέτης 
DIN 4141/4 Εφέδρανα ∆οµικών Εργων, Εφέδρανα ελαστοµερή επαλλήλων 

φύλλων 
 
Προστασία από τη διάβρωση 
 
DIN 55928 Προστασία από τη διάβρωση ∆οµικών Εργων από χάλυβα µε 

επιστρώσεις 
 

6.1.2 Αντικείµενο 
Το τµήµα αυτό αφορά στην εκτέλεση ∆οµικών Έργων από χάλυβα.  
Περιλαµβάνονται:  η προµήθεια και επί τόπου προσκόµιση όλων των απαραιτήτων 
υλικών, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού, ή παντός είδους απαιτούµενη εργασία, όλες οι 
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δοκιµασίες και κάθε εν γένει ενέργεια που απαιτείται για την πλήρη και σύµφωνη µε 
αυτές τις προδιαγραφές περαίωση του έργου. 
 

6.1.3 Ποιοτικοί έλεγχοι και πιστοποιητικά 
Η προµήθεια όλων των στοιχείων των µεταλλικών κατασκευών, θα γίνει από έναν 
κατασκευαστή  εκτός εάν η Επίβλεψη αποδεχθεί άλλη διαδικασία. 
 
α) ο ποιοτικός έλεγχος των µελών θα γίνει στο Εργοστάσιο, µε δoκιµαστική φόρτιση. 
 
β) τα δοκιµαστικά φορτία θα είναι σ όλες τις περιπτώσεις διπλάσια των 

επιτρεποµένων. 
 
6.1.4 Υποβολές 

Στατικοί υπολογισµοί πριν τη κατασκευή, θα υποβληθούν οι υπολογισµοί της 
µελέτης που θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς για τη 
µελέτη κατά τον ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 3. Θα περιληφθούν: ανάλυση για τις διάφορες 
φορτίσεις, προτεινόµενες ανοχές για την κατασκευή και ανέγερση και συνδέσεις 
προς τις στηρίξεις.  Θα δειχθούν οι υπολογισµοί διατοµών και θα υποβληθούν σε 
κλίµακα 1:5 σχέδια του τρόπου συνδέσεως. 
∆εν θα γίνουν δεκτές εκθέσεις δοκιµασίας αντί για υπολογισµούς. 
Σχέδια κατασκευής:  µετά την έγκριση από την Επίβλεψη των στατικών 
υπολογισµών και πριν τη κατασκευή, θα υποβληθούν πλήρη σχέδια της κατασκευής 
που θα περιλαµβάνουν τη διάταξη, τις λεπτοµέρειες και διαγράµµατα για την 
κατασκευή των συνδέσεων.   
α) θα περιληφθούν λεπτοµέρειες και στοιχεία που θα δείχνουν τις προβλέψεις για 

οριζόντια και κατακόρυφη συστολή και διαστολή των µελών της κατασκευής. 
β) Θα καθορισθούν και θα αναγνωρισθούν όλα τα υλικά και οι τρόποι συνδέσεως 

και τα εξαρτήµατα. 
γ) θα δειχθούν τα µέλη που φέρουν άλλη κατασκευή που συνδέεται στο ή φέρεται 

από το µέλος της κατασκευής.  
δ) όλες οι ιδιότητες του χάλυβα θα επαληθευθούν µε πιστοποιητικό του 

κατασκευαστού. 
 
6.1.5 Απαιτήσεις της µελέτης 

Η στατική µελέτη των σιδηρών κατασκευών θα γίνει σύµφωνα µε τον ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 
3.  Τα κύρια πρότυπα που θα εφαρµοσθούν απαριθµήθηκαν στα προηγούµενα. 
 

6.1.6 Φορτίσεις 
Θα εφαρµοστεί γενικά ο Ελληνικός Κανονισµός φορτίσεων και ο ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 1 
και συµπληρωµατικά το DIN 1055 που αφορά τις παραδοχές φορτίσεων στα ∆οµικά 
Εργα.  Τα ακόλουθα θα ληφθούν υπ' όψιν: 
 

6.1.6.1 Ανεµος 
Eιδικά για τη φόρτιση από άνεµο θα χρησιµοποιηθεί ο σχετικός ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑΣ 1. 
Ανεµοπίεση – πίεση αναφοράς 0,56kN/m2. 
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6.1.6.2 Χιόνι 
Φορτίο χιονιού, γενικά 75kΝ/m².  Θα ληφθεί υπ' όψιν συσσώρευση χιονιού.  
 

6.1.6.3 Σεισµός 
Η σεισµική επιβάρυνση που θα ληφθεί υπόψη για τους υπολογισµούς θα προκύψει 
για ζώνη επικινδυνότητας ΙΙ και από το συνδυασµό των διατάξεων του ισχύοντα 
Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (ΕΑΚ) και τα αποτελέσµατα της εδαφοτεχνικής 
έρευνας.  
Οι κατασκευές θα αναλυθούν δυναµικά.  
 

6.1.6.4 Εγκαταστάσεις 
Τα φορτία από τις ηλεκτροµηχανολογικές κλπ., εγκαταστάσεις εξαρτώνται από το 
είδος των προϊόντων και συστηµάτων που θα επιλεγούν και που θα προβλέπεται να 
ενσωµατωθούν στην κατασκευή.  
 

6.1.6.5 Κινητά φορτία 
Θα είναι γενικά κατά τον Ελληνικό Κανονισµό φορτίσεως δοµικών έργων και τον 
ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 1 και συµπληρωµατικά τον DIN 1055, κατ’ ελάχιστο δε σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές σύνταξης µελέτης.  

 
6.1.6.6 Μεταβολή θερµοκρασίας, Παραµορφώσεις 

Θερµοκρασία ανέγερσης: +20°C 
Μεταβολή θερµοκρασίας +30°C/-20°C 
Ολες οι παραµορφώσεις (µετατοπίσεις και στροφές) οι οφειλόµενες στις διάφορες 
φορτίσεις και στους συνδυασµούς των θα πρέπει να αντιµετωπιστούν στη στατική 
µελέτη µε ιδιαίτερη έµφαση στην ευχρησία της κατασκευής. Τα βέλη κάµψεως θα 
πρέπει να βρίσκονται µέσα στα όρια των διεθνών προτύπων και όπου απαιτείται, θα 
δίδεται στα στοιχεία αρνητικό βέλος. 

 
 

6.2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
6.2.1 Σύστηµα 

Οι φορείς αποτελούνται από δοκούς (ολόσωµους ή δικτυωµατικούς). Οι συνδέσεις 
θα πραγµατοποιηθούν µε οποιονδήποτε δόκιµο τρόπο. 
Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αποτελούν το απαιτούµενο πρότυπο υλικών και 
εργασίας.  
 

6.2.2 Γραµµικοί φορείς 
Τα στοιχεία θα κατασκευασθούν από ∆οµικό Χάλυβα του Εµπορίου, αποδεκτής 
ποιότητος που θα κόβεται στα απαιτούµενα µήκη. 
Το υλικό των στοιχείων θα πληροί τους όρους των προαναφερθέντων 
προδιαγραφών 
Οι δοκοι θα αποτελούνται από διατοµές διπλού Τ ή Π θερµής ή ψυχράς εξελάσεως 
και θα πληρούν τους όρους του ΕΝ10025 (Fe360), µε ελάχιστο όριο διαρροής 
µεγαλύτερο ή ίσο προς 235N/mm². 
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6.2.3 Εφέδρανα 
Εάν απαιτηθεί η τοποθέτηση εφεδράνων, τότε όλα τα εφέδρανα θα πρέπει να είναι 
σε θέση να µεταβιβάσουν ασφαλώς τα φορτία υπολογισµού.  Θα µελετηθούν κατά 
τρόπο που θα επιτρέπει την πραγµατοποίηση όλων των µετατοπίσεων και στροφών 
που απαιτούνται.  Η ποιότητα και η καταλληλότητα των υλικών πρέπει να 
αποδεικνύεται µε ειδικά πιστοποιητικά.  Η κατασκευή και εγκατάστασή τους θα γίνει 
σύµφωνα µε το DIN 4114. 
Ολες οι ιδιότητες του χρησιµοποιηµένου χάλυβα θα πρέπει να επαληθεύονται µε 
πιστοποιητικά του κατασκευαστή. 
 

6.2.4 Τελειώµατα 
Ολα τα µέλη των φορέων θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ µε ελάχιστο πάχος 85 µm 
(600γραµ./m2). Σχετική προδιαγραφή BS5493/77, SB1. Στις επι τόπου ενώσεις θα 
γίνεται προστασία µε στρώση ψευδαργύρου σε πάχος 150µm. Σχετική 
προδιαγραφή BS5493/77, SC2Z. Oλα τα συνδετικά στοιχεία γαλβανισµένα ανοδικά 
σε πάχος 25µm.  Η τελική επεξεργασία θα γίνει µε χρώµα  τύπου ICOSIT ή 
ισοδύναµου εγκεκριµένου. 
 

6.2.5 Εκτέλεση 
Θα εξεταστεί η στήριξη των φορέων και η οριζόντια ευστάθειά    τους καθώς και η 
περιοχή και οι συνθήκες  υπό τις οποίες θα γίνει η συναρµολόγηση.  Θα ειδοποιείται 
εγγράφως η Επίβλεψη για τυχόν ύπαρξη συνθηκών τέτοιων που να παρεµποδίζουν 
την οµαλή και έγκαιρη περαίωση του έργου. ∆εν θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να 
προχωρήσουν οι εργασίες, µέχρις ότου αποκατασταθούν ικανοποιητικές συνθήκες, 
σε βαθµό αποδεκτό από την Επίβλεψη. 
Η ανέγερση των φορέων και η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε 
τα Σχέδια Ανέγερσης και τις οδηγίες του τεχνικού εκπροσώπου του κατασκευαστή. 

