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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
1.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις πάσης φύσεως εκσκαφές που γίνονται για την κατασκευή 
των κάθε είδους τεχνικών έργων, καθώς επίσης και των εκσκαφών για την κατασκευή των πάσης φύσεως 
δικτύων. Οι εκσκαφές περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την αφαίρεση των 
συστατικών υλικών του εδάφους κάτω από την επιφάνειά του σε διαστάσεις που είναι αναγκαίες για την 
κατασκευή των έργων, όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. 
Οι εκσκαφές διακρίνονται στις κατηγορίες : 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή βραχώδες: οι εκσκαφές οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως 
εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων ή εκσκαφές αγωγών. 
Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων: οι εκσκαφές που πραγματοποιούνται για την κατασκευή τεχνικών 
έργων (αντλιοστάσια, δεξαμενές κτλ.) καθώς επίσης και όπου η συνολική επιφάνεια εκσκαφής είναι 
μικρότερη από 20m2, ή το πλάτος του σκάμματος είναι μικρότερο από 3,00m και δεν αναφέρεται ως 
εκσκαφή αγωγών, ή όπου αλλού ορίζεται ρητά 
στην Μελέτη. 
Εκσκαφές ορυγμάτων αγωγών: οι εκσκαφές για την τοποθέτηση αγωγών καθώς και για την κατασκευή 
φρεατίων κάθε τύπου. 
Οι γενικές εκσκαφές χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1 της Π.Τ.Π. Χ-1, αφ' ενός μεν σε 
εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη και ημιβραχώδη, αφ' ετέρου δε σε εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη. Για την 
διαδικασία χαρακτηρισμού των εκσκαφών ισχύει η παράγραφος 1.3.1 της Π.Τ.Π Χ-1. 
Οι εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων δεν χαρακτηρίζονται από πλευράς εδάφους και θεωρείται ότι 
εκτελούνται "σε κάθε είδους έδαφος" όπου περιλαμβάνονται αδιακρίτως και οι δύο παραπάνω κατηγορίες 
"γαίες”, “ημίβραχος και βράχος”. 

1.2 Εκτέλεση εργασιών 
1.2.1 Γενικά 
Αμέσως μετά την εγκατάσταση του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με βάση την εγκεκριμένη μελέτη 
στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμηση των αξόνων των υπό εκτέλεση έργων, τοποθετώντας όλα τα 
αναγκαία σήματα, για τον καθορισμό της σε οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή θέσεως κάθε έργου. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών, των αξόνων και 
στοιχείων χάραξης και τον επί τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρμογής των διαγραμμάτων εκτέλεσης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως με δική του φροντίδα και δαπάνη προβεί στην εκ νέου χάραξη, καθορισμό 
και αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής τους από οποιαδήποτε αιτία. Τέλος ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη, να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας το 
απαιτούμενο προσωπικό, τα εργαλεία και υλικά για την επαλήθευση των χαράξεων. 
Εάν κατά την εφαρμογή των σχεδίων ο Ανάδοχος αντιληφθεί λανθασμένη αναγραφή υψομέτρου, πρέπει 
να ενημερώσει την Υπηρεσία για την σχετική διόρθωση. Ουδεμία τροποποίηση δικαιολογείται χωρίς την 
προηγούμενη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών, θα πρέπει να εκτελεσθούν ερευνητικές τομές 
για την εξακρίβωση της σύστασης του εδάφους και την διερεύνηση τυχόν εμποδίων, δικτύων κτλ., ώστε ο 
Ανάδοχος έγκαιρα να προγραμματίσει, .ατά το δυνατόν, τις αντιστηρίξεις και αντλήσεις, καθώς επίσης και 
τις υποστηρίξεις υφιστάμενων τεχνικών έργων και δικτύων. Οι ερευνητικές αυτές τομές θα εκτελεσθούν 
κατά την κρίση και με δαπάνες του Εργολάβου. 
Οι εκσκαφές θα γίνουν με κατάλληλα μηχανικά μέσα ή με χέρια, κατά την κρίση και ευθύνη του 
Αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης εάν και σε οποιαδήποτε έκταση αναγκασθεί 
για οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσει εκσκαφές με τα χέρια. 
Εάν κατά την διενέργεια των εκσκαφών συναντηθούν εμπόδια από σκυροδέματα (άοπλα ή οπλισμένα), 
λιθοδομές, πλινθοδομές κτλ., αυτά πρέπει να καθαιρεθούν και τα προϊόντα της καθαίρεσης να 
απομακρυνθούν, μεταφερόμενα σ' οποιαδήποτε απόσταση και απορριπτόμενα σε θέσεις που επιτρέπεται 
από τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προστατεύει τα ορύγματα από τα επιφανειακά νερά καθώς επίσης και να 
αποχετεύει τα υπόγεια νερά, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η "εν ξηρώ" κατασκευή του έργου. 
Για τον λόγο αυτό τα σκάμματα θα διατηρούνται πάντοτε χωρίς νερά με την χρήση αντλιών ή άλλων 
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μέσων, ώστε να αφαιρείται το νερό από τις εκσκαφές, ή να προλαμβάνεται η είσοδός του σε αυτές. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στην προστασία των επιφανειών επάνω ή σε επαφή με τις οποίες θα γίνουν 
θεμελιώσεις τεχνικών έργων. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα (π.χ. αντλίες, αναχώματα κτλ.), για 
την απομάκρυνση των νερών από τα έργα κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Επιπλέον των παραπάνω, 
ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την απομάκρυνση από το έργο και την διάθεση όλων των νερών και για το 
σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκαταστήσει προσωρινούς αγωγούς, να κατασκευάσει ειδικές προστατευτικές 
τάφρους κτλ. 
1.2.2 Γενικές εκσκαφές 
Στις γενικές εκσκαφές περιλαμβάνονται και όλες οι εκσκαφές που θα γίνουν για την αφαίρεση του 
ακατάλληλου επιφανειακού υλικού σε όλη την έκταση κατασκευής του έργου, καθώς επίσης και η 
εκρίζωση δένδρων και θάμνων. 
Πριν από την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος θα οριοθετήσει την περίμετρο της αντίστοιχης 
εκσκαφής, ώστε να ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 
1.2.3 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
Οι εκσκαφές των θεμελίων τεχνικών έργων θα γίνουν με μηχανικά μέσα ή όχι και κατά τρόπο ώστε οι 
τελικές διαστάσεις, μετά την μόρφωση, να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των σχεδίων, με ανοχή το 
πολύ 0,10m υπολογιζόμενη καθέτως ως προς τις γραμμές της διατομής. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η εκσκαφή αυτή εκτείνεται μέχρι την στάθμη τοποθέτησης του 
σκυροδέματος έδρασης (10cm χαμηλότερα από την στάθμη θεμελίωσης του αντίστοιχου τεχνικού έργου). 
Το πλάτος των εκσκαφών αυτών λαμβάνεται συμβατικά 1,00 m μεγαλύτερο από κάθε παρειά της 
κατασκευής. 
Επίσης ως εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων θεωρείται συμβατικά και το σύνολο των θεμελιώσεων 
των κτιριακών έργων, καθώς επίσης και των διωρύγων, δηλαδή η απαιτούμενη εκσκαφή από την 
επιφάνεια του εδάφους μέχρι την στάθμη τοποθέτησης του σκυροδέματος έδρασης (10cm χαμηλότερα από 
την στάθμη θεμελίωσης). Το πλάτος της εκσκαφής στις δύο αυτές κατηγορίες τεχνικών έργων λαμβάνεται 
1,00m μεγαλύτερο από κάθε παρειά της κατασκευής. 
Οποιαδήποτε επιπλέον εκσκαφή θα γεμιστεί μέχρι την σωστή στάθμη με σκυρόδεμα ποιότητας C8/10, 
και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Οι πυθμένες των θεμελιώσεων θα διαμορφωθούν, ώστε να μην υφίστανται χαλάρωση του επιφανειακού 
εδαφικού υλικού και πρέπει να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις των σχεδίων. Καμία εργασία 
σκυροδέτησης δεν θα επιτραπεί να γίνει πριν από την παραλαβή, από την Υπηρεσία, της επιφάνειας 
θεμελίωσης. 
Σε περίπτωση που η επιφάνεια, που έχει εκσκαφθεί, χαλαρώσει λόγω παρατεταμένης έκθεσης πριν την 
σκυροδέτηση, θα πρέπει να γίνει πρόσθετη εκσκαφή, σύμφωνα  με  τις  Οδηγίες  της Υπηρεσίας και το κενό 
που θα δημιουργηθεί θα γεμίσει, με δαπάνες του Αναδόχου, από σκυρόδεμα C8/10. 
Εάν η ποιότητα του εδάφους στη στάθμη θεμελίωσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δεν κριθεί από την 
Υπηρεσία κατάλληλη για ασφαλή θεμελίωση, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε πρόσθετη 
εκσκαφή, μέχρι οποιαδήποτε στάθμη ορίσει η Υπηρεσία και η πρόσθετη αυτή εκσκαφή θα γεμίσει με 
κατάλληλο υλικό πλήρωσης, αποδεκτής συμπίεσης, ή με σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν. 
Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Υπηρεσία. 
Η επανεπίχωση των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων πρέπει να γίνει με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 
1.2.4 Εκσκαφή ορυγμάτων αγωγών 
Δεν θα ξεκινήσει η εκσκαφή ορύγματος για την τοποθέτηση σωλήνωσης πριν καθοριστεί ο άξονας, 
τοποθετηθούν πάσσαλοι οριοθέτησης κατά μήκος της χάραξης και δοθεί η σχετική έγκριση από την 
Υπηρεσία. 
Τα σκάμματα αγωγών θα εκσκαφθούν στις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη ή σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, με ανοχή το πολύ 0.10m. Εάν τα σκάμματα εκσκαφθούν σε μεγαλύτερο βάθος, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τα επιχώσει μέχρι του οριζομένου βάθους με λεπτόκοκκο υλικό. Τόσο για 
την επιπλέον εκσκαφή όσο και για την επιπλέον επίχωση ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως. 
Ο πυθμένας του ορύγματος θα βαθαίνει και το πλάτος θα αυξάνει τοπικά στις συνδέσεις και όπου αλλού 
είναι αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια τοποθέτηση των σωλήνων. Όλα τα σκορπισμένα ή 
θρυμματισμένα υλικά πρέπει να απομακρύνονται από τον πυθμένα του ορύγματος, έτσι ώστε το υλικό 
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εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής να εδράζεται σε σταθερό και καθαρό έδαφος. 
1.2.5 Αποκομιδή Προϊόντων Εκσκαφής 
Οι αναπετάσεις γίνονται είτε με τα χέρια με δημιουργία ενδιάμεσων ξύλινων δαπέδων (παταριών), είτε με 
μηχανικά μέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 
0,50m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλειά τους. 
Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος αν είναι κατάλληλα ή 
για χρησιμοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωμάτων ή θα μεταφέρονται εκτός του έργου σε 
οποιαδήποτε απόσταση για οριστική απομάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Αστυνομία μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας. 
Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα και ακατάλληλα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη 
δημοπράτησης και την Π.Τ.Π. Χ1., γίνεται κατά την κρίση του Αναδόχου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, 
1.2.6 Αντιστηρίξεις 
Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του μέσα και δαπάνες να αντιστηρίξει όλες τις παρειές των σκαμμάτων, 
όπως επιβάλλουν οι κανόνες ασφαλείας. 
Ο Ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου, τύπου και της εκτάσεως 
των απαιτουμένων σε κάθε περίπτωση αντιστηρίξεων προκειμένου να εξασφαλίζονται στην εκσκαφή 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 
Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγματος σ' οποιαδήποτε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και εάν 
έγινε, σε αντιστηριζόμενες ή όχι παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειές της (όπως π.χ. εργατικά 
ατυχήματα, ατυχήματα τρίτων ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 
Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε κάθε νόμιμη αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών και 
αναλαμβάνει κάθε γενικώς σχετική ποινική και αστική ευθύνη. 
Γενικά οι αντιστηρίξεις προβλέπονται από ξυλοζεύγματα. Στις περιπτώσεις  που επικρατούσες συνθήκες 
(νερό, χαλαρά εδάφη, κτλ.) καθιστούν την χρήση ξυλοζευγμάτων αδύνατη, ο Ανάδοχος μπορεί να προβεί 
στην αντιστήριξη των σκαμμάτων είτε με μεταλλικές πασσαλοσανίδες, είτε με ειδικά 
προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία (ενδεικτικού τύπου Krings). Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση 
του Αναδόχου, πρέπει να συνοδεύεται από σχετική μελέτη. Η έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινόμενου 
από τον Ανάδοχο τρόπου αντιστήριξης δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη 
και ασφαλή εκτέλεση του έργου. 
1.2.7 Περιφράξεις - Διαβάσεις - Μέτρα ασφαλείας 
Για την πρόληψη ατυχημάτων πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγμάτων και σκαμμάτων 
κατάλληλα σήματα για την ημέρα και λυχνίες ασφαλείας για την νύχτα. 
Κατά μήκος των ορυγμάτων και σκαμμάτων, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου ως μόνου 
υπεύθυνου για κάθε ατύχημα να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα περιφράγματα προς 
πρόληψη ατυχημάτων εκ πτώσεως εργατών ή διαβατών ή τροχοφόρων εντός του ορύγματος. Η μορφή 
των περιφραγμάτων και ο τρόπος στηρίξεως θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος, 
οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών των σκαμμάτων 
κατασκευάζοντας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας προσωρινές πεζογέφυρες. 
Τέλος, και κατά μήκος των σκαμμάτων ο Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει μικρού ύψους ξύλινα 
φράγματα για την συγκράτηση λίθων, σκύρων κτλ., για την αποφυγή πτώσεων εντός του ορύγματος, 
ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος ατυχημάτων για τους εργαζόμενους, ή την πρόκληση της οποιασδήποτε 
ζημιάς. 
1.2.8 Υφιστάμενοι αγωγοί και τεχνικά έργα 
Στα σχέδια Δημοπράτησης παρουσιάζονται τα υφιστάμενα έργα και οι αγωγοί, που διέρχονται στην περιοχή 
των εργασιών. Η πληρότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών αυτών δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
την πλήρη προστασία και αποκατάσταση από τυχόν ζημιές των έργων αυτών. 
Όπου απαιτείται ο Ανάδοχος θα διανοίξει με δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής και 
μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, ερευνητικές τομές, για να καθορίσει με ακρίβεια την θέση 
των υφιστάμενων έργων. Οι εκσκαφές κάτω και δίπλα από τα έργα κοινής ωφελείας θα γίνονται, εφ' 
όσον απαιτείται, με τα χέρια. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει με δαπάνες του κατά την κατασκευή των έργων στην κατάλληλη 
υποστήριξη ή ανάρτηση των αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης, διακίνησης λυμάτων και ιλύος, παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος, φωτισμού, τηλεπικοινωνιών κτλ., που συναντά και πρέπει να λάβει κάθε 
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απαραίτητο μέτρο προστασίας και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη, που προξενήσει σε αυτούς από 
την εκτέλεση των έργων. 
Η υποστήριξη αυτή, όπου παρίσταται ανάγκη, θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Ιδιαίτερα μέριμνα πρέπει να ληφθεί κατά την επίχωση των σκαμμάτων στα οποία βρίσκονται τέτοιοι 
αγωγοί, για να αποφευχθούν τυχόν υποχωρήσεις, θραύση ή γενικά παραμόρφωση των αγωγών. Κάθε 
βλάβη στους αγωγούς αυτούς, η οποία θα διαπιστωθεί ακόμη και μετά την επίχωση, βαρύνει τον Ανάδοχο, 
η δε επισκευή, που θα απαιτηθεί θα γίνεται εις βάρος του Αναδόχου στον οποίο θα καταλογίζονται και 
όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζημιώσεις, λόγω ζημιών που έγιναν σε αυτούς από την παραπάνω αιτία. 
Ομοίως ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντιστηρίξει όλους τους στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. που βρίσκονται κοντά 
στις παρειές σκαμμάτων, ευθυνόμενος για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε αυτούς. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών και στύλων είναι τέτοια, ώστε να απαιτηθεί η μετάθεσή 
τους, αυτή θα εκτελείται με δαπάνες της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
αποζημιώσεως ως αποτέλεσμα προσθέτων δυσχερειών ή καθυστέρησης δοθέντος ότι κατά την υποβολή 
της προσφοράς του επισκέφθηκε την περιοχή, έλαβε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και εκτίμησε τις 
δυσχέρειες και τις τυχόν καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει τυχόν μετάθεση αγωγών και δικτύων. 
Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο για την εξασφάλιση του προσωπικού του, ή τρίτων από 
την διατήρηση των αγωγών αυτών στο ύπαιθρο για όσο διάστημα απαιτηθεί, παραμένοντας μόνος 
υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που τυχόν προκληθεί από τον λόγο αυτόν. 

2. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις πάσης φύσεως επιχώσεις που γίνονται στην περιοχή των 
έργων για την κατασκευή επιχωμάτων, καθώς και των επιχωμάτων πλήρωσης τάφρων και σκαμμάτων 
τεχνικών έργων, περιλαμβανομένων των επιχώσεων με θραυστό υλικό λατομείου και τον εγκιβωτισμό 
σωλήνων με άμμο λατομείου. 

2.2 Υλικά 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τόσο των επιχωμάτων, όσο και την πλήρωση των 
σκαμμάτων, θα ληφθούν κατ' αρχή από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών γενικών ή/και θεμελίων 
τεχνικών έργων, μετακινούμενα ή μεταφερόμενα με κατάλληλα μέσα, σε οποιαδήποτε απόσταση από 
τη θέση εκσκαφής, ή τη θέση της προσωρινής τους απόθεσης. 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωμάτων πρέπει να μην περιέχουν κλάδους, 
ρίζες, λίθους μεγάλων διαστάσεων, οποιοδήποτε είδος οργανικών ουσιών και να μην αποσυντίθεται στις 
ατμοσφαιρικές επιδράσεις. 
Για το χαρακτηρισμό των κατάλληλων για την επίχωση υλικών, ισχύει η κατάταξη AASHΤO σε 
συνδυασμό με τα εξής : 
• Οργανικά εδάφη και εδάφη που περιέχουν διατομική γη της  ομάδας Α-5 του AASHΤO 
θεωρούνται ακατάλληλα για επιχώσεις. 
• Για επιχώσεις θα χρησιμοποιούνται κοκκώδη εδαφικά υλικά, με ή χωρίς συνδετική ύλη, 
κατατασσόμενα κατά AASHΤO στις ομάδες Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ή Α-3 και συμπυκνούμενα τουλάχιστον 
εις το 95% της μέγιστης πυκνότητας, της λαμβανόμενης κατά την μέθοδο AASHO T-180-D. 
• Υλικά, που κατά AASHTO κατατάσσονται στις ομάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για επίχωση εφ’ όσον δοθεί ειδική προσοχή κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα μεγαλύτερη του 95% της μέγιστης τέτοιας λαμβανόμενης όπως 
παραπάνω, με υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης. 
Η ζώνη του αγωγού, περιλαμβάνει το χώρο μεταξύ του δαπέδου και των τοιχωμάτων της τάφρου και 
μέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Σε αυτή τη ζώνη οι απαιτήσεις κατασκευής 
συμπεριλαμβανομένου του υλικού πληρώσεως και της συμπυκνώσεως είναι αυξημένες, δεδομένου ότι 
αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή της στατικής και δυναμικής καταπονήσεως του αγωγού. 
Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων θα προέρχεται από χείμαρρο ή λατομείο της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και θα είναι απαλλαγμένη από βώλους 
αργίλου και οργανικών ουσιών. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού πρέπει να ικανοποιεί τα 
παρακάτω: 

Διάμετρος κοσκίνου [mm] Διερχόμενο ποσοστό [%κ.β.] 