  α) ο κατασκευαστής των φορέων θα διαθέτει τεχνικό εκπρόσωπο, ο οποίος θα 
παραµείνει επί τόπου στο έργο για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί 
για την ανέγερση των δικτυωµάτων. 
β) η εργασία συναρµογολήσεως των στοιχείων στις τελικές τους θέσεις θα γίνεται σε 
ικριώµατα µε ανυποχώρητες στηρίξεις και µε χρήση γερανών. 
Ολα τα στοιχεία της κατασκευής θα είναι στις σωστές περασιές, στάθµες και ζύγια. 
Για την αποφυγή ανάπτυξης δευτερευουσών τάσεων, θα λαµβάνονται µέτρα κατά τις 
διάφορες φάσεις της συναρµολόγησης που θα εξασφαλίζουν την τοποθέτηση των 
επιµέρους τµηµάτων. 
Το σφίξιµο των κοχλιών των ράβδων ή οι συγκολλήσεις των επι µέρους τµηµάτων 
θα γίνεται κατά το σωστό τρόπο, ώστε να µην υπάρχουν «µπόσικα» στις συνδέσεις. 

 γ) Προσωρινά στηρίγµατα κα αντιστηρίξεις θα προβλέπονται όπως απαιτείται για 
την εξασφάλιση ευστάθειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανέγερσης. 
δ) Οι περαιωµένοι φορείς θα είναι σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες ανοχές ανέγερσης 
και τις λοιπές απαιτήσεις. 
Τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε τις ανοχές ανέγερσης και τις λοιπές απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο αντίστοιχο για κάθε είδος εξαρτήµατος τµήµα. 
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6.2.6 Προστασία 
Θα πρέπει να ληφθούν προστατευτικά µέτρα για τους περαιωµένους φορείς προς 
αποφυγή ζηµιών γενικά, ή ζηµιών από επόµενη εργασία. 
 

6.3 ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
6.3.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

(α) Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεµαστή κατασκευή ή 
συνδυασµός αυτών, µε φέροντα στοιχεία από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - 
κοίλες διατοµές). 
(β) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις για 
πάσης φύσεως υπέργειες και υπόγειες σιδηρές κατασκευές.  Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
σιδηρές κατασκευές κτιρίων 
σιδηρές κατασκευές γεφυρών 
χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήµατα στα µεταλλικά 
στηθαία ασφαλείας  
ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα ελάσµατα (π.χ. περιµετρική διαµόρφωση σε 
ανθρωποθυρίδες επίσκεψης από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε φρεάτια της 
αποχέτευσης, σε καλύµµατα επίσκεψης φρεατίων κτλ) 
σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους   
αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης  
χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, οδοφωτισµού, 
τηλεφωνοδότησης, σήµανσης, περίφραξης κτλ. 
σιδηρές κατασκευές κλιµάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων 
υδρορροές από σιδηροσωλήνα 
 

6.3.2 Υλικά 
(α) Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι 
ράβδοι πρέπει να έχουν οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να 
µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις επιφάνειες και στις ακµές τους. Οι ίδιες 
απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιµοποιούµενα ελάσµατα. 
(β) Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα έκδοση των 
συναφών Γερµανικών προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω : 
 

 Υλικά Προδιαγραφές 
1 2 3 
1 ∆οµικός χάλυβας για µεταλλικές 

κατασκευές 
DΙΝ 17100 

2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες 
υψηλής αντοχής  

DΙΝ 6914, 6915 και 6916 

3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες 
γενικής χρήσης 

DΙΝ 7989 και 7990  

 
(γ) Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την 
Υπηρεσία. 
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(δ) Στην   περίπτωση   προµήθειας   έτοιµων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   
Ανάδοχος   είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την οργάνωση και την παραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. 
Κατόπιν, µετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο τα 
θεωρηµένα τιµολόγια προµήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η 
πιστοποιούµενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο 
χορηγήθηκε η έγκριση. Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων ισχύουν και 
για την περίπτωση προµήθειας από την εγχώρια αγορά και αποτελούν 
δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.  
 

6.3.3 Εκτέλεση Εργασιών 
6.3.3.1 Γενικά 

(α) Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα 
γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε 
αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των στοιχείων προτείνονται από τον 
Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους. 
 (β) Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους 
παραµορφώσεις, δεν τοποθετούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωµάτων 
τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την κατεργασία απορρίπτονται 
και αποµακρύνονται από το εργοτάξιο άµεσα. ∆εν επιτρέπεται σφυρηλάτηση, η 
οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραµόρφωση των στοιχείων. 
(γ) Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα 
προσωρινά αντιστηρίγµατα, τους αµφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά 
υλικά, τα οποία απαιτούνται για την τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών 
κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέµατος 
ή κονιάµατος. 
(δ) Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και 
οργανωµένα. Η ανάθεση της κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, 
κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει προηγουµένως 
εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον αφορά τον 
εξοπλισµό και το ειδικευµένο προσωπικό. Στο συµφωνητικό της ανάθεσης µεταξύ 
Αναδόχου και εργοστασίου, πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να 
επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο 
οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής 
πληροφορίας σε αυτήν από το εργοστάσιο. 
(ε) Πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα 
και ευθύνη, ελέγχει µε ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα 
στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κατασκευής και ενηµερώνει έγγραφα την 
Υπηρεσία για ενδεχόµενες αποκλίσεις. 
(στ) Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες 
από τα σχέδια διαστάσεις και να συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να 
παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. 
(ζ) Η ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών είναι 1 %. 
(η) Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 
Τα τµήµατα της κατασκευής κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των 
εγκεκριµένων κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην 
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Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά 
σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες: 
η θέση των σιδηρών µελών 
η διατοµή και το ακριβές µήκος των µελών 
η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της κατασκευής 
οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισµένα σιδηρά µέλη 
ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 
οι θέσεις των συνδέσεων µε κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, 
καθώς και τα αναλαµβανόµενα φορτία και οι τάσεις 
η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  
οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται µη καταστροφικοί έλεγχοι 
ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, µήκος) 
οι λεπτοµέρειες των κόµβων (διαστάσεις και πάχη κοµβοελασµάτων, πλακών 
έδρασης, µέσων συνδέσεως κτλ) 
οι απαιτούµενες επικαλύψεις, χρωµατισµοί κτλ. 
Σε στοιχεία µε απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες 
των συγκολλήσεων λειαίνονται µέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές 
επιφάνειες, όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει 
εγκριθούν από την Υπηρεσία). 
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις 
(π.χ. ωτία στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από 
το ίδιο υλικό των αντίστοιχων µεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωµα 
µε αυτές. 
Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια 
φλόγας, θα λειαίνονται µέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες. 
 

6.3.3.2 Συγκολλήσεις 
(α) Γενικά 
Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η 
θέρµανση φτάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των 
συγκολληµένων  τεµαχίων,   είτε   µέχρι   τοπικής   σύντηξης   τους   µε   τη   
µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , το οποίο φέρεται σε ράβδους 3 mm - 4 mm 
(αυτογενής συγκόλληση). 
Το µέσο συγκόλλησης έχει παρεµφερή ή και διαφορετική σύνθεση µε τα συνδεόµενα 
τεµάχια, π.χ. κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση) ή χαλκού και 
κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της 
θερµοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλληση στοιχείων. 
Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά µήκος της γραµµής επαφής των 
συγκολλούµενων στοιχείων αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία 
εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό µέσο, γιατί, διαφορετικά, και µάλιστα µετά την 
αφαίρεση των εξογκωµάτων (λιµάρισµα της συγκόλλησης), η ένωση εξασθενεί 
αισθητά . 
(β) Προετοιµασία  
Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους µε τις 
αιχµές τους κοµµένες µε φλόγιστρο ή µε µηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν 
έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 
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Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ή / και επιβλαβείς 
ατέλειες, όπως λεπίσµατα και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους 
χειρισµούς φλόγιστρου κοπής. Οι επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα 
είναι απαλλαγµένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά. 
(γ) Εκτέλεση  
Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
DΙΝ 8563. 
Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν 
εµφανείς ή όταν τα προς συγκόλληση τµήµατα είναι µικρού πάχους (κάτω από 3 
mm), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής. 

6.3.3.3 Οπές 
(α) Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήµα και τις 
διαστάσεις που προβλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράµµιση 
τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο µέλος απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 
(β) Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα µέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και µη 
κανονικά άκρα.  
(γ) Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται µε περιστροφικό 
τρυπάνι, ενώ οι υπόλοιπες µπορούν να ανοιχθούν µε διατρητικό µηχάνηµα ή µε 
τρυπάνι. 
(δ) Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε 
τα ισχύοντα πρότυπα DΙΝ. 

6.3.3.4 Κοχλίες, Ροδέλες, ∆ακτύλιοι, Περικόχλια 
Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε το DΙΝ 18800-7. 

6.3.3.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές 
(α) Οι ενσωµατωµένοι κοχλίες αγκύρωσης, µε ή χωρίς σωληνωτούς µανδύες, θα 
κατασκευασθούν κατά τις υποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης 
τοποθετούνται επιµελώς, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή συναρµογή µε τα 
εµπηγµένα στοιχεία. 
(β) Ο καθαρισµός και ο χρωµατισµός εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Τα ενσωµατωµένα στο σκυρόδεµα µεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται µε 
ακρίβεια στη θέση τους κατά τη σκυροδέτηση, αλλιώς παραµένουν υποδοχές στο 
σκυρόδεµα για τη µεταγενέστερη, µετά την πήξη του σκυροδέµατος τοποθέτηση και 
αγκύρωση του µεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν µε κονίαµα. 

6.3.3.6 Στηρίξεις 
Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, 
ώστε να εξασφαλίζεται το αµετάθετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε 
παραµόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων ακολουθούν τα 
σχέδια της µελέτης. 

6.3.3.7 Υδρορροές 
Οι υδρορροές κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε διάµετρο την 
οριζόµενη στα σχέδια της µελέτης. 