40 100 

30 70-100 
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15 50-85 

7 35-80 
3 25-70 

0,075 (No 200) <12 
Το υλικό πρέπει να είναι καλώς διαβαθμισμένο, δηλαδή πρέπει να είναι: D60 / D10 ≥ 5, όπου: 
− D60 η διάμετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού 
− D10 η διάμετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού 
Εάν το ποσοστό (P) του λεπτόκοκκου υλικού (του διερχόμενου από το κόσκινο Νο 200) είναι 
12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας Ρ.Ι.10% 
2.3 Εκτέλεση Εργασιών 
ΓενικάΚαμιά επίχωση δε θα γίνει πριν το σκυρόδεμα των τεχνικών έργων αποκτήσει την αντοχή του και 
εφ' όσον δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία οι δοκιμές στεγανότητας δεξαμενών και αγωγών. 
Γενικά για τις επιχώσεις θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και σε περιπτώσεις που 
τα προϊόντα εκσκαφών είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή σε όγκο, τότε θα χρησιμοποιηθούν δάνεια 
χώματα. 
Η συμπύκνωση των υλικών θα πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ο 
ζητούμενος βαθμός συμπύκνωσης, χωρίς ταυτόχρονα να παραλείπεται η εφαρμογή οποιουδήποτε όρου 
από τα συμβατικά τεύχη. 
Η εκλογή του μέσου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την ποιότητα του 
εδάφους και από την πιθανή φθορά που μπορεί να πάθουν τα έργα που είναι πολύ κοντά (αγωγοί, 
σωληνώσεις κτλ.), από την θέση που γίνεται η συμπύκνωση, από το χώμα που διατίθεται για την κίνηση 
και λειτουργία των μέσων συμπύκνωσης κτλ. 
Κάθε ζημιά κατά τη συμπύκνωση στους αγωγούς ή σε οποιοδήποτε έργο μέσα στο επίχωμα βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 
Η τοποθέτηση και η συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
κανένα τμήμα του τεχνικού έργου να μην υπερενταθεί, εξασθενήσει, υποστεί ζημιά ή βρεθεί σε κίνδυνο 
κατάρρευσης. Για τον λόγο αυτό οι σχετικές εργασίες θα ξεκινούν, αφού πρώτα το σκυρόδεμα 
αποκτήσει την καθορισμένη αντοχή του και θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η φόρτιση στα τεχνικά 
έργα να είναι συμμετρική. 
Η επίχωση θα γίνεται σε στρώσεις ασυμπίεστου υλικού το πολύ 30 cm. Συμπύκνωση με μηχανικά μέσα 
επιτρέπεται σε ύψος μεγαλύτερο από 75 cm από την κορυφή του σωλήνα. Ο βαθμός συμπύκνωσης πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 95% της τροποποιημένης μεθόδου Proctor, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη 
Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
H τοποθέτηση και συμπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται με τρόπο ανάλογο προς το είδος 
της αντιστηρίξεως που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Η συναρμογή και συνεργασία του υλικού πλήρωσης 
και των παρειών της τάφρου πρέπει να είναι εξασφαλισμένη, ανεξάρτητα προς το είδος της αντιστηρίξεως. 
Για τον λόγο αυτό και σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης πρέπει τα τμήματα αυτής να 
απομακρύνονται τμηματικά, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η άμεση πλήρωση του τμήματος της 
τάφρου που ελευθερώθηκε με κατάλληλο υλικό πληρώσεως σε στρώσεις και η συμπύκνωσή του. 
Σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστηρίξεως, πρέπει τα κατακόρυφα τμήματα αυτής (δοκοί τάφρων, 
πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τμηματικά, σε τόσο ύψος κάθε φορά, ώστε στο τμήμα της τάφρου 
που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση, σε στρώσεις του υλικού πληρώσεως, και η 
συμπύκνωσή του. 
Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 
Η πλήρωση της τάφρου και η συμπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από 
τις δύο πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή μετατοπίσεως και υπερυψώσεως. Αυτό πρέπει να 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που μπορούν να παραμορφωθούν. 
Για αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και 
να συμπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου, 
Dεξ, μεγαλύτερης από 1,00m, λόγω των παρουσιαζομένων δυσχερειών συμπύκνωσης του υλικού 
επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από 
σκυρόδεμα με ελάχιστο πάχος tmin=0.15m 
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες διαθέτοντας όλα τα αναγκαία μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά, 
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εφόδια, εγκαταστάσεις και προσωπικό, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διάθεση των ανωτέρω 
υλικών. 
Δοκιμές Επιχώσεων 
Για τον έλεγχο της συμπύκνωσης που θα επιτευχθεί θα γίνονται δοκιμές σύμφωνα με την μέθοδο AASHTO 
T-147. 
Στην περίπτωση επιχώσεων πλήρωσης μία τουλάχιστον δοκιμή θα γίνεται στο κατασκευασμένο επίχωμα 
πίσω από πλευρικούς τοίχους κατασκευής καθώς επίσης και για κάθε 100 m μήκους τάφρου αγωγού 
ή μικρότερο αυτοτελές τμήμα σωλήνωσης. 
Στην περίπτωση του κοινού επιχώματος, δοκιμές θα πραγματοποιούνται για κάθε 1000 m3 ετοίμου 
επιχώματος. 
Εάν οι τιμές βαθμού συμπύκνωσης που εξακριβώθηκαν με τους παραπάνω ελέγχους είναι μικρότερες από 
τις προδιαγραφόμενες τιμές το επίχωμα δεν παραλαμβάνεται και ο Ανάδοχος οφείλει να μεταβάλει τον 
τρόπο εργασίας, ώστε να επιτευχθούν οι προδιαγραφόμενες τιμές συμπύκνωσης. 
Δάνεια Χώματα 
Όταν τα προϊόντα εκσκαφής δεν επαρκούν ή είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχώσεων, τα χώματα 
που λείπουν θα ληφθούν από δανειοθάλαμους μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές 
ο Ανάδοχος θα προτείνει στην Υπηρεσία θέσεις διάνοιξης δανειοθαλάμων με στοιχεία εργαστηριακής 
έρευνας από όπου να προκύπτει ότι το υλικό του δανειοθαλάμου είναι κατάλληλο για τον σκοπό που 
προορίζεται. 
Η Υπηρεσία θα καθορίσει, με έγγραφη εντολή της, τη θέση και τον όγκο λήψης των δανείων κατά 
περίπτωση. Η εκσκαφή θα γίνεται σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Μετά την αποπεράτωση 
των εργασιών οι θάλαμοι δανείων θα διευθετηθούν και οι τελικές τους επιφάνειες θα διαμορφωθούν ώστε 
να γίνουν αρκετά ομαλές και να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό η αποχέτευση των όμβριων υδάτων και η 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση στην τιμή της προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και μεταφορά των 
υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή. 
Στον Ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω προσθέτων 
τυχόν μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς, βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, 
αποκάλυψης εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ. 
Επίσης σημειώνεται ότι στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες 
χρειασθούν για την διαμόρφωση του διατιθέμενου χώρου (σύμφωνα με τις ανάγκες του Αναδόχου και 
κάτω από τους περιορισμούς της κείμενης Νομοθεσίας και των Αρμοδίων Αρχών) για τη διαμόρφωση 
των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς για την προστασία, αναγκαία μεταφορά, αποκατάσταση βλαβών 
σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζημιών 
σε κτίσματα, καλλιέργειες, παρακείμενες εκτάσεις κτλ. 
Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι ο 
δανειοθάλαμος ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή αποθηκευτικός χώρος κτλ. δεν επαρκεί, είναι 
ακατάλληλος ή έγινε ακατάλληλος, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με φροντίδα του και δαπάνες 
του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο, να πραγματοποιήσει τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται ή  να 
προβεί σε μεταφορά των εγκαταστάσεων που είχε ήδη  κατασκευάσει  ή/και λειτουργήσει, έτσι ώστε η 
εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και οι προθεσμίες που 
έχουν τεθεί να μείνουν αναλλοίωτες από τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από αυτό το θέμα. 

3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση τμημάτων του έργου από άοπλο ή οπλισμένο 
σκυρόδεμα, το οποίο κατασκευάζεται από συνήθη αδρανή, φαινόμενου ειδικού βάρους 2,40 έως 3,00t/m3, 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με την ASTM C 127 και C 128. 
Για την παραγωγή, διάστρωση, συμπύκνωση, έλεγχο κτλ. των σκυροδεμάτων του παρόντος έργου ισχύουν  
οι  παρούσες  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  ο  Κανονισμός   Τεχνολογίας   Σκυροδέματος (ΚΤΣ ΦΕΚ 315Β/1997), 
ο Κανονισμός Τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα (ΠΔ.244/80) καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ, 
DIN, ASTM. 

3.2 Υλικά 
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Νερό 
Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάμιξη και την παραγωγή του σκυροδέματος θα είναι σύμφωνο 
με το πρότυπο EΛΟΤ 345. Θαλασσινό νερό δεν επιτρέπεται για την παραγωγή σκυροδέματος. 
Για τον υπολογισμό του νερού ανάμιξης πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη η επιφανειακή υγρασία των 
αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα. Τα παραπάνω πρέπει να αφαιρούνται από την 
καθοριζόμενη ποσότητα του νερού ανάμιξης που έχει προσδιοριστεί από την μελέτη σύνθεσης. 
Η ποσότητα νερού ανάμιξης που θα προστίθεται στο μίγμα θα πρέπει να μετράται με ειδική αυτόματη 
συσκευή μέτρησης προσαρμοσμένη στον αναμικτήρα του σκυροδέματος. 
Τσιμέντο 
Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σκυροδέματος ή για την κατασκευή κτιριακών 
έργων ή δεξαμενών θα είναι οπωσδήποτε Portland τύπου II ή IV (Sulfate Resisting) ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της Μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
Το τσιμέντο στο εργοτάξιο θα αποθηκεύεται σε ειδικά μεταλλικά silo. Για μικροποσότητες τσιμέντου είναι 
δυνατό να επιτραπεί από την Υπηρεσία η προσκόμιση τσιμέντου σε χάρτινους σάκους των 50kg. Οι 
αποθήκες χαρτοσάκων τσιμέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά. Η αποθήκευση θα 
πρέπει να γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται τουλάχιστον 0,30m ψηλότερα από το έδαφος 
ώστε να μην κινδυνεύει το τσιμέντο από τις βροχές και την υγρασία. 
Πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο αρκετή 
ποσότητα τσιμέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την πρόληψη κάθε έλλειψής του. 
Δηλώνεται δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή την αφορμή, θα βαρύνει τον Ανάδοχο 
και μόνον αυτόν. 
Επί πλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προμήθειες τσιμέντου, σε τρόπο 
ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγμή η δειγματοληψία τους και κατ' ακολουθία ο εντοπισμός των 
αποτελεσμάτων αυτής, σε τελείως καθορισμένη ποσότητα. Τσιμέντο που έχει υποστεί βλάβη από την 
πολυκαιρία, ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί, τόσο ώστε να μην διαλύονται με 
ελαφριά συμπίεση του χεριού, θα απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο. 
Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιμέντου, εργαστηριακή δοκιμή του τσιμέντου, σύμφωνα 
προς τις διατάξεις του ΠΔ.244/1980, με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. Με τις δοκιμές αυτές θα 
ελέγχεται : 
− μέτρηση αδιάλυτου υπολείμματος 
− ανάπτυξη αντοχής 
− συμπεριφορά σε πήξη (έναρξη και λήξη) 
− σταθερότητα του όγκου 
− λεπτότητα άλεσης 
− ανθεκτικότητα σε χημικές προσβολές 
Αδρανή σκυροδέματος 
Θα χρησιμοποιηθούν θραυστά αδρανή υλικά, σκληρά, ανθεκτικά, καθαρά και απαλλαγμένα από 
επιβλαβείς προσμίξεις και σύμφωνη με το Άρθρο 4 του ΚΤΣ 1997. Τα θραυστά υλικά θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ - 408. 
Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία την πηγή και τα 
χαρακτηριστικά των θραυστών υλικών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει και ειδικότερα θα πρέπει να 
υποβάλει τα παρακάτω αποτελέσματα δοκιμών: 
− κοκκομετρική ανάλυση αδρανών (σύμφωνα με Σ 320-84 ή ASTM C 136), 
− προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά (σύμφωνα με Σ322-84 ή ASTM 
C 24), 
− πετρογραφική εξέταση αδρανών (σύμφωνα με Σ332-84 ή ASTM C 295), 
− οργανικές  προσμίξεις  σε  λεπτόκοκκα  αδρανή  για  σκυρόδεμα  (σύμφωνα  με  Σ315-84  ή ASTM C 
40), 
− προσδιορισμός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών με τα αλκάλια του τσιμέντου (μέθοδος 
ράβδου κονιάματος σύμφωνα με Σ312-84 ή ASTM C 280 ή την χημική μέθοδο Σ 317-84 ή ASTM C 627). 
Ο Ανάδοχος οφείλει με δαπάνες του να προβαίνει σε κοκομετρική ανάλυση αδρανών μετά την 
κατανάλωση 80 m3 σκύρων, 40 m3 γαρμπιλιού και 80 m3 άμμου, εκτός εάν κατά την διάστρωση μιας 
ημέρας καταναλίσκονται μεγαλύτερες ποσότητες, οπότε ο έλεγχος θα επαναλαμβάνεται στην 
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αρχή κάθε διάστρωσης. 
Η αποθήκευση, δειγματοληψία και έλεγχος των αδρανών θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 
4.3.4 του ΚΤΣ 1997. 
Πρόσθετα σκυροδέματος 
Στεγανωτικό μάζας θα χρησιμοποιείται στα σκυροδέματα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης που θα 
προορίζονται για την κατασκευή δεξαμενών και όπου αλλού δοθούν σχετικές Οδηγίες από την Υπηρεσία. 
Ο τύπος και η αναλογία πρόσμιξης του στεγανωτικού που θα χρησιμοποιηθεί θα προταθεί από τον Ανάδοχο 
και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Κατά τα λοιπά πρόσθετα σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από σχετική έγκριση της 
Υπηρεσίας και γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του Άρθρου 4, παρ. 4.5 του ΚΤΣ. 
Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων που δημιουργούν ιόντα χλωρίου σε περίπτωση που στο σκυρόδεμα θα 
ενσωματωθούν εξαρτήματα από αλουμίνιο. 
Τα αερακτικά πρόσθετα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ- 
307. Τα επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά, υπερ-ρευστοποιητικά ή άλλα πρόσθετα πρέπει να 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-308 για τον αντίστοιχο τύπο. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εφοδιάσει την Υπηρεσία με τα πιστοποιητικά ελέγχου του πρόσθετου καθώς 
επίσης και με τις ακόλουθες πληροφορίες : 
− Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης. 
− Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιμοποίησης μεγαλύτερης δόσης. 
− Χημική ονοματολογία των κυρίως ενεργών συστατικών του πρόσθετου. 
− Εάν το πρόσθετο προκαλεί ανάπτυξη φυσαλλίδων αέρα. 
− Τον  επιτρεπόμενο  χρόνο  αποθήκευσης  και  οδηγίες  για  τις  απαιτούμενες  συνθήκες 
αποθήκευσης. 
− Δήλωση συμβατότητας των πρόσθετων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ή 
περισσότερα πρόσθετα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό ελέγχου από το αναγνωρισμένο εργαστήριο της 
προτίμησής της. 
Η μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος πρέπει να έχει γίνει με πρόσμιξη του πρόσθετου ή των 
πρόσθετων, αν αυτά είναι περισσότερα. Το πρόσθετο ή τα πρόσθετα θα προστίθενται στο μίγμα με την 
αναλογία που προβλέπει η Μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος. Μεταβολή αυτής της αναλογίας μπορεί 
να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 
Τα πρόσθετα και οι χημικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέματος πρέπει να διατηρούνται στις 
αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερμοκρασίες 
και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. 
Στεγανωτικές ταινίες – Στεγανωτικά υλικά 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσει για την κατασκευή των αρμών, μαζί με τα χαρακτηριστικά των ταινιών στεγάνωσης. 
Δεν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία τα 
παραπάνω υλικά. Τα υλικά πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι στεγανωτικές ταινίες που θα χρησιμοποιηθούν σε αρμούς 
διακοπής εργασίας ή μερικής συστολής, πρέπει να είναι από ελαστικό ή PVC, ανθεκτικό στη φθορά από 
γήρανση, στις μηχανικές τριβές και στις προσβολές από νερό, οικιακά λύματα και φυσικά άλατα. Οι 
ταινίες που θα χρησιμοποιηθούν σε αρμούς συστολής/διαστολής πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 240 mm. 
Οι εσωτερικές ταινίες στεγάνωσης στους αρμούς διαστολής και σε αρμούς πλήρους συστολής πρέπει 
να έχουν κεντρικό κοίλο βολβό, ενώ οι επιφανειακές ταινίες στεγάνωσης πρέπει να είναι τύπου διαστολής 
και θα τοποθετούνται μόνο κάτω από πλάκες βάσεως. 
Τα ελαστομερή στεγανωτικά θα είναι πολυθειούχα ή παρόμοιων συνθέσεων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του πρότυπου BS 4254 κατάλληλα για εφαρμογή σε κατακόρυφους και οριζόντιους αρμούς, 
με καλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατάλληλες για εμβύθιση στο νερό και με αντοχή σε διαλυμένα οξέα 
και βάσεις, ζωικά, φυτικά και ορυκτά έλαια. Τα στεγανωτικά που θα έρχονται σε άμεση επαφή με τα 
λύματα θα πρέπει να έχουν αντοχή σε βιολογική προσβολή. 
Τα μαστιχοειδή στεγανωτικά θα πρέπει να παρέχουν καλή πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί και σκυρόδεμα και 
να παραμένουν ελαστικά και στεγανά σε μετακίνηση, κρούση ή κραδασμούς. Το υλικό θα πρέπει να 
παρουσιάζει μεγαλύτερη από 100%  επιμήκυνση  αλλά μικρή  επαναφορά, δηλαδή κάτω του 10%. 
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Στις κατασκευές συγκράτησης του νερού θα χρησιμοποιούνται υλικά πλήρωσης  με  συνδετική ασφαλτική 
ύλη. Το υλικό δεν θα πρέπει να είναι απορροφητικό και πρέπει να δύναται να υποστεί συμπίεση μέχρι 
του 50% του αρχικού του πάχους και μετά να έχει άμεση επαναφορά στο 80%, όταν υγρανθεί. 
3.3 Εκτέλεση εργασιών 
Ποιότητα σκυροδέματος 
Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή σκυροδέματος θα καθοριστούν από εργαστηριακή μελέτη 
σύνθεσης. Η μελέτη σύνθεσης είναι υποχρεωτική για τα σκυροδέματα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης. 
Σε όλες τις κατασκευές που μόνιμα ή προσωρινά αποθηκεύονται ή διακινούνται υγρά θα χρησιμοποιείται 
σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας μεγάλων έργων και διέπεται από τα καθοριζόμενα του νέου 
ΚΤΣ 1997. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει σε αναγνωρισμένο εργαστήριο τις μελέτες για τις διάφορες 
κατηγορίες σκυροδεμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ΚΤΣ και να υποβάλλει την σχετική μελέτη 
για έγκριση. Καμμιά σκυροδέτηση μονίμων έργων δεν θα επιτραπεί, πριν την έγκριση της μελέτης 
σύνθεσης από την Υπηρεσία. Η μελέτη σύνθεσης θα επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις εκτός 
αν δοθούν άλλες οδηγίες από την Υπηρεσία: 
− όταν αλλάζει η πηγή λήψης αδρανών, 
− όταν τα αδρανή παρουσιάζουν διαφορετική διαβάθμιση από εκείνη που είχαν στη μελέτη 
σύνθεσης, 
− όταν αλλάζουν τα πρόσθετα ή ο τύπος του τσιμέντου. 
Ανάμιξη - Μεταφορά- Διάστρωση - Συντήρηση 
Οι  εργασίες  ανάμιξης,  μεταφοράς,  διάστρωσης,  συμπύκνωσης  και  συντήρησης  πρέπει  να 
εκτελεσθούν σύμφωνα με σχετικά Άρθρα του ΚΤΣ 1997. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει  να υποβάλλει  στον Εργοδότη για έγκριση τα παρακάτω στοιχεία και 
πληροφορίες, για κάθε επιμέρους κατασκευή: 
− του συγκροτήματος παραγωγής - ανάμιξης, 
− των μέσων μεταφοράς, 
− του τρόπου διάστρωσης, 
− των δονητών και της θέσης τους, 
− την μέθοδο συντήρησης. 
Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει την σκυροδέτηση χρησιμοποιώντας αντλίες, μετά από έγκριση του 
Εργοδότη και σύμφωνα με το Άρθρο 12, παρ.12.10 του ΚΤΣ 1997. 
Κατά τη σκυροδέτηση, πρέπει να υπάρχει επιτόπου ειδικευμένος τεχνίτης οπλισμού ο οποίος θα διευθετεί 
και θα διορθώνει τον οπλισμό που τυχόν μετακινήθηκε. 
Κατά την σκυροδέτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται ο συννημμένος Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας 
Σκυροδέματος (στο τέλος της Προδιαγραφής). 

Δειγματοληψίες και έλεγχος σκυροδέματος 
Για   τα   σκυροδέματα   κατηγορίας   C16/20   ή   ανώτερης   οι   δειγματοληψίες   και   ο   έλεγχος 
συμμόρφωσης θα είναι σύμφωνα με το Άρθρο 13, του ΚΤΣ 1997. 
Το σκυρόδεμα εξομάλυνσης θα ελέγχεται μόνο ως προς την περιεκτικότητά του σε τσιμέντο. 
Αρμοί 
Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει 
να είναι καλά στερεωμένες στη σωστή τους θέση κατά τη σκυροδέτηση και το σκυρόδεμα να 
συμπυκνώνεται καλά γύρω από αυτές, έτσι ώστε να μην υπάρξουν  κενά.  Όπου  υπάρχει οπλισμός, θα 
πρέπει να αφεθεί κατάλληλη απόσταση μεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης για να είναι δυνατό 
να γίνει καλή συμπύκνωση του σκυροδέματος στα σημεία αυτά. Οι θέσεις των μέσων στήριξης των 
επιφανειακών ταινιών θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Δεν επιτρέπεται να 
δημιουργηθούν άλλες τρύπες δια μέσου των ταινιών στεγάνωσης. 
Οι  συνδέσεις  των  ελαστικών  ταινιών  και  των  ταινιών  από  PVC  θα  πραγματοποιούνται  με κατάλληλες 
θερμοσυγκολλητικές μεθόδους, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 
Οι αρμοί των κατασκευών συγκράτησης νερού πρέπει να περαστούν με αστάρι, που θα προμηθεύσει ο 
κατασκευαστής του υλικού, πριν τοποθετηθεί το στεγανωτικό. Τα πολυθειούχα στεγανωτικά δεν 
πρέπει να τοποθετούνται απ' ευθείας επάνω σε υλικά πλήρωσης αρμών που έχουν βάση την άσφαλτο, 
χωρίς τη χρησιμοποίηση ενός υλικού για τη διάλυση της συνάφειας, σύμφωνα με τις συστάσεις του 
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κατασκευαστή 
Αρμοί εργασίας 
Εκτός από τις περιπτώσεις αναπόφευκτων αρμών (π.χ. στις βάσεις τοιχίων), οι αρμοί κατασκευής πρέπει 
να τοποθετούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, περιοχές υψηλών τάσεων. Η θέση των 
αρμών εργασίας, στην περίπτωση που δεν καθορίζονται στα σχέδια, θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία 
μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, πριν την έναρξη της σκυροδέτησης της υπόψη κατασκευής. 
Οι αρμοί εργασίας θα προετοιμάζονται, σύμφωνα με το Άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΤΣ 1997 και σε κατασκευές 
που θα συγκρατούν νερό πρέπει να έχουν απαραίτητα στεγανωτική ταινία. 
Λίγη ώρα μετά την σκυροδέτηση οι αρμοί εργασίας θα τρίβονται με συρματόβουρτσα, έτσι ώστε να 
απομακρύνεται η τσιμεντοκονία και να απογυμνώνονται οι κόκκοι των αδρανών. Κατά τη διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται από την ενδεχόμενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέματος που δεν 
ανήκουν στον αρμό. 
Πριν από τη νέα σκυροδέτηση οι αρμοί θα καθαρίζονται από κάθε ξένο σώμα και θα πλένονται με νερό υπό 
πίεση. Κατά τη στιγμή της σκυροδέτησης οι αρμοί πρέπει να είναι κορεσμένοι χωρίς όμως να έχουν 
ελεύθερο νερό στις κοιλότητες της επιφάνειάς τους. Απαγορεύεται η επάλειψη των αρμών με 
τσιμεντοκονία. 
Αν υπάρχει κατακόρυφος αρμός η σκυροδέτηση θα αρχίζει από τη θέση του αρμού. Σε οριζόντιους 
αρμούς τοιχίων θα διαστρώνεται πρώτα μια στρώση μικρού πάχους σε όλο το μήκος του αρμού η οποία 
και θα δονείται προσεκτικά. 
Αρμοί διαστολής και συστολής 
Οι αρμοί διαστολής και συστολής θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση, τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής 
των αρμών διαστολής και συστολής, πριν την κατασκευή τους. Γενικά οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σχετικών υλικών. 
Στους αρμούς πλήρους συστολής, ο κύριος οπλισμός της κατασκευής διακόπτεται. Οι όψεις του 
σκυροδέματος θα είναι βαμμένες με δύο στρώσεις ασφαλτικής βαφής και οι συνδετικοί ράβδοι (βλήτρα) 
των αρμών θα επαλειφθούν κατά το ήμισυ με σύνθεση για την παρεμπόδιση της συνάφειας. 
Στους αρμούς διαστολής, οι όψεις του σκυροδέματος θα έχουν διάκενο, που θα μπορεί να παραλάβει την 
εκτιμώμενη θερμική διαστολή. Ο οπλισμός θα διακόπτεται και οι συνδετικοί ράβδοι (βλήτρα) θα 
επαλειφθούν κατά το ήμισυ με σύνθεση για την παρεμπόδιση της συνάφειας. 
 



Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

   
 

 

 



Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

 

 

Δοκιμές στεγανότητας 
Όλες οι κατασκευές των οποίων οι εσωτερικές επιφάνειες μπορεί να έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα 
ή μεταφερόμενα υγρά θα δοκιμάζονται για τη στεγανότητά τους με δαπάνες του Αναδόχου. Οι δοκιμές 
στεγανότητας με νερό θα γίνονται πριν γίνει η τυχόν επιχωμάτωση των εξωτερικών τοιχωμάτων και 
πριν τοποθετηθούν οι τυχόν υδατοστεγανές μεμβράνες στις εξωτερικές επιφάνειες. Όλες οι σωληνώσεις 
σύνδεσης και τα άλλα εξαρτήματα που περνούν δια μέσου των κατασκευών που δοκιμάζονται, θα πρέπει 
να έχουν τοποθετηθεί πριν γίνουν οι δοκιμές. 
Οι κατασκευές θα γεμίσουν με νερό και αφού περάσει μία περίοδος επτά ημερών για απορρόφηση, θα 
μετρηθεί η στάθμη του νερού με ένα όργανο μέτρησης στάθμης σε συνδυασμό με ένα βερνιέρο ή με άλλο 
εγκεκριμένο μέσο. Το νερό θα αφεθεί να παραμείνει επί επτά ημέρες και η συνολικά επιτρεπόμενη 
πτώση της στάθμης της περιόδου αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την εξάτμιση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 1‰ του μέσου βάθους της γεμάτης δεξαμενής και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των 10 mm. 
Εάν η κατασκευή δεν ικανοποιήσει τις συνθήκες της δοκιμής αλλά η ημερήσια πτώση της στάθμης 
μειώνεται, δύναται η περίοδος της δοκιμής να επεκταθεί για άλλες επτά ημέρες και εφ' όσον κατά την 
περίοδο αυτή δεν ξεπεραστεί το καθορισμένο όριο, η κατασκευή μπορεί να θεωρηθεί ως 
ικανοποιητική. 
Παρά την ικανοποιητική διαδικασία της παραπάνω δοκιμής, οτιδήποτε εμφανείς διαρροές στην 
επιφάνεια της κατασκευής θα πρέπει να σταματήσουν. Τυχόν καλαφατίσματα ή επιδιορθώσεις 
ρωγμών θα γίνονται, όπου είναι εφικτό, από την εσωτερική πλευρά. 

4. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
4.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμός 
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά τον σιδηρού οπλισμό του σκυροδέματος. 
Γενικά ισχύει ο ελληνικός ”Κανονισμός για την Μελέτη και Κατασκευή έργων από σκυρόδεμα E.Κ.Ω.Σ. 
2000 (ΦΕΚ 1239Β – 18/10/2000), καθώς επίσης και ο "Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος" (ΦΕΚ 
315Β/97). 

4.2 Υλικά 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΤΧ 2000. Ο σιδηρούς οπλισμός θα είναι καινούριος, καθαρός, 
ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται πάνω σε υποθέματα ή θα προφυλάσσεται από την άμεση 
επαφή με το έδαφος με άλλο τρόπο, εγκεκριμένο από την Υπηρεσία. 
Πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία αντίγραφο όλων 
των εκθέσεων ελέγχων που έγιναν στο εργαστήριο του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισμένο 
εργαστήριο. 

4.3 Εκτέλεση εργασιών 
Ο χάλυβας, πριν τοποθετηθεί στα έργα, πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν συστατικά που πιθανόν να 
βλάψουν τη συνάφεια με το σκυρόδεμα όπως π.χ. ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές σκουριές. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της μορφής και της θέσης του οπλισμού, όπως 
προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης καθώς και στην καλή σύνδεση με σύρμα των συνεχών 
εφελκυόμενων ή θλιβόμενων χαλύβδινων ράβδων (κύριοι οπλισμοί) με τον οπλισμό διανομής και τους 
συνδετήρες. Οι σχετικές εργασίες, τα μήκη επικάλυψης και αγκύρωσης καθώς και ελάχιστες ακτίνες 
καμπυλότητας του οπλισμού θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Κ.Ω.Σ. 2000. 
Όλες οι διασταυρώσεις των ράβδων οπλισμού θα είναι γερά δεμένες με γαλβανισμένο σύρμα. Τα άκρα 
του σύρματος θα είναι γυρισμένα προς το κύριο σώμα του σκυροδέματος και δεν θα έρχονται σε επαφή 
με το καλούπι. Η συγκόλληση χαλύβδινου οπλισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το DIN 4099 και 
επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Εργοδότη. 
Θα πρέπει να τηρηθεί με προσοχή η απαιτούμενη, από τα σχέδια της μελέτης, επικάλυψη όλων των 
οπλισμών με σκυρόδεμα. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση λεπτομέρειες του 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλευρική επικάλυψη συνδετήρων, ενώ ο πάνω οπλισμός των 
πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από την βύθιση μέσα στο σκυρόδεμα. 
Οι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται πυκνά από την μάζα του σκυροδέματος. Κατά την σκυροδέτηση 
δεν θα πρέπει να διαταραχθεί ο οπλισμός. Σε περίπτωση μετακίνησης του οπλισμού, ο οπλισμός θα 
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επαναφερθεί στην θέση του από ειδικευμένο τεχνίτη. Εάν βρεθεί ότι έχει μετακινηθεί ο οπλισμός, αφού 
σκληρυνθεί το σκυρόδεμα, και κατά την άποψη της Υπηρεσίας η σταθερότητα ή η αντοχή της κατασκευής 
είναι δυνατό να διαταραχθεί, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να καθαιρέσει το ελαττωματικό τμήμα και να το 
ανακατασκευάσει στην σωστή του μορφή. 

5. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
5.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους ξυλότυπους και μεταλλότυπους που απαιτούνται για 
την κατασκευή των κατασκευών από σκυρόδεμα καθώς επίσης και στις εργασίες τελειωμάτων των 
επιφανειών του σκυροδέματος. 
5.2 Υλικά 
Γενικά, για την κατασκευή μεταλλοτύπων και ξυλοτύπων πρέπει να εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στο 
Άρθρο 11 του ΚΤΣ 1997. 
5.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Γενικά 
Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι στερεοί και συμπαγείς για να αποφεύγεται η απώλεια κονιάματος από 
το σκυρόδεμα και να διατηρηθεί η σωστή θέση και οι διαστάσεις της κατασκευής. Οι ξυλότυποι πρέπει να 
αφαιρούνται από το διαστρωμένο σκυρόδεμα χωρίς να δημιουργούνται κρούσεις ή δονήσεις στην 
κατασκευή. Θα πρέπει να προβλεφθούν ανοίγματα  στα καλούπια για  να είναι δυνατή η πρόσβαση των 
δονητών σε όλες τις περιοχές. Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαταγμένοι ώστε να 
επιτρέπουν την πρόσβαση για την προετοιμασία των επιφανειών των αρμών πριν σκληρυνθεί το 
σκυρόδεμα. 
Δεν επιτρέπεται να γίνεται σκυροδέτηση απ' ευθείας επάνω σε επιφάνειες εκσκαφής, εκτός εάν 
προηγηθεί σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 
Ο χρόνος αφαίρεσης των τύπων θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και γενικά θα είναι σύμφωνος με τα 
καθοριζόμενα στον ΚΤΣ 1997. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την πρόωρη αφαίρεση των καλουπιών 
και ακόμη οποιαδήποτε μη αποδεκτή παρέκκλιση, λόγω συστολών και ερπυσμού, θα επιδιορθωθεί από 
τον Ανάδοχο με δική του επιβάρυνση. 
Κατά την προετοιμασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει κιβωτοειδή 
ανοίγματα ή τεμάχια σωλήνων στα τοιχεία κτλ. των τεχνικών έργων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης, για την σύνδεση των δεξαμενών με τα δίκτυα και την προσαρμογή του εξοπλισμού. 
Μετά την σκυροδέτηση πρέπει να προβεί στις σχετικές εργασίες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
σχετική Τεχνική Προδιαγραφή για την τοποθέτηση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων. Τα κενά θα 
συμπληρωθούν με δευτερογενές σκυρόδεμα δημιουργώντας ομαλό φινίρισμα. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί για την διασφάλιση της υδατοστεγανότητας των κατασκευών. 
Σε περιπτώσεις οπών μικρότερων από 150 mm x 150 mm σε πλάκες και τοιχία, ο οπλισμός μπορεί να 
μετατοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγμα. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων οπών θα πρέπει να 
τοποθετηθούν πρόσθετες ράβδοι οπλισμού, ίσες με τις ράβδους που κόπηκαν, επιπροσθέτως δε θα 
πρέπει να τοποθετηθούν και διαγώνιες ράβδοι της ίδιας διαμέτρου περιβάλλοντας το άνοιγμα. 
Μόρφωση επιφανειών 
Τα επιφανειακά τελειώματα σκυροδέματος διακρίνονται σε : 
− Τελειώματα επιφανειών σκυροδέματος που προκύπτουν μετά την αποξήλωση των τύπων 
− Τελειώματα ελεύθερων επιφανειών σκυροδέματος τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που δεν 
βρίσκονται σε επαφή με ξυλότυπους και στις οποίες η επεξεργασία που τυχόν γίνεται εκτελείται κατά 
την περίοδο που το σκυρόδεμα είναι ακόμη "πλαστικό". 
Μόρφωση επιφανειών από ξυλότυπο ή μεταλλότυπο 
Γενικά όλες οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να είναι καλής ποιότητας χωρίς φωλιές, κενά ή οπές. 
Μεγάλες ατέλειες μπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της κατασκευής του σκυροδέματος. 
Σε βάθος μικρότερο από 40 mm από την τελική εκτεθειμένη επιφάνεια σκυροδέματος απαγορεύεται να 
υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα, εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν ειδικά για να βρίσκονται στην 
επιφάνεια. 
Καμία επιδιόρθωση τελειωμένων επιφανειών δεν θα γίνεται εάν πρώτα οι επιφάνειες δεν 
επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει τις περιοχές που παρουσιάζουν 
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κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες, ή δομικά ελαττώματα. Τα 
τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται σύμφωνα με τις μεθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο και 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
Οι κοιλότητες πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια και να προετοιμάζονται με ακμές περίπου κάθετες 
στην επιφάνεια του σκυροδέματος, να τρίβονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση με τσιμεντοπολτό, και 
να γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα και άμμο στις ίδιες αναλογίες με αυτές του σκυροδέματος που 
επιδιορθώνεται. Το κονίαμα πρέπει να συμπιεστεί καλά ώστε να γεμίσει τελείως την κοιλότητα και να 
υποβληθεί σε τελείωμα ώστε να παρουσιάζει υφή ίδια με αυτή των γειτονικών επιφανειών. 
Οι οπές μετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων πρέπει να καθαριστούν με επιμέλεια, να διαποτιστούν 
με νερό και να γεμίσουν με ισχυρή τσιμεντοκονία. Πριν από την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας πρέπει να 
απομακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 
Το τελείωμα των επιφανειών σκυροδέματος που προκύπτουν μετά την αποξήλωση των τύπων θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η Υπηρεσία για 
την ποιότητα της επιτευχθείσης μόρφωσης των επιφανειών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα παρακάτω, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αποζημίωση να προβεί σε διάστρωση της επιφάνειας με 
τσιμεντοκονίαμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Η κατηγορία μόρφωσης επιφανειών σκυροδέματος προσδιορίζεται μονοσήμαντα στα σχέδια της Μελέτης 
και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
Ξυλότυπος F1 
Οι επιφάνειες σκυροδέματος επί των οποίων θα τοποθετηθεί και άλλο σκυρόδεμα ή θα επιχωθούν δεν 
πρέπει να έχουν εμφανείς ατέλειες. Μπορεί να εμφανίζονται επίσης μικρές ατέλειες (κοιλώματα) 
προκαλούμενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 
κενά, σπογγώδεις περιοχές και μεγάλες ατέλειες. 
Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τμήμα κανόνα (ευθύγραμμου ή καμπύλου κατά περίπτωση), που 
τοποθετείται για τον έλεγχο μετά την κατασκευή και τις τυχόν επιδιορθώσεις δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από 10 mm. 
Ξυλότυπος F2 
Σε επιφάνειες επί των οποίων προβλέπονται προστατευτικές στρώσεις (π.χ. σοβάς) ή που μόνιμα ή 
περιοδικά θα βρίσκονται σε επαφή με αποθηκευόμενα ή μεταφερόμενα υγρά δεν θα παρουσιάζουν 
προεξοχές. 
Οι προεξοχές που δημιουργούνται θα αφαιρούνται όσο το σκυρόδεμα είναι νωπό και οι ατέλειες στην 
επιφάνεια θα διορθώνονται με κονίαμα με λευκό τσιμέντο, ώστε το τελικό χρώμα του επιδιορθωμένου 
τμήματος να είναι το ίδιο με αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. 
Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τμήμα κανόνα (ευθύγραμμου ή καμπύλου κατά περίπτωση), που 
τοποθετείται για τον έλεγχο μετά την κατασκευή και τις τυχόν επιδιορθώσεις δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από 5 mm. 
Ξυλότυπος F3 
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά οι επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε κοινή θέα (εμφανές 
σκυρόδεμα) πρέπει να είναι λείες με ακριβείς και καθαρές ακμές. 
Δεν γίνονται αποδεκτά κοιλώματα από παγίδευση αέρα ή νερού κηλίδες και αλλοίωση του χρώματος. 
Προεξοχές και επιφανειακές ατέλειες που υπάρχουν πρέπει να αφαιρούνται όπως περιγράφηκε στον 
ξυλότυπο F2. 
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα μορφωμένος ξυλότυπος με σκληρή και λεία επιφάνεια και το 
διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τμήμα κανόνα δοκιμής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5 mm. 
Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για την επίτευξη ενιαίου χρώματος στην επιφάνεια 
σκυροδέματος. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκλογή του διευκολυντικού αφαίρεσης των 
ξυλοτύπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια θα είναι απαλλαγμένη από κηλίδες ή χρωματικές 
αλλοιώσεις. 
Μόρφωση ελεύθερων επιφανειών 
Η  ελεύθερη  επιφάνεια  του  σκυροδέματος  πρέπει  να  είναι  καλά  αλφαδιασμένη  και συμπυκνωμένη. 
Στους πυθμένες των δεξαμενών και γενικά όπου δεν πρόκειται να επακολουθήσει πρόσθετη στρώση από 
σκυρόδεμα ή από άλλο υλικό, η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή. 
Η διάστρωση θα γίνεται με μυστρί ή με μηχανή και κατά περίπτωση με επίπαση τσιμέντου. Μετά την 
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ολοκλήρωση της εργασίας το διάκενο κάτω από κανόνα δοκιμής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 
5 mm. 
Επιδιόρθωση επιφανειών σκυροδέματος 
Στην περίπτωση που παρουσιαστούν ατέλειες στην επιφάνεια του σκυροδέματος ο Ανάδοχος οφείλει 
να προβεί με δαπάνες του σε επιδιορθώσεις. Για τον σκοπό αυτό θα προτείνει για έγκριση όλα τα υλικά 
που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, με τις ειδικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ατέλειες ή ζημιές στην μόρφωση του σκυροδέματος επιδιορθώνονται 
με τους παρακάτω τρόπους : 
επιφανειακές κυψελωτές ατέλειες : 
 αφαίρεση του χαλαρού υλικού, μέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του σκυροδέματος 
 καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 
 τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από μίγμα 
αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώματος νερού 
  εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό  
σπασίματα από το ξεκαλούπωμα : 
 αφαίρεση του χαλαρού υλικού, μέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του σκυροδέματος 
 καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 
 τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από μίγμα 
εποξειδικής ρητίνης χαλαζιακής άμμου 
  εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό  
φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια : 
 καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 
 τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από μίγμα 
αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώματος - νερού 
 εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό 
Στέψη δεξαμενών 
Η στέψη των δεξαμενών στις οποίες κινούνται παλινδρομικές ή περιστρεφόμενες γέφυρες θα πρέπει 
να κατασκευαστούν και διαμορφωθούν σύμφωνα με οριζόμενα στον ΚΤΣ σχετικά με την συντήρηση 
του σκυροδέματος, τις υποδείξεις του προμηθευτή του εξοπλισμού και της Υπηρεσίας. 
Λόγω της μεγάλης μηχανικής καταπόνησης στον οποία υπόκειται η στέψη των δεξαμενών από τις 
κινούμενες γέφυρες θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κονιαμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. 
Γενικά η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται σε ψηλότερη στάθμη από αυτή που καθορίζεται στην Μελέτη 
(τουλάχιστον 1 cm ψηλότερα από προκαθορισμένη στάθμη μετά την συμπύκνωση. Το σκυρόδεμα, 
ενώ είναι ακόμη αρκετά πλαστικό, επαναδονείται σε βάθος περίπου 50 cm και το πλούσιο σε κονίαμα 
υλικό κόβεται στην επιθυμητή στάθμη, λειαίνεται χωρίς περαιτέρω ύγρανση και αν είναι απαραίτητο 
γίνεται ένα τελικό φινίρισμα της επιφάνειας με βούρτσα. 
Εναλλακτικά μπορεί η στέψη των δεξαμενών να διαμορφωθεί από προκατασκευασμένα στοιχεία. Στην 
περίπτωση αυτή η σκυροδέτηση του τοιχείου γίνεται μέχρι ύψους 30 cm χαμηλότερα της στάθμης 
στέψης, ενώ θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την στεγάνωση. 
Η τραχύτητα στην στέψη μπορεί να αυξηθεί με την διασπορά σκληρών σωματιδίων στο υγρό 
σκυρόδεμα. 
Εάν η συντήρηση γίνει με μεμβράνη που σχηματίζεται στην επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ικανοποιητική σύνδεση ακόμη και σε υγρό σκυρόδεμα. 