6.3.3.8 Αντιδιαβρωτική Προστασία 
(α) Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δοµικό χάλυβα επιτυγχάνεται µε τις 
ακόλουθες µεθόδους: 
Κατάλληλα επιχρίσµατα (βαφές), σε µία ή περισσότερες στρώσεις 
Γαλβάνισµα 
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Τα περισσότερα στοιχεία από δοµικό χάλυβα είναι βαµµένα από το εργοστάσιο. 
Εφόσον η εν λόγω προστασία δεν επαρκεί, τότε προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη 
η κατάλληλη πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία (επιχρίσµατα και/ή γαλβάνισµα), 
ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος στον τόπο του έργου και τον 
αριθµό των ετών µέχρι την πρώτη συντήρηση. 
(β) Γενικά για την κατασκευή και τον έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν 
εφαρµογή τα πρότυπα του πίνακα. Τα πρότυπα για τις βαφές αντιδιαβρωτικής 
προστασίας αναφέρονται στο άρθρο «Χρωµατισµοί». 
Προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας 

# Υλικά Προδιαγραφές 
1 2 3 
1 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών 

κατασκευών µε επιχρίσµατα 
DIN EN ISO 12944-
4 έως DIN EN ISO 
12944-8 

2 Αντιδιαβρωτική προστασία µε επιχρίσµατα και 
µανδύες για φέροντα δοµικά µεταλλικά στοιχεία µε 
λεπτότοιχες διατοµές 

DIN 55928-8 

3 Προετοιµασία των επιφανειών µεταλλικών δοµικών 
στοιχείων για γαλβάνισµα εν θερµώ DIN 8567 

4 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών 
κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ – 
Ψευδάργυρος, αλουµίνιο και κράµατα αυτών 

DIN EN 22063 

 
(γ) Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ 
γίνεται σε εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 
(δ) Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις που 
ενδεχόµενα προκαλούνται από το γαλβάνισµα εν θερµώ. Πριν από την ανάθεση του 
γαλβανίσµατος σε εργοστάσιο, ή πριν την εκτέλεση του γαλβανίσµατος σε δική του 
βιοµηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει την έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις γαλβανίσµατος, 
προκειµένου να µορφώσει γνώµη αν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 
(ε) Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα 
σε πυρίτιο µεγαλύτερη από 0,04%. 
(στ) Το γαλβάνισµα των επιµηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε 
κατακόρυφα γαλβανιστήρια. Επιµήκεις ράβδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
Ιστοί ηλεκτροφωτισµού 
Αυλακωτή λαµαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 
Επιµήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 
Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη 
χρήση). 
(ζ) Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όλες οι επιφάνειες και οι 
περιοχές των συγκολλήσεων καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, 
κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες επιβλαβείς ουσίες. 
(η) Τα στοιχεία που συνδέονται µε κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι 
δε αιχµές εφαπτόµενων επιφανειών σε αρµούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται µέχρι 
την τέλεια σφράγιση του αρµού.  
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(θ) Γαλβανισµένες προς χρωµατισµό επιφάνειες δεν υφίστανται καµιά χηµική 
επεξεργασία. 
(ι) Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή 
ράβδους αγκυρώσεων, γαλβανίζονται µετά από την συγκόλληση τους. 
(ια) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης επιχρίσµατος (βαφής) για αντιπυρική 
προστασία, αυτό (υλικά και κατασκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία 
µελέτη και θα χρησιµοποιείται µόνο µετά από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας. Η εν 
λόγω αντιπυρική προστασία πρέπει να επισηµαίνεται και δεν επιτρέπεται να 
τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσµατα. 

6.3.4 Έλεγχοι 
Από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαµβάνονται δοκίµια σε 
ποσοστό κυµαινόµενο από 0,5% - 1,0% των γαλβανισµένων σιδηρών στοιχείων 
κάθε διακεκριµένης κατηγορίας (κυµατοειδή ελάσµατα στηθαίων, ορθοστάτες 
στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρωσης στηθαίων, 
κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κτλ.) και κατ' ελάχιστον 2 τεµάχια από κάθε 
διακεκριµένη κατηγορία. 
Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την 
Υπηρεσία. 
Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πίνακα 14.3-1, 
ανάλογα µε το είδος της αντιδιαβρωτικής προστασίας 
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7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
7.1 ΓΕΝΙΚΑ 
7.1.1 Σχετικές ∆ηµοσιεύσεις 

Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους που ακολουθούν, οι εργασίες 
που καλύπτονται από το τµήµα αυτό µπορούν να εκτελούνται σύµφωνα µε τα εθνικά 
πρότυπα οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε. 

7.1.2 Απαιτήσεις 
7.1.3 Εργασίες του τµήµατος αυτού. 

Το τµήµα αυτό αφορά την εγκατάσταση διαφόρων αντικειµένων µεταλλικής 
κατασκευής και ιδιαιτέρως, κιγκλιδώµατα κλιµακοστασίων, χειρολισθήρες, µεταλλικές 
πύλες, εσχάρες, καλύµµατα και πλαίσια προσβάσεως, σχάρες µπροστά σε πόρτες, 
και διάφορες αρχιτεκτονικές µεταλλοκατασκευές.  ∆εν περιλαµβάνονται στο τµήµα 
αυτό µεταλλικές πόρτες και µεταλλικά παράθυρα µε τις κάσες τους. 

7.1.4 Προσόντα 
 Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες. 

Οι συγκολλητές θα έχουν τα σχετικά  διπλώµατα που θα µπορεί να επιθεωρεί η 
Επίβλεψη. 
 Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επίβλεψη.  Οποτε είναι εφικτό 
συγκεκριµένες οµάδες οµοειδών στοιχείων, θα πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή. 

7.1.5 Ανοχές 
Οι κατασκευές θα γίνονται µε µια ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η ανέγερση 
σύµφωνα µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις 
ανεγέρσεως. 
Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3χλστ σε 3µ µετρούµενες µε έναν  ευθύγραµµο 
κανόνα. 
Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων 
Πριν αρχίσει η κατασκευή, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη  δείγµατα    
 των διαθεσίµων τελειωµάτων για έγκριση. 
Θα πρέπει να υποβληθούν αποδείξεις, υπό τη µορφή πιστοποιητικών δοκιµών από 
ένα επίσηµο εργαστήριο δοκιµών που θα βεβαιώνει ότι οι προτεινόµενες µέθοδοι 
συγκολλήσεως είναι ικανοποιητικές. 
Θα  πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη κατασκευαστικά σχέδια για τα ακόλουθα 
αντικείµενα: 
Χειρολισθήρες και Κιγκλιδώµατα 
Αρχιτεκτονικές Μεταλλοκατασκευές 
 

7.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
7.2.1 Γενικά 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σωστά και επιµεληµένα.  
Οι ενώσεις θα γίνονται µε ακρίβεια και σταθερότητα.  Οι ενώσεις στους 
χειρολισθήρες, τα κιγκλιδώµατα κλπ., θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της 
Επίβλεψης. 
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Οι ενώσεις στα κιγκλιδώµατα, στους χειρολισθήρες, στις διακοσµητικές εργασίες και 
στα αρχιτεκτονικώς σηµαντικά σύνολα θα γίνονται µε όσο το δυνατόν πιο λεπτή 
γραµµή συγκολλήσεως. 
 
Οι κατασκευές θα πρέπει να γίνονται χρησιµοποιώντας καθαρές λαµαρίνες και 
διατοµές που δεν παρουσιάζουν παραµορφώσεις και ατέλειες. 
Θα πρέπει να αποφεύγεται ηλεκτρική επαφή µεταξύ ανοµοίων µετάλλων που θα 
δηµιουργούσαν γαλβανικές αλλοιώσεις χρησιµοποιώντας κατάλληλα παρεµβύσµατα. 
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε εκεί όπου χρησιµοποιούνται διαφορετικά υλικά 
να µη δηµιουργείται διάβρωση όταν τα όµβρια ύδατα ρέουν από το ένα υλικό στο 
άλλο. 
Οι οπές κοχλιώσεων που θα φαίνονται όταν θα έχει τελειώσει η εργασία θα  πρέπει 
να είναι ευθυγραµµισµένες. 
Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε να 
αντέχουν στα φορτία που προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. Επίσης 
θα δίνεται προσοχή στις κατακόρυφες ευθείες στο αλφάδιασµα. 
Οι στερεώσεις που θα γίνονται µέσω επιφανειών ξυλείας που θα δεχθεί ένα άχρωµο 
ή έγχρωµο τελείωµα θα πρέπει να είναι φρεζαριστές  και να καλύπτονται µε 
κολληµένες ταιριαστές ξύλινες τάπες. 
Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των Γερµανικών ή 
Βρετανικών Εθνικών Προτύπων. 
Μετρήσεις Επιτόπου 
Προτού αρχίσει η κατασκευή θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι επιτόπου διαστάσεις 
αφήνοντας ανοχές για προβλεπόµενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της 
κατασκευής, έτσι ώστε τα διάφορα τµήµατα να ταιριάζουν χωρίς να δηµιουργούνται 
τάσεις. 

 
7.2.2 Προετοιµασία των Επιφανειών 
7.2.2.1 Αστάρωµα και Βάψιµο 

Ολα τα χαλύβδινα τεµάχια που δεν είναι γαλβανισµένα ή ψεκασµένα µε ψευδάργυρο, 
θα πρέπει να ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής τους προτού 
συναρµολογηθούν και µετά να αποστέλλονται στο εργοτάξιο. 
Κατόπιν θα επακολουθεί η προετοιµασία της επιφανείας όπως απαιτείται στο Τµήµα 
"Χρωµατισµοί". 
Αστάρωµα θα γίνεται µε εγκεκριµένο αστάρι Χρωµικού Ψευδαργύρου εκτός από τις 
περιπτώσεις που το τελείωµα θα είναι µία εποξειδική ρητίνη οπότε θα γίνει 
καθαρισµός µε αµµοβολή και θα εφαρµοστούν δύο στρώσεις µε εποξειδικό αστάρι. 
Στον χάλυβα ο οποίος θα είναι καλυµµένος,στην τελική φάση εκτός από την 
περίπτωση που θα είναι ενσωµατωµένος σε σκυρόδεµα, θα πρέπει να προηγηθούν 
δύο στρώσεις ασφαλτούχου βαφής πριν από τη κάλυψη. 