Εσοχές και ανοίγματα για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
Κατά την προετοιμασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει κιβωτοειδή 
ανοίγματα ή τεμάχια σωλήνων στα τοιχώματα κτλ. των τεχνικών έργων, σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης Εφαρμογής, για την σύνδεση των δεξαμενών με τα δίκτυα και την προσαρμογή του εξοπλισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί για την διασφάλιση της υδατοστεγανότητας των κατασκευών. 
Σε περιπτώσεις οπών μικρότερων από 150 mm x 150 mm σε πλάκες και τοιχώματα, ο οπλισμός μπορεί 
να μετατοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγμα. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων οπών θα πρέπει να 
τοποθετηθούν πρόσθετες ράβδοι οπλισμού, ίσες με τις ράβδους που κόπηκαν, επιπροσθέτως δε θα 
πρέπει να τοποθετηθούν και διαγώνιες ράβδοι της ίδιας διαμέτρου περιβάλλοντας το άνοιγμα. 
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Οι βάσεις και τα μπουλόνια στήριξης των μηχανημάτων θα πρέπει να πληρωθούν με τσιμεντοκονίαμα 
με κατάλληλο προσθετικό διαστολής. Στις περιπτώσεις, που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα 
ανομοιογενή μέταλλα σε κοντινή απόσταση το ένα με το άλλο, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρουσιαστεί ηλεκτρολυτική διάβρωση. 
Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών και υλικών περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές των επιμέρους 
Άρθρων του Τιμολογίου. 
Δοκιμές στεγανότητας 
Όλες οι κατασκευές των οποίων οι εσωτερικές επιφάνειες μπορεί να έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα 
ή μεταφερόμενα υγρά θα δοκιμάζονται για τη στεγανότητά τους με δαπάνες του Αναδόχου. Οι δοκιμές 
στεγανότητας με νερό θα γίνονται πριν γίνει η τυχόν επιχωμάτωση των εξωτερικών τοιχωμάτων και 
πριν τοποθετηθούν οι τυχόν υδατοστεγανές μεμβράνες στις εξωτερικές επιφάνειες. Όλες οι σωληνώσεις 
σύνδεσης και τα άλλα εξαρτήματα που περνούν δια μέσου των κατασκευών που δοκιμάζονται, θα πρέπει 
να έχουν τοποθετηθεί πριν γίνουν οι δοκιμές. 
Οι κατασκευές θα γεμίσουν με νερό και αφού περάσει μία περίοδος επτά ημερών για απορρόφηση, θα 
μετρηθεί η στάθμη του νερού με ένα όργανο μέτρησης στάθμης σε συνδυασμό με ένα βερνιέρο ή με άλλο 
εγκεκριμένο μέσο. Το νερό θα αφεθεί να παραμείνει επί επτά ημέρες και η συνολικά επιτρεπόμενη 
πτώση της στάθμης της περιόδου αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την εξάτμιση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 1‰ του μέσου βάθους της γεμάτης δεξαμενής και σε κάθε περίπτωση όχι άνω των 10 mm. 
Εάν η κατασκευή δεν ικανοποιήσει τις συνθήκες της δοκιμής αλλά η ημερήσια πτώση της στάθμης 
μειώνεται, δύναται η περίοδος της δοκιμής να επεκταθεί για άλλες επτά ημέρες και εφ' όσον κατά την 
περίοδο αυτή δεν ξεπεραστεί το καθορισμένο όριο, η κατασκευή μπορεί να θεωρηθεί ως 
ικανοποιητική. 
Παρά την ικανοποιητική διαδικασία της παραπάνω δοκιμής, οτιδήποτε εμφανείς διαρροές στην 
επιφάνεια της κατασκευής θα πρέπει να σταματήσουν. Τυχόν καλαφατίσματα ή επιδιορθώσεις 
ρωγμών θα γίνονται, όπου είναι εφικτό, από την εσωτερική πλευρά. 

6. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 
6.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και τις δοκιμές 
στεγανότητας των δικτύων σωληνώσεων πεδίου διακίνησης λυμάτων, στραγγιδίων, ομβρίων, ιλύος και 
νερού, περιλαμβανομένων και των φρεατίων συγκράτησης υγρών (δίκτυο στραγγιδίων, ομβρίων κτλ.) 
και των ξηρών φρεατίων (φρεάτια δικλείδων). Οι σωληνογραμμές εντός αντλιοστασίων και κτιριακών 
έργων καλύπτονται από την Προδιαγραφή «5.2.1: Σωληνώσεις και εξαρτήματα δικτύων». 
Το υλικό των αγωγών θα είναι για τα δίκτυα που λειτουργούν υπό πίεση προσδιορίζεται στις Ειδικές 
Προδιαγραφές και μπορεί να είναι: 
− uPVC 6 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 
− HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης εφ΄ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 
− Χυτοσίδηρος (Χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη) 
− Χαλύβδινοι ελικοειδούς ραφής 
Τα δίκτυα βαρύτητας κατασκευάζονται από: 
− uPVC σειράς 41 
− σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 
− Ελικοειδείς σωλήνες SPIRAL από uPVC-HDPE 
− Τσιμεντοσωλήνες για δίκτυα όμβριων και όπου αλλού ρητά προβλέπεται από την Μελέτη και τις 
Ειδικές Προδιαγραφές. 