 
7.2.3 Εγκατάσταση 

Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική υπόδειξη, η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του κατασκευαστού. 
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7.2.4 Προστασία 
Οι ανοδειωµένες εξωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται, µε µία 
άχρωµη µεγάλης στιλπνότητας λάκα που δεν θα κιτρινίζει µε την πάροδο του 
χρόνου, και που θα µπορεί να παρέχει προστατευτική επικάλυψη για τουλάχιστον 1 
έτος µετά την εγκατάσταση των επί µέρους µονάδων στην κατασκευή. Για 
εσωτερικές χρήσεις η προστασία θα γίνεται µε χαρτί. 
Ολες οι άλλες τελειωµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται σύµφωνα µε την 
έγκριση της Επίβλεψης. 
Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην εγκατεστηµένη κατασκευή, θα πρέπει να 
αφαιρούνται όλες οι προστατευτικές  επικαλύψεις εκτός από τη λάκα και να 
καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες. 

 
7.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
7.3.1 Γενικά 

Ο Ανάδοχος θα λάβει γραπτή εξουσιοδότηση για να αρχίσει την κατασκευή. Η 
εξουσιοδότηση αυτή δεν θα δίνεται συνήθως προτού η Επίβλεψη έχει εξετάσει τα 
κατασκευαστικά σχέδια. 
Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση 
Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του κατασκευαστού. 
Θα πρέπει να λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα στο εργοστάσιο. Στα µέτρα αυτά θα 
περιλαµβάνονται πρόσθετα µέτρα όπως συσκευασία σε ξύλινα κιβώτια για 
προστασία κατά τη διάρκεια των διακινήσεων και µεταφορών. 

7.3.2 Παρεχόµενα Ειδικά τεµάχια 
Στερεώσεις, συνδετήρες, µπουλόνια, ροδέλες, κλπ., θα παρέχονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες απαιτήσεις και θα είναι τύπου, υλικού και επικαλύψεως καταλλήλων για 
την προτιθέµενη χρήση, καθώς και συµβατά µε τα άλλα υλικά µε τα οποία θα 
έρχονται σε επαφή. 

7.3.3 Κιγκλίδωµα Κλιµακοστασίου  
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλα τα κιγκλιδώµατα των κλιµακοστασίων στους 
χώρους που φαίνονται στα σχέδια. Τα κιγκλιδώµατα θα κατασκευασθούν και 
εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις δοθείσες ρυθµίσεις. 

 
7.3.4 ∆ιάφορα Αντικείµενα 

Θα πρέπει να παρασχεθούν διάφορα µεταλλικά αντικείµενα όπως π.χ. σκάλες, 
κάγκελα, ανοίγµατα και εσχάρες, προφυλακτήρες, στερεώµατα, και τα τοιαύτα. Τα 
αντικείµενα αυτά δεν καθορίζονται λεπτοµερώς, αλλά θα πρέπει να παρέχονται 
σύµφωνα µε τις γενικές απαιτήσεις που δίνονται στο παρόν τµήµα. 

 
 
8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  
8.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
8.1.1 Σχετικοί Κανονισµοί 
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Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις τελευταίες 
εκδόσεις των Γερµανικών Προτύπων (DIN) καθώς και µε όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς 
Κανονισµούς.  
Αλλα αντίστοιχα π΄ροτυπα χωρών της ΕΕ θα µπορούν να υιοθετηθούν εκ µέρους του Αναδόχου  
ως εναλλακτική   επιλογή υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Επίβλεψη και ότι ο 
Ανάδοχος θα αποδείξει ότι είναι ισοδύναµα ή και καλύτερα.  
Γενικά θα πρέπει να εφαρµόζονται οι τοπικοί κανονισµοί οι οποίοι στην περίπτωση που θα είναι 
επιβεβληµένοι, θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων κανονισµών που τυχόν έχουν καθορισθεί.  
 
8.1.2  Αντικείµενο  
 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά όλα τα κουφώµατα από αλουµίνιο (εξωτερικές ή εσωτερικές 
θύρες, εξωτερικά ή εσωτερικά υαλοστάσια, υαλοπετάσµατα), και περσίδες αλουµινίου.  
 
8.1.3 Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων  
 
8.1.3.1. ∆είγµατα  
Θα πρέπει να υποβληθούν τρία δείγµατα από κάθε απαιτούµενο τελείωµα, σε τµήµα διατοµών 
µήκους 600 ΜΜ. Στην περίπτωση που το χρώµα ή η υφή του τελειώµατος µπορεί κάπως να 
διαφέρει, θα πρέπει να υποβάλλονται δύο ή περισσότερα τµήµατα που θα παρέχουν τα όρια 
των διαφορών αυτών. Τα δείγµατα θα εξετάζονται από την Επίβλεψη µόνο όσον αφορά το 
χρώµα και την υφή τους. Η συµµόρφωση µε άλλες απαιτήσεις θα είναι της απόλυτης ευθύνης 
του Αναδόχου. 
Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα που θα δείχνουν την τεχνική της 
κατασκευής και την ποιότητα των επί µέρους τµηµάτων και των σχεδίων των µεταλλικών 
εξαρτηµάτων και των άλλων δευτερευόντων στοιχείων για τµήµατα υαλοστασίων πριν αρχίσει η 
εργασία κατασκευής. Αν η Επίβλεψη κρίνει αναγκαίο µπορεί να απαιτήσει την κατασκευή 
ολοκλήρων κουφωµάτων (θυρών και υαλοστασίων) όλων των κατηγοριών και τύπων. 
  
8.1.3.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σχέδια για την κατασκευή και τοποθέτηση όλων 
των υαλοστασίων, πορτών και άλλων στοιχείων καθώς και των παρελκοµένων τους, σε 
συνάρτηση µε τα υπάρχοντα σχέδια και πίνακες της µελέτης, σύµφωνα µε την επίβλεψη. Στα 
σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται όψεις τοίχων υπό κλίµακα 1:50 και όψεις τυπικών 
στοιχείων υπό κλίµακα 1:10 καθώς και τοµών σε φυσικό µέγεθος, λεπτοµέρειες από όλα τα 
τµήµατα συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξωτερικών και εσωτερικών εργασιών 
προστατευτικής επικάλυψης, συστηµάτων στερέωσης, εξαρτηµάτων λειτουργίας και άλλων 
αντικειµένων που δεν περιλαµβάνονται στα συνήθη δεδοµένα του κατασκευστού. Τα σχέδια θα 
πρέπει επίσης να δείχνουν το σύστηµα των υαλοπινάκων και της τοποθέτησής τους, τις ανοχές 
στερέωσης επάνω στο κτίριο και της εφαρµογής των σφραγιστικών υλικών. 
Οι εργασίες άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει και αυτές να δείχνονται καθαρά στα σχέδια αυτά. Οι 
τύποι των κουφωµάτων ή των συνόλων χαρακτηρίζονται µε ειδικούς κωδικούς αναγνώρισης οι 
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οποίοι είναι περασµένοι στις κατόψεις, όψεις και τοµές (γενικά σχέδια 1:50) της µελέτης, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν στη µελέτη, σύµφωνα µε την επίβλεψη. Για την εύκολη και 
γρήγορη ανάγνωση της µελέτης των κουφωµάτων αλουµινίου, έχουν συνταχθεί πίνακες στους 
οποίους αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις των κουφωµάτων, όλα τα χαρακτηριστικά τους 
(τρόπος λειτουργίας, σειρά διατοµών, είδος υαλοπινάκων, ταµπλάδων κ.λπ.) και ο αριθµός 
οµοίων τεµαχίων και οι οποίοι θα πρέπει να ελεχθούν και τυχόν να συµπληρωθούν. Τα 
Κατασκευαστικά Σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση όσο το δυνατόν ενωρίτερα 
µετά την ανάθεση στον Ανάδοχο και στον Υπεργολάβο κουφωµάτων. 
Ολες οι διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια θα πρέπει να επιβεβαιωθούν επί τόπου διότι 
καµιά απαίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για σφάλµατα ή καθυστερήσεις που θα οφείλονται στη 
µη συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή. 
Θα πρέπει επίσης να υποβληθούν οι κατασκευαστικοί υπολογισµοί σε συνδυασµό µε την 
σχεδίαση της τοποθέτησης των κουφωµάτων, εξαρτηµάτων, στερεωµάτων και υαλοπινάκων. 
 
8.1.3.3. Εκθέσεις δοκιµών. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τρία αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και των 
συνήθων λεπτοµερειών των κουφωµάτων από αλουµίνιο που ορίζει ο κατασκευαστής 
συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών κατασκευής τελειωµάτων, εξαρτηµάτων και άλλων 
επί µέρους τµηµάτων της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να συµπεριλάβει επίσηµες 
εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών όπως θα απαιτούνται για την ένδειξη συµµόρφωσης µε τις 
απαιτήσεις εκτέλεσης. 
 
8.2.   
 
8.2.1. . 
Κάθε κούφωµα τόσο στα σχέδια κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα φέρει την 
καθορισµένη σήµανση µε ένα ξεχωριστό αριθµό αναγνώρισης, αναφορικά µε το κτίριο, σχετικά 
µε τον τύπο, και τις γενικές του διαστάσεις, όπως ορίζεται στην 5.1.3.2. του παρόντος 
κεφαλαίου. 
Η θέση των σηµάτων αναφοράς θα είναι τέτοια ώστε να µπορούν να ελέγχονται µετά την 
τοποθέτησή τους αλλά όχι επάνω σε επιφάνειεςπου θα παραµείνουν ορατές στην τελική µορφή 
της κατασκευής. 
 
8.2.2. . 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει σε λογικές ώρες την ελεύθερη πρόσβαση της Επίβλεψης 
για επιθεώρηση των εργασιών του Κατασκευαστή, στους χώρους κατασκευής των 
κουφωµάτων. 
 
8.2.3  ·. 
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9 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
 
9.2 ΓΕΝΙΚΑ 
9.2.3 Σχετικοί Κανονισµοί 

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο τµήµα αυτό θα εκτελούνται γενικώς σύµφωνα 
µε τα εθνικά πρότυπα, σχετικά µε την οικοδοµική βιοµηχανία, κάθε χώρας µέλους 
της Ε.Ε., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 
9.2.4 Τσιµεντοκονίες 
9.2.4.1 Απαιτήσεις 

Οι τσιµεντοκονίες είτε θα αποτελούν την τελική επιφάνεια δαπέδων είτε θα είναι τα 
υποστρώµατα άλλων µορφών τελειώµατος δαπέδων, που περιγράφονται σε άλλα 
τµήµατα των προδιαγραφών. 

 
9.2.4.2  Ορισµοί 

∆άπεδα υψηλής αντοχής από σκυρόδεµα χρησιµοποιούνται όπου το σκυρόδεµα, 
επεξεργασµένο ή όχι, πρόκειται να αποτελέσει την επιφάνεια χρήσεως και θα 
κατασκευάζονται για το σκοπό αυτό. 
Τσιµεντοκονίες χρησιµοποιούνται όπου πρόκειται να αποτελέσουν το υπόστρωµα 
που θα δεχθεί την τελική επιφάνεια χρήσεως, υπό τη µορφή είτε ελαστικού είτε 
σκληρού τελειώµατος είτε µεµβράνης επικαλύψεως δώµατος και θα κατασκευάζονται 
για το σκοπό αυτό. 

 
9.2.4.3 Προσόντα Εγκαταστάτου 

Η κατασκευή τσιµεντοκονιών και άλλων δαπέδων σκυροδέµατος θα επιβλέπεται και 
θα ελέγχεται από άτοµα ειδικευµένα για την εργασία αυτή. 

 
9.2.4.4 Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις 

Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αποκλίνουν του επιθυµητού επιπέδου περισσότερο 
από την επιτρεπόµενη απόκλιση. Ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η επίστρωση, η 
πήξις και η προστασία είναι πολύ κρίσιµος. Τα κενά κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα 
δάπεδα ή τις επικαλύψεις δεν θα γίνονται δεκτά. 
Οι Επιτρεπτές Αποκλίσεις (Ε.A) είναι οι εξής, εκ των οποίων οι περισσότερο 
περιοριστικές θα εφαρµόζονται, δηλαδή: 
(α) ΕΑ από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφανείας του 

δαπέδου : ±10 χλστ 
(β) ΕΑ σε στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων που απέχουν µεταξύ τους 6 

µ : 5 χλστ 
(γ) ΕΑ σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από έναν κανόνα µήκους 3 µ αλφαδιασµένο 

σε όλες τις κατευθύνσεις : 3 χλστ 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : για δάπεδα που πρέπει να παρουσιάζουν κλίση, ο κανόνας θα 
τοποθετείται µε την απαιτούµενη κλίση). 

 
9.2.4.5 ∆είγµατα Εργασίας 

Θα πρέπει να κατασκευασθεί ένα δείγµα από κάθε τύπο τελειώµατος δαπέδου που 
απαιτείται για το έργο αυτό, για έγκριση από την Επίβλεψη. 
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Το κάθε δείγµα θα είναι ενός µεγέθους που θα έχει απαιτηθεί από την Επίβλεψη 
αλλά πάντως όχι λιγότερο από 10µ², και σε περιοχές που θα έχει αυτός υποδείξει. Οι 
εργασίες τελειωµάτων θα πρέπει να είναι ίσες ή και καλύτερες των εγκριθέντων 
δειγµάτων. 

 
9.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
9.3.3 Γενικά 

Η επιλογή δαπέδου βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 
επιθυµητή αντοχή ανάλογα µε τη χρήση 
διάρκεια ζωής 
ευκολία συντήρησης και επισκευής 
ειδικές απαιτήσεις (αντιολισθηρότητα, αναπήδηση, υδροπερατότητα κτλ) 
είδος του υποστρώµατος 
πρόβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων 

 
9.3.4 Τσιµεντοκονίες 
9.3.4.1 Παράδοση, ∆ιακίνηση 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. 

 
9.3.4.2 Γενικές απαιτήσεις 

Όλα τα αδρανή, οι προσµίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριµένης 
ποιότητας και θα συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του 
κατασκευαστή κάθε υλικού θα τηρούνται αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος 
είναι ο µόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή που θα χρησιµοποιηθούν. Η 
χρήση προσµίξεων δεν πρέπει να προκαλεί οσµές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις 
στο τελειωµένο κτίριο. 
Τα αδρανή υλικά πρέπει να είναι καθαρά, να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, να 
είναι κοκκοµετρηµένα και σωστά διαβαθµισµένα ανάλογα µε την χρήση τους. 
Αδρανή υλικά που δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα χρησιµοποιούνται. 
Το νερό θα είναι πόσιµο και απαλλαγµένο από βλαβερές ουσίες. 
Στην περίπτωση χρήσης έτοιµων κονιαµάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
ακολουθήσει τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των υλικών, ειδικά αν 
χρειάζεται προετοιµασία του κονιάµατος στο εργοτάξιο πριν αυτό διαστρωθεί (π.χ. 
έτοιµα κονιάµατα σε ξηρή µορφή που χρειάζονται ανάµιξη µε νερό πριν 
διαστρωθούν). 

9.3.4.3 Τσιµέντο 
Κοινό τσιµέντο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για το σκυρόδεµα. 

9.3.4.4 Αδρανή Υλικά 
Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά και να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. 
Τα υλικά, και ιδιαιτέρως στην περίπτωση των κονιαµάτων θα πρέπει να είναι 
κοκκοµετρηµένα.  Αµµοι που δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται. 

9.3.4.5 Πρόσθετα και προσµείξεις 
Πρόσθετες ουσίες και προσµείξεις που σκοπόν έχουν να βελτιώσουν την 
πλαστικότητα, την µείωση της ποσότητας νερού, την επιτάχυνση πήξης, την αντοχή, 
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τη χηµική και µηχανική αντίσταση και τα παρόµοια, στις περιπτώσεις που 
απαιτηθούν ή επιτραπούν από την Επίβλεψη, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες 
από έναν οίκο µε επιτυχή εµπειρία µε το αντίστοιχο προϊόν όχι λιγότερη των 10 ετών. 
Οι οδηγίες του κατασκευαστού θα πρέπει να ακολουθούνται στην εφαρµογή και 
χρήση. 

9.3.4.6 Νερό 
Θα χρησιµοποιείται µόνο νερό πόσιµο, φρέσκο και γλυκό, απαλλαγµένο από 
βλαβερές ουσίες. 

9.3.4.7 Οπλισµός 
Συγκολληµένα χαλύβδινα πλέγµατα 50 χλστ Χ 50 χλστ Χ 1 χλστ από γαλβανισµένο 
χαλύβδινο σύρµα. 

9.3.4.8 Μείγµατα 
Για τσιµεντοκονίες θα χρησιµοποιούνται µείγµατα 1:3 και 1:4 1/2 τσιµέντο: ξηρή 
άµµος (σε αναλογία βάρους) µε τη λιγότερη δυνατή ποσότητα νερού που θα µπορεί 
να δώσει ικανοποιητική πλαστικότητα µε πρόσθετο λατέξ σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστού. 
Στις περιπτώσεις που η τσιµεντοκονία θα είναι πάχους 40 χλστ ή περισσότερο, 
καθώς και για δάπεδα σκυροδέµατος, ο Εργολάβος θα µπορεί να χρησιµοποιήσει 
µείγµα 1:1 1/2: 
τσιµέντο: ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή: ξηρά χονδρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία 
βάρους) χρησιµοποιώντας µέγιστο µέγεθος 10 χλστ για τα χονδρόκοκκα αδρανή, 
υπό την προϋπόθεση ότι το απαιτούµενο τελείωµα θα µπορεί να επιτευχθεί και στο 
οποίο θα προστίθεται λατέξ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού.  Η 
περιεκτικότητα σε νερό θα πρέπει να είναι τόση ώστε να δίνει ένα εργάσιµο µείγµα. 

9.3.4.9 Σκληρυντικό Υλικό 
Τα δάπεδα των Η/Μ εγκαταστάσεων συνήθως επιστρώνονται µε σκληρυντικό υλικό, 
που πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις : 
αδρανή φυσικών χαλαζιακών πετρωµάτων, κοκκοµετρική διαβάθµιση κατά Fuller 
Οι απαιτούµενες ιδιότητες του σκληρυντικού υλικού επίστρωσης είναι : 
αντοχή σε θλίψη µεγαλύτερη των 800 kg/cm2  
αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm2 
µεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05 cm σε διαδροµή 660 m µε ταχύτητα 
0,5 m/sec και φόρτιση 0,5 kg/cm2 (5000 kg/m2) 
αντοχή σε κρούση (µετά 2000 κύκλους) 30% απώλεια βάρους 
µέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m2 (28 ηµερών) 
Το σκληρυντικό υλικό µπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χηµικά 
πρόσθετα ώστε να µειωθεί η ποσότητα του νερού, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η 
επιφανειακή στεγανοποίηση και η αντοχή του υλικού σε φθορά. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφα που περιέχουν 
πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρµογή, τη δοσολογία και λοιπά 
στοιχεία του προτεινόµενου σκληρυντικού. 