6.2 Υλικά 
Σωλήνες από uPVC 6 atm ή ανώτερης 
Οι σωλήνες από PVC/6 atm ή ανώτερης θα είναι σύμφωνοι με ΕΛΟΤ 9 και DIN 8061, 8062. Όπου 
απαιτείται οι σωλήνες uPVC να συνδεθούν με φλάντζα, θα χρησιμοποιηθούν τεμάχια χυτοσιδηρά 
(φλάντζα με ευθύ άκρο ή φλάντζα με μούφα) σύμφωνα με την ΕΝ 1514-1. Οι κοχλίες/περικόχλια που 
απαιτούνται από την σύνδεση θα είναι εν θερμώ γαλβανισμένα σύμφωνα με την ΕΝ 1515. 
Η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων από uPVC θα γίνεται με κόλληση, σύμφωνα με το DIN 8063. Όπου 
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απαιτείται θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια από χυτοσίδηρο. Οι συνδέσεις σωλήνων από PVC/6 atm 
και χαλυβδοσωλήνων εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα γίνεται με ειδικά χυτοσιδηρά 
τεμάχια (ζιμπώ). 
Για μικρές διαμέτρου σωλήνες (μέχρι 2”), που χρησιμοποιούνται για την διακίνηση πόσιμου - 
βιομηχανικού νερού και μόνο, είναι δυνατή η χρήση uPVC σωλήνων 16 atm με σπείρωμα. Η σύνδεση 
των σωλήνων με σπείρωμα θα γίνεται σύμφωνα με το κατά DIN 2999. Όπου απαιτείται θα 
χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια από uPVC με υδραυλικό σπείρωμα. 
Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης 
Οι σωλήνες από HDPE, ονομαστικής πίεσης 10 atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα κατασκευάζονται 
σύμφωνα με την ΕΝ 12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται : 
Πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο 
Mε μετωπική συγκόλληση (butt fusion), για διαμέτρους σωλήνων μεγαλύτερες από Φ110. Για μικρότερες 
από Φ110 διαμέτρους σωληνώσεων, είναι επιτρεπτή η σύνδεση των σωληνώσεων με : 
− ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion Welding). Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται  μέσω  
ειδικού  εξαρτήματος  (ηλεκτρομούφα),  κατάλληλων  διαστάσεων]ανάλογα με τις διαμέτρους των 
σωληνώσεων και σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
− μηχανικό τρόπο. Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με συνδέσμους και ρακόρ από 
πολυπροπυλένιο. Ειδικά για την διακίνηση πόσιμου και βιομηχανικού νερού και για διαμέτρους μέχρι 
και DN 32, η σύνδεση μπορεί να γίνει και με ορειχάλκινους συνδέσμους και ρακόρ. 
Πολυαιθυλένιο - PVC ή με μεταλλικούς σωλήνες 
Η σύνδεση θα γίνεται με χαλύβδινες φλάντζες. O υποδοχέας φλάντζας θα είναι από πολυαιθυλένιο. Η 
σύνδεση με τον σωλήνα πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μετωπική συγκόλληση ή με ηλεκτροσυγκόλληση 
(βλέπε παραπάνω προδιαγραφή “Σύνδεση πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο”). Εναλλακτικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια ζιμπώ. 
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι σωλήνες από ελατόχυτοσίδηρο θα είναι σύμφωνοι με την ΕΝ 
545, κατηγορία Κ9 με εσωτερική επίνδυση από αλουμινούχο τσιμέντο και εξωτερική προστασία από 
στρώμα μεταλλικού ψευδαργύρου με τελική επίστρωση από ασφαλτικό υλικό ή ρητίνη συμβατή με τον 
ψευδάργυρο. Τα ειδικά τεμάχια των αγωγών από χυτοσίδηρο με σφαιρικό γραφίτη θα κατασκευάζονται 
σύμφωνα με την EN 545 με εξωτερική και εσωτερική επάλειψη με βαφή από βάση ασφαλτικού ή 
συνθετικής ρητίνης εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Σωλήνες από χάλυβα 
Οι σωληνώσεις από χάλυβα θα είναι ελικοειδούς ραφής, σπειροειδούς συγκόλλησης, σύμφωνα με το DIN 
1626. Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, το ελάχιστο πάχος των χαλυβδοσωλήνων θα πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τον επόμενο πίνακα : 
 

Εσωτερική Διάμετρος [mm] Πάχος Τοιχώματος [mm] 

80 2,9 
100 3,2 
125 3,6 

150 4,0 
200 4,5 
250 5,0 

300 5,6 
350 5,6 
400 6,3 
500 6,3 

600 6,3 
700 7,1 
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800 8,0 
900 10,0 

1000 10,0 
1200 12,5 
1400 14,2 

Οι φλάντζες, θα είναι γενικά σύμφωνες με την ΕΝ 1514. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ, συστολές 
κτλ) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης (σύμφωνα με την ΕΝ 10253, κατηγορίας 3). 
Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα σε θερμό γαλβάνισμα, σύμφωνα με 
την ΕΝ 10253. 
Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούμενα λοξοτόμιση (φρεζάρισμα) 
υπό γωνία 30έως 35. Όλες οι εγκάρσιες ραφές, θα συγκολληθούν εξωτερικά και εσωτερικά, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν πλήρη εξωτερική και εσωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση σύμφωνα 
με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

I.Προετοιμασία επιφάνειας με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, στιγμάτων 
συγκόλλησης κτλ. 

II.Αμμοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 
III.Εσωτερική προστασία: 
− μία   στρώση   με   εποξειδικό   αστάρι   μεταλλικού   ψευδαργύρου   δύο   συστατικών (ΠΞΣ 75 
μm), 

IV.μια στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισα (ΠΞΣ 200 μm)  
V.Εξωτερική προστασία: 
− μια στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm) 
− δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 μm) 
Εναλλακτικά και εφ’ όσον προδιαγράφεται στις Ειδικές Προδιαγραφές επένδυση με πολυαιθυλένιο, αυτή 
θα γίνει σύμφωνα με το DIN 30670, δηλαδή : 
 1η στρώση: στρώση  βάσης  (primer)  από  θερμοσυγκολητική  εποξειδική  σκόνη  ελαχίστου πάχους 
60 μικρών 
 2η στρώση:      στρώση υλικού συγκόλλησης (adhesive coat) ελαχίστου πάχους 250 μικρών 
 3η στρώση: εξωτερική στρώση από εκβαλλόμενο (extruded) πολυαιθυλένιο. Ο αριθμός των 
περιελήξεων και επικαλύψεων πρέπει να είναι τέτοιος που το ελάχιστο πάχος της στρώσης 
πολυαιθυλενίου να είναι 3 mm. 
Στα σημεία των συγκολλήσεων ο αγωγός θα επικαλύπτεται με ταινία πολυαιθυλενίου 3 στρωμάτων 
συνολικού πάχους τουλάχιστον 3,2 mm. Η ταινία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατασκευασμένη 
σύμφωνα με το DIN 30672, το πάχος της θα είναι 0,75 mm έως 0,80 mm και το πλάτος της 100 
mm, ενώ η επικάλυψη 50 mm. 
Στα άκρα των σωλήνων στα οποία πιθανόν να έχει παρουσιασθεί οξείδωση, θα πρέπει να προηγηθεί 
καθάρισμα με βούρτσα. 
Σωλήνες από u PVC σειράς 41 ή ανώτερης 
Οι σωλήνες βαρύτητας υπογείων δικτύων θα είναι από uPVC σειράς 41, κατασκευασμένοι σύμφωνα με 
τον ΕΛΟΤ 476 και DIN 19534 με ενσωματωμένο σύνδεσμο (μούφα) και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας. 
Σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 
Οι αγωγοί θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 13476,  τύπος Β. Σε  περιπτώσεις  αλλαγής κατεύθυνσης, 
καθώς επίσης και στις περιπτώσεις αλλαγής διατομών καθώς και διακλαδώσεων θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται εξαρτήματα κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13476, για να 
εξασφαλίζεται η ομαλή ροή καθώς και η στεγανότητα του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες από αυτές των 
ευθύγραμμων σωλήνων. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνεται με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. 
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Ελικοειδής σωλήνες SPIRAL από uPVC ή HDPE 
Για σωλήνες μεγάλων διαμέτρων (πάνω από Φ600) σε δίκτυο βαρύτητας θα χρησιμοποιηθούν 
σωλήνες ελικοειδείς (SPIRAL) από uPVC ή HDPE σύμφωνα με DIN 16961, ΕΛΟΤ 1169. 
Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από uPVC γίνεται μέσω συνδέσμου (μούφα) όπως και για τους σωλήνες 
από uPVC με συμπαγή τοιχώματα. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται από τον ενσωματωμένο ελαστικό 
δακτύλιο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση ελαστικός δακτύλιος (στεγανωτικό) ο 
οποίος συσφίγγει πάνω στον σωλήνα μέσω μεταλλικού στεφανιού. Το μεταλλικό στεφάνι όπως και οι 
βίδες που το σφίγγουν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από HDPE, εκτός από το ανοξείδωτο μεταλλικό στεφάνι με τον ελαστικό 
δακτύλιο (στεγανωτικό), μπορεί να επιτευχθεί και με την μέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης. 

Τσιμεντοσωλήνες 
Οι τσιμεντοσωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων ομβρίων και μόνο μετά από 
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Θα προέρχονται από το εμπόριο και θα ανταποκρίνονται πλήρως με την 
Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/02/44/Φ.1.1 του ΦΕΚ 253/Β/84 χωρίς εσωτερική επένδυση. Η κατηγορία 
σωλήνων, ο τύπος τοιχωμάτων των σωλήνων, η διάμετρος και ο τρόπος έδρασής τους θα καθορίζονται 
στην Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 
Σε κάθε περίπτωση για τον καθορισμό των παραπάνω παραμέτρων και τελικά την επιλογή των 
τσιμεντοσωλήνων θα λαμβάνεται κινητό φορτίο κατηγορίας SLW60 κατά DIN 1072 

Φρεάτια 
Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα. Εναλλακτικά μπορεί να εγκατασταθούν 
προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο μεσαίας πυκνότητας, ή υψηλής πυκνότητας ανάλογα με 
τα βάθη τοποθέτησης και την ύπαρξη ή όχι υδροφόρου ορίζοντα. 
6.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Διακίνηση και αποθήκευση σωλήνων 
Οι σωλήνες θα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται διατεταγμένοι για να μην προκαλούνται ζημιές κατά 
την μεταφορά τους στο εργοτάξιο. 
Οι χειρισμοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή και ανάλογα με το βάρος 
των σωλήνων με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από μαδέρια) ή ανυψωτικό μηχάνημα. 
Όταν χρησιμοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση τα άκρα τους θα καλύπτονται με λάστιχο, για να 
μην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων. 
Οι αγωγοί θα αποθηκεύονται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες απαλλαγμένες από διαβρωτικά υλικά, 
χωριστά ανά υλικό κατασκευής. Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων επίσης πρέπει να αποθηκεύονται 
χωριστά, ή εάν αυτό είναι αδύνατο οι μεγαλύτερες διάμετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω 
στρώσεις. 
Οι σωλήνες από PVC και HDPE πρέπει να προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους στον ήλιο. 
Επίσης καλό είναι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 0οC να αποφεύγονται 
τα απότομα κτυπήματα στους σωλήνες. 
Οι σωλήνες από PVC και HDPE θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και με τις 
κεφαλές προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους κατά το μήκος μίας γενέτειρας. Εναλλακτικά, οι 
σωλήνες μπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή γωνία σε σχέση με 
την προηγούμενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη ώστε να είναι αδύνατη η 
κύλιση των σωλήνων.. Εάν αυτοί οι τρόποι είναι αδύνατο, τότε μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από 
τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, πλάτους τουλάχιστον 50 mm και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2 m 
μεταξύ τους. Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 m. 
Οι χυτοσιδηροί σωλήνες στοιβάζονται με ανάλογους τρόπους αυτών των σωλήνων PVC και HDPE. O 
μέγιστος αριθμός των στρώσεων καθορίζεται από τον τρόπο στοίβαξης τους, τον συντελεστή 
κατηγορίας πάχους και την διάμετρο. 
Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία 
και να παραμένουν μέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας μέχρι την χρησιμοποίησή τους. Το 
ίδιο ισχύει και για τα ειδικά εξαρτήματα από uPVC και HDPE. 
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Εγκιβωτισμός σωλήνων 
Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
Η ζώνη του αγωγού περιλαμβάνει το χώρο μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της τάφρου και 
μέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Στη ζώνη του αγωγού πρέπει οι απαιτήσεις 
κατασκευής του υλικού πληρώσεως που θα χρησιμοποιηθεί και ιδιαίτερα της συμπυκνώσεως να είναι 
αυξημένες, δεδομένου ότι αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή της στατικής και δυναμικής 
καταπονήσεως του αγωγού. 
Το υλικό πλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 
Μετά την ισοπέδωση και την συμπίεση του πυθμένα του ορύγματος θα τοποθετηθεί το υλικό 
εγκιβωτισμού κάτω από τον σωλήνα (υπόστρωμα σωλήνα), σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. H 
επιφάνεια θα ελεγχθεί στην συνέχεια ως προς την στάθμη και την ομοιομορφία και εάν χρειασθεί θα 
γίνουν οι τελικές διορθώσεις για την σωστή στάθμη. 
Δεν θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των σωλήνων εάν δεν γίνει ο έλεγχος και η παραλαβή του υποστρώματος 
του σωλήνα. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει υποστεί βλάβη από νερά, ή άλλη αιτία, ο Ανάδοχος 
πρέπει να το αφαιρέσει και να το κατασκευάσει εκ νέου με νέα υλικά. 
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει ο πλευρικός εγκιβωτισμός με τύπανση ώστε να 
αποφεύγονται κενά στην περιοχή κάτω από τον σωλήνα. Η ολοκλήρωση του εγκιβωτισμού θα γίνει με 
τύπανση και από τις δύο πλευρές του σωλήνα για να αποφευχθεί η εγκάρσια μετακίνησή του και η 
υπερύψωση του. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που μπορούν 
να παραμορφωθούν. Το ύψος του εγκιβωτισμού θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Οι προστατευτικές επενδύσεις των αγωγών δεν επιτρέπεται να υποστούν βλάβη κατά την διαδικασία 
εγκιβωτισμού των σωλήνων. 
Για αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και 
να συμπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 
Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου Dεξ 