9.3.5 Πατώµατα Ξυλείας 
9.3.5.1 Γενικά 

Οι τύποι των πατωµάτων ξυλείας που αντιµετωπίζονται στο παρόν είναι οι 
ακόλουθοι: 
ανυψωµένα  
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λωρίδων ξυλείας 
παρκέ 
µωσαϊκού παρκέ (ψευτοπαρκέ) 
αντικολλητής ξυλείας 
αντικολλητά πλαστικά δάπεδα µε ξύλινο υπόστρωµα 
Κατά την επιλογή δαπέδου ξυλείας εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του 
ξύλου: 
απαιτούµενη αντοχή και σκληρότητα 
µέγιστη υγρασία 8% 
οµοιοχρωµία των τεµαχίων καθώς και ότι προέρχονται από την ίδια παρτίδα και ότι 
δεν παρουσιάζουν ρόζους, σχισµές κτλ 
ότι έχει διαποτισθεί µε τα κατάλληλα προστατευτικά, µυκητοκτόνα βερνίκια 
ότι έχει την απαιτούµενη σχέση εφαπτοµενικής προς ακτινική συρρίκνωση που 
εξασφαλίζει από τον κίνδυνο στρέβλωσης (πετσικάρισµα) 
ότι έχει την απαιτούµενη αντιολισθηρότητα και απορροφητικότητα κραδασµών. 
 

9.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
9.4.3 Γενικές Απαιτήσεις 

Η επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων θα διεξάγεται µε τη χρήση σύγχρονων 
µηχανηµάτων. Επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξοµάλυνσης ή που 
έχουν υποστεί λείανση αναλόγως της προβλεπόµενης επίστρωσης, δεν θα 
παρουσιάζουν ανοµοιοµορφίες και τραχύτητα, θα είναι επίπεδες και θα φέρουν την 
προκαθορισµένη ή απαιτούµενη κλίση. 
Οι επιστρώσεις που περιέχουν τσιµέντο (τσιµεντοκονιάµατα, γαρµπιλοµωσαϊκά, 
πλακοστρώσεις κτλ), µετά την αποπεράτωση και µόλις πήξει το κονίαµα τους, 
πρέπει να διατηρούνται υγρές τουλάχιστον για 3 ηµέρες. Η συχνή διαβροχή της 
επιφάνειας ή η επικάλυψη της µε άµµο, ψάθα, σανίδες, λινάτσα, αδιάβροχο χαρτί, 
πλαστικά φύλλα κτλ, είναι οι συνηθέστεροι τρόποι διατήρησης της υγρασίας στην 
επίστρωση. Ακόµη, η διατήρηση της υγρασίας µπορεί να εξασφαλισθεί µε τον 
ψεκασµό της επιφάνειας, µε προστατευτική ουσία. Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας 
κατασκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να ταιριάζουν µε τα χαρακτηριστικά 
συγκόλλησης και απορροφητικότητας του υποστρώµατος. 
Οι επιστρώσεις σε δάπεδα µε απαίτηση απορροής υδάτων (δώµατα, λουτρά, 
εξώστες, βαθµίδες, πεζοδρόµια κτλ), πρέπει να έχουν οµοιόµορφη κλίση προς το 
σηµείο απορροής των υδάτων, κατά τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευαστικά 
σχέδια, οι κλίσεις των επιστρώσεων ορίζονται ως ακολούθως: 
δάπεδα εσωτερικών χώρων:     0,5% 
δάπεδα εξωστών, κλιµάκων κτλ:     0,5% 
δάπεδα δωµάτων, αίθριων:     2% 
επιστέγαση χωροδικτυωµάτων και αυλάκια απορροής οµβρίων: 6%. 
Στις περιπτώσεις υγρών χώρων για την αποφυγή  διείσδυσης της υγρασίας κάτω 
από την επίστρωση του δαπέδου µέσω των αρµών θα παρεµβάλλεται στεγανωτικό 
υλικό µεταξύ της στρώσης εξοµάλυνσης και της τελικής επίστρωσης. 
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Για την αποφυγή διείσδυσης της υγρασίας του εδάφους στη µόνωση και στην 
επίστρωση τοποθετείται στεγανωτική µεµβράνη µεταξύ του δοµικού δαπέδου και του 
µονωτικού υλικού. 

 
9.4.4 Ανοχές 

Τα τελειωµένα δάπεδα δεν θα πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από την 
επιτρεπόµενη απόκλιση. Ο χρόνος κατά τον οποίο διεξάγεται η επίστρωση, η πήξη 
και η προστασία είναι πολύ κρίσιµος.  
Οι επιτρεπτές αποκλίσεις είναι οι εξής: 
από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιαδήποτε σηµείο της επιφάνειας του δαπέδου: 
±5 mm 
η στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων απόστασης 3 m µεταξύ τους: ±3 mm 
σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από ένα πήχη µήκους 3 m αλφαδιασµένο σε όλες τις 
κατευθύνσεις: 3 mm  
σε δάπεδα µε απαίτηση κλίσης, ο πήχης θα τοποθετείται µε την απαιτούµενη κλίση. 
Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων και πλακών µαρµάρου ή γρανίτη δεν θα 
παρουσιάζουν αποκλίσεις περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, 
τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ή 0,5 cm στο σύνολο του χώρου, ενώ η 
µέγιστη απόκλιση των αρµών από την ευθυγραµµία είναι 2 mm / 2 m. 
 

9.4.5 ∆είγµατα Κατασκευής 
Πριν την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα για κάθε είδος επίστρωσης του έργου προς έγκριση από 
την Υπηρεσία. Τα συστήµατα αυτά θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα και 
κανονισµούς και θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος. 
Οι διαστάσεις κάθε δείγµατος και ο χώρος κατασκευής του θα καθορίζονται από την 
Υπηρεσία. Τηρούνται πάντως οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
Η επιφάνεια των δειγµάτων επιστρώσεων δεν θα είναι µικρότερη από 5 m2.  
Τα δείγµατα θα περιλαµβάνουν και αρµούς διαστολής. 
Από τα προτεινόµενα έτοιµα βιοµηχανικά δάπεδα υποβάλλονται δείγµατα επαρκών 
διαστάσεων προς έγκριση στην Υπηρεσία, πριν από την κατασκευή δειγµάτων. 
Οι επιστρώσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των 
εγκεκριµένων δειγµάτων. Ο Ανάδοχος δεν θα προχωρά στην κατασκευή πριν να 
εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας για τα κατασκευασθέντα δείγµατα. 
 

9.4.6 Προστασία  
Οι σωλήνες ζεστού νερού τυλίγονται τουλάχιστον µε χαρτί οικοδοµής ή αφρώδες 
µονωτικό σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών πριν από την επίστρωση 
τσιµεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που η επικάλυψη των παροχών είναι µικρότερη 
από 50 mm, θα τοποθετείται ένα κάλυµµα ενίσχυσης από γαλβανισµένο πλέγµα 
µαλακού χάλυβα. 
Οι επιφάνειες θα προστατεύονται έναντι ενδεχόµενων φθορών, µέχρι την παραλαβή 
τους από την Υπηρεσία. ∆εν επιτρέπεται η κυκλοφορία επί των τελειωµένων 
δαπέδων για τουλάχιστον 3 - 4 ηµέρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετείται ένα 
προσωρινό προστατευτικό πέρασµα. Οι επιφάνειες δεν θα παραδίδονται προς 
χρήση πριν να ολοκληρωθεί η σκλήρυνση της επίστρωσης. Ακόµα και µετά τη 
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σκλήρυνση της επίστρωσης οι επιφάνειες θα προστατεύονται και θα συντηρούνται 
επαρκώς, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόµενες φθορές. 
 

9.4.7 Προετοιµασία 
Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία επιστρώσεων ελέγχει την απαιτούµενη 
συµπύκνωση και υγροµόνωση του υποστρώµατος του δαπέδου σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που αναγράφονται στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη. 
Η προετοιµασία της προς επίστρωση επιφάνειας περιλαµβάνει την αφαίρεση ελαίων 
καλουπιών, παρασκευασµάτων σκλήρυνσης και άλλων επιβλαβών ουσιών. Στις 
περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ειδικά προϊόντα συγκόλλησης, οι επιφάνειες θα 
πρέπει να καθαρίζονται και να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των προϊόντων αυτών. 
Πριν τις εργασίες δαπεδόστρωσης ο Ανάδοχος ελέγχει το προς επίστρωση δάπεδο 
και προβαίνει στις απαραίτητες επιδιορθώσεις. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε 
επιφάνειες που παρουσιάζουν ατέλειες, χωρίς προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας. 
Εξετάζονται τα ακόλουθα: 
ξεφλούδισµα 
ρωγµές, κούφια, σαθρά, φυσαλίδες 
υπερβολική ξηρότητα ή υγρασία 
χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας 
πιθανή αστάθεια της επιφάνειας 
επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόµενες Η/Μ εγκαταστάσεις, 
εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισµένα Η/Μ 
ανοµοιοµορφίες 
λανθασµένες ή µη υπάρχουσες κλίσεις 
ελαιώδεις λεκέδες (από λάδια καλουπιών) 
Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης της υγρασίας στο υπόστρωµα 
(τσιµεντοκονία) της επίστρωσης, απαιτείται στεγάνωση ή οποία, αν δεν έχει 
τοποθετηθεί ήδη στην κάτω επιφάνεια του δοµικού δαπέδου, τοποθετείται µεταξύ 
του δοµικού δαπέδου και του υποστρώµατος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την 
προφύλαξη της στεγάνωσης από φθορές και κακώσεις κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 
Εφόσον απαιτείται στρώση εξοµάλυνσης µεταξύ της επίστρωσης και του δοµικού 
δαπέδου, αυτή µπορεί να είναι είτε από τσιµεντοκονία, είτε από χυτό 
αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο. 
Για τις τσιµεντοκονίες ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραρο «Τσιµεντοκονίες» 
που ακολουθεί. 
Το χυτό αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο τοποθετείται σε υπόβαθρο καθαρό από σκόνες, 
λίπη, λάδια, βαφές κτλ. Τα απορροφητικά υποστρώµατα πρέπει να διαβρέχονται 
πριν την εφαρµογή. Όσον αφορά στην τοποθέτηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου (µέθοδος εφαρµογής, 
περιβαλλοντικές συνθήκες, πάχος κτλ). 
 

9.4.8 Αρµοί 
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη πρέπει να διαµορφώνονται εγκάρσιοι αρµοί 
στα µονολιθικά δάπεδα και στα δάπεδα µε συναρµογή µε το υπόστρωµα, µε τη 
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µέθοδο κοπής αρµού, εντός 7 ηµερών από την επίστρωση του δαπέδου, 
διατηρώντας ευθείες γραµµές και σε βάθος 1/4 του συνολικού πάχους της 
επίστρωσης. 
Στις βάσεις τοίχων, υποστηριγµάτων κτλ, οι τσιµεντοκονίες διαστρώνονται µε 
αυλακωτό ασφαλτικό φύλλο. Τυχόν προεξοχές θα αφαιρούνται από τον Ανάδοχο 
πριν από την παράδοση του κτιρίου. 
Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων 
διαστάσεων, στερεωµένα στο υπόστρωµα, τα οποία αποτελούν και τους οδηγούς 
της επίστρωσης. 
 

9.4.9 Τσιµεντοκονίες  
Οι τσιµεντοκονίες θα είναι είτε έτοιµες είτε θα παρασκευάζονται στο εργοτάξιο.  
Η έτοιµη τσιµεντοκονία συνήθως είναι σε ξηρή µορφή και χρειάζεται ανάµιξη µε νερό 
πριν διαστρωθεί. Οι απαιτούµενες αναλογίες δίδονται από τον κατασκευαστή του 
υλικού και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις ακολουθήσει. Η ίδια τσιµεντοκονία µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως δάπεδο σε δευτερεύοντες χώρους (υπόγεια, αποθήκες κτλ). 
Για τις τσιµεντοκονίες χρησιµοποιούνται µίγµατα 1:3 και 1:41/2 τσιµέντου / ξηρή 
άµµο (αναλογία βάρους) µε την ελάχιστη ποσότητα νερού, που δίνει επαρκή 
πλαστικότητα µε πρόσθετο βελτιωτικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Για τσιµεντοκονίες µε πάχος µεγαλύτερο ή ίσο από 40 mm, ο Ανάδοχος µπορεί να 
χρησιµοποιήσει µίγµα 1:11/2:3 τσιµέντου / ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή / ξηρά 
χονδρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία βάρους) χρησιµοποιώντας µέγιστο µέγεθος 
κόκκου 10 mm για τα χονδρόκοκκα αδρανή, µε πρόσθετο βελτιωτικό κατά τις οδηγίες 
του κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι η τσιµεντοκονία αυτή θα είναι κατάλληλη 
για την επίστρωση. Η περιεκτικότητα σε νερό θα είναι τόση, ώστε να παράγεται 
εργάσιµο µίγµα. 
Στις περιπτώσεις που οι τσιµεντοκονίες έχουν πάχος µικρότερο των 40 mm, η 
συναρµογή µε το υπόστρωµα επιτυγχάνεται κατόπιν προετοιµασίας µε κατάλληλο 
βελτιωτικό πρόσφυσης. Η εκτράχυνση της επιφάνειας µπορεί να παραλειφθεί, εκτός 
από τις περιπτώσεις που η επιφάνεια είναι υπερβολικά λεία. Για τσιµεντοκονίες 
παχύτερες από 40 mm, η διάστρωση γίνεται επί καθαρού υποστρώµατος που έχει 
υγρανθεί µε πόσιµο νερό. 
Θα χρησιµοποιείται ο απαιτούµενος οπλισµός για την επαρκή ανάληψη των 
επιβαλλόµενων φορτίων. Το είδος του πλέγµατος που τοποθετείται, υποδεικνύεται 
στα κατασκευαστικά σχέδια του Αναδόχου. Εφόσον δεν καθορίζεται αλλιώς στη 
µελέτη, ο οπλισµός θα αποτελείται από συγκολληµένα πλέγµατα 50 mm x 50 mm x 1 
mm από γαλβανισµένο χαλύβδινο σύρµα. Για τσιµεντοκονία πάχους 25 mm - 40 mm 
τοποθετείται µία στρώση πλέγµατος, ενώ για τσιµεντοκονία πάχους µεγαλύτερου 
από 40 mm τοποθετούνται δύο στρώσεις.  
Για τη διάστρωση τσιµεντοκονίας χρησιµοποιούνται χαλύβδινοι ή ξύλινοι οδηγοί µε 
ευθύγραµµες ακµές που θα τοποθετούνται µε ανοχές ± 2 mm από την απαιτούµενη 
τελική στάθµη. Τα άκρα των οδηγών θα βρίσκονται στην ίδια στάθµη. Οι οδηγοί θα 
ελέγχονται για τη σωστή στερέωση τους. 
Μετά την περάτωση η τσιµεντοκονία θα πρέπει να παραµένει υγρή για µία περίοδο 
τουλάχιστον 7 ηµερών ή για όσο χρόνο απαιτείται για µία σωστή πήξη και 
σκλήρυνση. 
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Η περίοδος ξήρανσης της τσιµεντοκονίας είναι περίπου 2 - 6 εβδοµάδες ανάλογα µε 
το πάχος. Η υγρασία της τσιµεντοκονίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% πριν 
την τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων. Οι τσιµεντοκονίες θα πρέπει να 
προστατεύονται από υπερβολικά ταχεία ή ανοµοιόµορφη ξήρανση. 
Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας (όχι έτοιµης) αποτελούνται από 2 στρώσεις 
τσιµεντοκονιάµατος 450 kg τσιµέντου µε χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη άµµο και µια 
στρώση πατητού τσιµεντοκονιάµατος 600 kg τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο.  
Τα σοβατεπί από τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου έχουν πάχος 1,5 cm και 
πλάτος µέχρι 10 cm πατητό µε µυστρί µέχρι την επίτευξη τελείως λείας επιφάνειας. 
Τα λούκια τσιµεντοκονίας κατασκευάζονται στη συνάντηση εξωτερικών τοιχοποιιών 
και οριζόντιων στοιχείων του κτιρίου, είναι καµπύλου σχήµατος και έχουν διαστάσεις 
διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια. Χρησιµοποιείται τριπτή τσιµεντοκονία 450 kg 
τσιµέντου. Η οµοιοµορφία του σχήµατος επιτυγχάνεται µε τη χρήση οδηγού 
(µουρέλου). Οπλίζονται απαραίτητα µε κοτετσόσυρµα. Η εργασία θα είναι επιµελής, 
ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης υγροµόνωση. 
Η στέψη των στηθαίων µε τσιµεντοκονίαµα έχει πάχος 3 cm και αποτελείται από δύο 
στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε χονδρόκοκκη και µετριόκοκκη 
άµµο και από µια τρίτη στρώση πατητού τσιµεντοκονιάµατος των 600 kg τσιµέντου 
µε λεπτόκοκκη άµµο. Η τρίτη στρώση θα είναι πατητή µε µυστρί στην επιφάνεια αλλά 
και στην κάθετη µε διαµόρφωση των κλίσεων για την απορροή των υδάτων. 
 

9.4.10 Πατώµατα Ξυλείας 
9.4.10.1 Γενικά 

Η επιφάνεια του δοµικού δαπέδου επί του οποίου τοποθετούνται τα δάπεδα ξυλείας 
θα είναι λεία, στεγνή, καθαρή και σταθερή. Τυχόν σαθρές επιφάνειες (πχ 
υπολείµµατα από µοκέτες κτλ) θα αφαιρούνται και το υπόστρωµα θα καθαρίζεται 
από σκόνες, ξένα σώµατα, λιπαρά υλικά κτλ πριν από την τοποθέτηση των 
καρφωτών ή κολλητών δαπέδων ξυλείας. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του 
δοµικού δαπέδου παρουσιάζει ανοµοιοµορφίες και δεν πληρεί τις απαιτήσεις 
επιπεδότητας, ενδείκνυται η διάστρωση αυτοεπιπεδούµενου βιοµηχανικού δαπέδου, 
ως στρώση εξοµάλυνσης. 
Για τα δοκιδωτά δάπεδα ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 13213 ενώ για τα υπερυψωµένα 
δάπεδα το Πρότυπο ΕΛΟΤ 12825. 
Η τοποθέτηση δαπέδων ξυλείας θα ξεκινά µετά το πέρας εργασιών του 
περιβλήµατος του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένων των κουφωµάτων και 
υαλοπινάκων) σε θερµοκρασίες µεταξύ 8°C - 35°C και σε υγρασία µέχρι περίπου 
50%. 
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10 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
 
10.2 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
10.2.3 Ορισµοί – Πεδίο εφαρµογής 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων 

δαπέδων, δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και την προµήθεια 
και παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού 
εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα λοιπά 
Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

β. Ως θερµοµόνωση νοείται το σύνολο των κατασκευών µέσω των οποίων επιδιώκεται 
η µείωση της ταχύτητας ανταλλαγής θερµότητας µεταξύ χώρων µε διαφορετικές 
θερµοκρασίες. 

γ. Ως φράγµα υδρατµών νοείται µια λεπτή µεµβράνη µε µεγάλη αντίσταση 
υδρατµοδιαφυγής. Μπορεί να αποτελείται από φύλλα PVC, αλουµινίου, 
πολυαιθυλενίου, πισσόχαρτου κτλ. 

δ. Θερµοµόνωση – Γενικά Πρότυπα 
# Τίτλος Πρότυπο 

1 2 2 
1 Φυσικά µεγέθη και ορισµοί   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7345 
2  Συνθήκες µεταφοράς θερµότητας και ιδιότητες 

υλικών - Λεξιλόγιο   
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9251 

3 Μετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία - Φυσικά 
µεγέθη και ορισµοί   

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9288 

4 Μετάδοση µάζας - Φυσικά µεγέθοι και ορισµοί   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9346 
5 Ταξινόµηση δοµικών υλικών ανάλογα µε τις 

θερµοµονωτικές ιδιότητες  
ΕΛΟΤ EN 245 

6 Υλικά, προϊόντα και θερµοµονωτικά συστήµατα 
- Λεξιλόγιο   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1227 

 
 

10.2.4 Υλικά 
10.2.4.1 Γενικά  
α. Τα ελαφρά θερµοµονωτικά υλικά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

ανόργανα ινώδη (υαλοβάµβακας, πετροβάµβακας, ορυκτοβάµβακας) 
οργανικά ινώδη (ξυλόµαλλο, µοριοσανίδες, φυτικά ή ζωικά υλικά, τύρφη, φελλός) 
κυψελοειδή (διογκωµένη πολυστερίνη, αφρώδης εξηλασµένη πολυστερίνη, 
διογκωµένη πολυουρεθάνη, διογκωµένη πολυστυρόλη κτλ) 
κοκκώδη (διογκωµένος περλίτης, ελαφρόπετρα, βερµικουλίτης κτλ). 

β. Πρότυπα Θερµοµονωτικών Υλικών για Κτίρια 

Θέµα Πρότυπο 
3 2 

Θερµοµονωτικά δοµικά στοιχεία από κυψελωτό κονιόδεµα 
υδροθερµικής κατεργασίας (ΚΚΥΚ)   ΕΛΟΤ ΕΝ 1203 
∆ιογκωµένος περλίτης χαλαρά τοποθετηµένος (χύδην) για 
θερµοµόνωση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1258 
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Θέµα Πρότυπο 
3 2 

Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας   ΕΛΟΤ ΕΝ 1602 
Προσδιορισµός της σταθερότητας διαστάσεων υπό 
σταθερές και κανονικές συνθήκες εργαστηρίου (23°C/50% 
σχετική υγρασία)   ΕΛΟΤ ΕΝ 1603 
Προσδιορισµός της σταθερότητας διαστάσεων υπό 
προδιαγεγραµµένες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
  ΕΛΟΤ ΕΝ 1604 
Προσδιορισµός της παραµόρφωσης υπό 
προδιαγεγραµµένο φορτίο θλίψεως και θερµοκρασιακών 
συνθηκών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1605 
Προσδιορισµός του ερπυσµού µετά από θλίψη   ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 
Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό που ασκείται 
κατακόρυφα των όψεων   ΕΛΟΤ ΕΝ 1607 
Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό που εξασκείται 
παράλληλα των όψεων   ΕΛΟΤ ΕΝ 1608 
Προσδιορισµός της βραχυχρόνιας απορρόφησης νερού µε 
µερική εµβάπτιση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1609 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο 
(MW) ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη 
πολυστερίνη (EPS)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο 
αφρό πολυστερίνης (XPS)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτo αφρό 
πολυουρεθάνης (PUR) ΕΛΟΤ ΕΝ 13165 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό 
(PF)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί 
(CG)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο 
(WW)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο 
περλίτη (ΕΡΒ)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο 
φελλό (ICB)   ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) 
  ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 

Εκτίµηση της συµµόρφωσης   ΕΛΟΤ ΕΝ 13172 

Συµπεριφορά έναντι καταπονήσεων σε θλίψη  ΕΛΟΤ EN 826 
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Θέµα Πρότυπο 
3 2 

Προσδιορισµός των γραµµικών διαστάσεων των δοκιµίων 
  ΕΛΟΤ ΕΝ 12085 

Προσδιορισµός των ιδιοτήτων µετάδοσης των υδρατµών    ΕΛΟΤ EN 12086 
Προσδιορισµός της µακροχρόνιας απορρόφησης µε 
εµβάπτιση  ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 
Προσδιορισµός της µακροχρόνιας απορρόφησης µε 
διάχυση   ΕΛΟΤ EN 12088 

27 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε κάµψη ΕΛΟΤ ΕΝ 12089 
28 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε διάτµηση    ΕΛΟΤ EN 12090 
29 Προσδιορισµός της αντίστασης στη ψύξη-απόψυξη   ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 
30 Προσδιορισµός µήκους και πλάτους    ΕΛΟΤ EN 822 
31 Προσδιορισµός του πάχους    ΕΛΟΤ EN 823 
32 Προσδιορισµός της ορθογωνικότητας    ΕΛΟΤ EN 824 

 
Πρότυπα Θερµοµονωτικών Υλικών για Κτίρια (συνέχεια) 
 # Θέµα Πρότυπο 
1 3 2 
33 Προσδιορισµός της επιπεδότητας    ΕΛΟΤ EN 825 
34 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε θλίψη    ΕΛΟΤ EN 826 
34
5 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς υπό σηµειακό φορτίο  ΕΛΟΤ EN 12430 

 
 

10.2.4.2 Ανόργανα Ινώδη Υλικά 
α. Ο υαλοβάµβακας πρέπει να προστατεύεται από τη διείσδυση της υγρασίας. Κατά 

συνέπεια δεν ενδείκνυται η χρήση του σε εξωτερικές επιφάνειες εξωτερικών 
τοιχωµάτων. Γενικά συνιστάται η χρήση υαλοβάµβακα µεγάλης πυκνότητας. 

β. Ο υαλοβάµβακας (όπως και ο ορυκτοβάµβακας και  ο πετροβάµβακας), όταν 
τοποθετούνται ως πάπλωµα, στερεώνονται µε τη βοήθεια ανοξείδωτου µεταλλικού 
πλέγµατος και καρφιών. Σε διπλές τοιχοποιίες ενδείκνυται η χρήση υαλοβάµβακα µε 
επένδυση φύλλου αλουµινίου. 

γ. Ο πετροβάµβακας και ο ορυκτοβάµβακας χρησιµοποιούνται για τη µόνωση λεβήτων, 
δεξαµενών και σωληνώσεων καθώς και για πυροπροστασία. Για την προστασία από 
τη διείσδυση της υγρασίας χρησιµοποιούνται επικαλύψεις αλουµινίου ή γύψου. 

 
10.2.4.3 Οργανικά Ινώδη Υλικά 
α. Τα προϊόντα ξυλόµαλλου είναι υπό µορφή σκληρών πλακών µε ή χωρίς ενδιάµεσο 

φύλλο διογκωµένης πολυουρεθάνης ή πολυστερίνης. Χρησιµοποιείται και ως 
ηχοµονωτικό υλικό. Είναι απαραίτητο να επιχρίεται µε µαρµαροτσιµεντοκονίαµα ή να 
ενσωµατώνεται σε υλικά απρόσβλητα από τη σήψη. 

β. Ο φελλός χρησιµοποιείται κυρίως για τη µόνωση εσωτερικών χώρων λόγω και των 
ηχοµονωτικών του ιδιοτήτων. 
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10.2.4.4 Εξηλασµένη Πολυστερίνη 
α. Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης χρησιµοποιούνται για τη θερµοµόνωση 

δωµάτων, εξωτερικών τοιχοποιιών, στοιχείων από σκυρόδεµα καθώς και για τη 
µόνωση των διάκενων των διπλών τοιχοποιιών. 

β. Το υλικό έχει µορφή σκληρής πλάκας µε κλιµακωτή διαµόρφωση στην περίµετρο, 
ώστε να αποφεύγονται οι θερµογέφυρες στις θέσεις των αρµών. Αποτελείται από 
100% κλειστές κυψελίδες πολυστερίνης χωρίς ενδιάµεσα κενά, τα οποία και 
διαµορφώνουν τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του υλικού. Λόγω της κλειστής 
κυψελωτής τους δοµής δεν απορροφούν το νερό. Η εξηλασµένη πολυστερίνη δεν 
πρέπει να έρχεται σε επαφή µε διαλύτες κάθε είδους (πίσσες, κετόνες, βενζίνες, 
κόλλες κτλ). 

γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής 
και τις εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά στην αποθήκευση του υλικού. 
 

10.2.4.5 ∆ιογκωµένη Πολυoυρεθάνη 
α. Το υλικό έχει µορφή πλακών, σταθερής και ελεγχόµενης πυκνότητας, µε 

επικολληµένα στις 2 πλευρές φύλλα πολυαιθυλενίου ή µεταλλικά φύλλα επίπεδης ή 
κυµατοειδούς µορφής. Χρησιµοποιούνται ως µονωτικά υλικά: 
σε δώµατα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται και να προστατεύονται 
από την ηλιακή ακτινοβολία 
σε δοκούς, υποστυλώµατα και τοιχία, στα οποία πρέπει να επικαλύπτονται µε 
επίχρισµα 
σε µονώσεις ψευδοροφών 
στο κάτω µέρος κεκλιµένων στεγών. 

β. Ο εκτοξευόµενος αφρός πολυουρεθάνης χρησιµοποιείται σε καµπύλες, θολωτές ή 
σφαιρικές επιφάνειες, στις οποίες δεν είναι δυνατή η χρήση πλακών. Οι επιφάνειες 
θα πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγµένες από κάθε είδος ξένης ουσίας. 

 
10.2.4.6 Υλικά ∆ιαµόρφωσης Κλίσεων  

Για τη διαµόρφωση των κλίσεων στα δώµατα χρησιµοποιούνται υλικά µε καλές 
θερµοµονωτικές ιδιότητες και µικρό ειδικό βάρος. Τα συνηθέστερα υλικά είναι το 
κισσηροµπετόν, το χυτό κυψελωτό κονιόδεµα, το περλιτοµπετόν και η ξηρή κίσσηρη. 
Η διάστρωση των υλικών αυτών γίνεται στο υπόστρωµα του δώµατος µεταξύ της 
κύριας θερµοµονωτικής στρώσης και της υδροµονωτικής στρώσης. 
 

10.2.5 Εκτέλεση εργασιών 
10.2.5.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 
α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισµένων συσκευασιών, επί των 

οποίων αναγράφεται το περιεχόµενο, ο τύπος του υλικού, η ηµεροµηνία λήξης (αν 
υπάρχει)  και τα στοιχεία του κατασκευαστή του. 

β. Τα θερµοµονωτικά υλικά αποθηκεύονται κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
τους. Τα θερµοµονωτικά φύλλα και το πίληµα θα διατηρούνται ξηρά πριν, κατά και 
µετά την προσκόµισή τους στο εργοτάξιο και θα αποθηκεύονται σε κλειστούς 
χώρους. Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά απορροφήσουν υγρασία θα 
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