μεγαλύτερη από 1,00 m, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να 
κατασκευάζεται από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος tmin=0,15 m. 
Κατά την τοποθέτηση του υλικού υποστρώματος και εγκιβωτισμού θα αφαιρούνται προοδευτικά οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις. 
Η όλη εργασία του εγκιβωτισμού των σωλήνων με άμμο πρέπει να γίνει εν ξηρώ και ο Ανάδοχος οφείλει 
να προστατεύσει το σκάμμα από επιφανειακά νερά με την κατασκευή πρόχειρων αναχωμάτων και 
τάφρων κατά μήκος του σκάμματος και να αποχετεύει τα υπεδάφια νερά με άντληση ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο μέσο. 
Οι θέσεις συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή με άμμο και θα καλυφθούν μετά την εκτέλεση των 
αντίστοιχων δοκιμών. 
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στις σωληνογραμμές από uPVC και HDPE, θα γίνεται εγκιβωτισμός 
με σκυρόδεμα. Κατά τον εγκιβωτισμό (αγκύρωση) σε σκυρόδεμα πρέπει να μην καλύπτονται οι 
συνδέσεις (μούφα – ευθύ άκρο) εκτός και ορίζεται αλλιώς από την μελέτη. Το σκυρόδεμα θα δονηθεί 
και δουλευτεί καλά από κάτω και γύρω από τον σωλήνα και θα είναι σε πλήρη επαφή με την κάτω 
επιφάνεια του σωλήνα. Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα έχει εξομαλυνθεί με φτυάρι και θα 
φθάνει ομαλά μέχρι τις πλευρές του ορύγματος. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι σωλήνες δεν θα 
μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και, όπου είναι δυνατόν, η σκυροδέτηση θα γίνει σε μία φάση. 
Τοποθέτηση σωλήνων 
Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη Μελέτη. 
Οι σωλήνες κατ' αρχάς πρέπει να τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους των τάφρων για επιθεώρηση. 
Σωλήνες οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβη, θα απορρίπτονται. 
Το εσωτερικό των σωλήνων πρέπει να διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα σώματα και νερά. Έτσι 
στη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόμιο του τελευταίου σωλήνα που 
τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα. 
Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις. Η υψομετρική τοποθέτηση 
των σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του υποστρώματος και δεν επιτρέπεται η χρήση 
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λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται. 
Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στις θέσεις που 
φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Μεταξύ φρεατίων (προκειμένου για αγωγούς βαρύτητας) ο 
αγωγός πρέπει να είναι σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή απόλυτα ευθύγραμμος. 
Προκειμένου για αγωγούς πιέσεως τα τμήματα των αγωγών που σε οριζοντιογραφία ή μηκοτομή 
προβλέπονται σε καμπύλη θα κατασκευασθούν από σωλήνες κανονικού ή μικρότερου μήκους σε 
συνδυασμό με την επιτρεπόμενη απόκλιση των συνδέσμων ή από ειδικά τεμάχια (καμπύλες). Πάντως 
σε καμία περίπτωση η απόκλιση των αξόνων δύο συνδεόμενων σωλήνων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
επιτρεπόμενη για το είδος του. Για να αποφεύγεται η απόκλιση και τυχόν αποσύνδεση του αγωγού στις 
θέσεις όπου τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, πώματα) λόγω των δημιουργούμενων εκεί 
ωθήσεων είναι απαραίτητη η αγκύρωσή τους. 
Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και εφ' όσον παραστεί η ανάγκη να κοπούν σε μήκος μικρότερο του 
ονομαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων, οι σχετικές εργασίες 
θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με ειδικό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση τα 
κομμένα άκρα θα πρέπει να λοξοτομούνται (φρεζάρισμα). Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας, δεν 
πρέπει να έρχονται σε επαφή με λίπη, γράσα και έλαια. 
Δεν επιτρέπεται η κάμψη των σωλήνων από PVC για την δημιουργία αλλαγών στην διεύθυνση, 
μεγαλύτερη από 3ο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες να κάμπτονται συγχρόνως κατά την 
οριζόντια και την κατακόρυφη έννοια για την δημιουργία καμπύλης παρά μόνο οριζόντια ή 
κατακόρυφη. 
Η ακτίνα καμπυλότητας των σωλήνων από HDPE πρέπει να είναι τουλάχιστον 30D, όπου D η 
εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
Το σκάμμα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πρέπει να έχει το ελάχιστο πλάτος που 
καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής παρειάς του σωλήνα σε καμία θέση 
του αγωγού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που καθορίζεται ως ελάχιστη στα σχέδια της 
μελέτης. 
Η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων με φλάντζες, από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή 
γραφίτη θα γίνεται με παρένθεση μεταξύ των φλαντζών ελαστομερούς δακτυλίου στεγανότητας. Οι 
κοχλιοφόροι ήλοι θα συσφίγγονται επαρκώς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του αρμού, 
χωρίς όμως να δημιουργούνται εφελκυστικές τάσεις στα συνδεόμενα μέρη. 

Φρεάτια 
Φρεάτια από σκυρόδεμα 
Ο πυθμένας, η οροφή και τα τοιχώματα των φρεατίων που συγκρατούν υγρά θα κατασκευαστούν από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης και τύπου II ή ΙV (Sulfate Resisting), σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ξηρά 
φρεάτια κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, τύπου  ΙΙ,  σύμφωνα  με  τα  
σχέδια  της  Μελέτης.  Στο  σκυρόδεμα  των  φρεατίων  τα  οποία  θα κατασκευασθούν κάτω από τη 
στάθμη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσμιξη στεγανωτικού μάζας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 
Για την κατασκευή των τοιχωμάτων των φρεατίων θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος, ενώ 
απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως ξυλοτύπου. 
Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
σχέδια της μελέτης και τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Σε όλα τα φρεάτια τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες ή βαθμίδες από GRP, σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης. Τα καλύμματα οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής των φρεατίων θα είναι από 
χυτοσίδηρο, χαλύβδινα ή από GRP, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης. 
Στην Μελέτη και στις Ειδικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται οι προστατευτικές επενδύσεις των 
φρεατίων των δικτύων. 
Επίχρισμα με πατητή τσιμεντοκονία 
Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων συγκράτησης υγρών (εσωτερικές παρειές των πλευρικών 
τοίχων, δάπεδο, κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), καθώς επίσης και όπου αλλού ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, θα επιχρισθούν με πατητή τσιμεντοκονία. Η τσιμεντοκονία θα γίνει σε τρεις στρώσεις. 
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Ως υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν, τσιμέντο τύπου ΙΙ και άμμος σε αναλογία 650 kg τσιμέντου 
σε 1,0 m3 άμμου για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 900 kg τσιμέντου σε 0,8 m3 άμμου για την 
τρίτη στρώση. 
Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκος και τελείως απαλλαγμένη γαιωδών και οργανικών προσμίξεων. 
Η μέτρηση της άμμου πρέπει απαραίτητα να γίνεται με κιβώτιο ορισμένου όγκου και το τσιμέντο να 
προστίθεται σε βάρος. Η ανάμιξη των υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων πρέπει να γίνεται επί 
επιπέδων λαμαρινών ή με ειδικούς αναμικτήρες. 
Η πρώτη στρώση της τσιμεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση στρωτή και η τρίτη πατητή, θα 
συμπιέζεται δε και λειαίνεται με το μυστρί. Το τελικό συμπιεστό πάχος της τσιμεντοκονίας πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 2 cm. 
Στις γωνίες θα διαμορφώνονται καμπύλες με ειδικά εργαλεία. Κάθε στρώση θα καταβρέχεται 
επανειλημμένα μετά το πήξιμο του τσιμέντου. Πριν από τη διάστρωση κάθε στρώσης η επιφάνεια 
θα καθαρίζεται και θα πλένεται και τέλος θα διαβρέχεται με γαλάκτωμα τσιμέντου (αριάνι). 
Μόνωση με ασφαλτική επάλειψη 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των φρεατίων, καθώς επίσης και 
όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επαλειφθούν με διπλή ασφαλτική στρώση. 
Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εργοστασίου παραγωγής. Στην 
Υπηρεσία θα δοθούν από τον Ανάδοχο όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού, καθώς επίσης και οι 
οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του, προς έγκριση. 
Πριν από την οποιαδήποτε επίστρωση υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να καθαριστούν 
σχολαστικά από σκόνες, λάδια κτλ. και αφού γίνει επίστρωση με το αστάρι, θα εφαρμοστεί το 
ασφαλτογαλάκτωμα σε δύο στρώσεις σταυρωτά. 
Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου 
Όπου ζητηθεί από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην μόνωση των εξωτερικών επιφανειών 
από σκυρόδεμα, με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου, πάχους 2 mm και βάρους 2,20  kg/m2  μέχρι 2,50 
kg/m2. Η προστασία της μόνωσης θα γίνει με τσιμεντοκονία πάχους 2 cm και αναλογία 650 kg/m3 

τσιμέντου, όπως ορίζεται στην παρ. 9.23.2 της ΠΤΠ Τ110. 
Προκατασκευασμένα φρεάτια 
Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των φρεατίων 
που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα προδιαγραφόμενα στα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ΕΝ 13598. 
Τα φρεάτια θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), κυλινδρικού σχήματος, τυποποιημένης εσωτερικής 
διαμέτρου DΝ 1000mm, σύμφωνα με την μελέτη και θα απαρτίζονται από 3 τμήματα: 
− την βάση, 
− τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο και τον 
− έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο. 
Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν προδιαμορφωμένες εισόδους και εξόδους τυποποιημένης διατομής 
ή, εναλλακτικά, οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγμένες από το εργοστάσιο ούτως ώστε ο 
εγκαταστάτης να πραγματοποιεί την ανάλογη διαμόρφωση της οπής. Εξάλλου, πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος. 
Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου κώνου, ο οποίος 
θα κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής στάθμης. 
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές και θα 
εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωμένων σε πλάκα από σκυρόδεμα κατάλληλων διαστάσεων. 
Τα βασικά τμήματα των φρεατίων πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση ελαστικών 
δακτυλίων είτε με αυτογεννή συγκόλληση 
H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας και μονωτικών υλικών στο 
εσωτερικό του φρεατίου. Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 
Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται επί 
υποστρώματος συνολικού πάχους 40cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30cm) και 
επιφανειακή στρώση άμμου (πάχους 10cm). 
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Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής πρέπει να είναι κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς PVC, 
πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος, ή πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος. 
Δοκιμή έτοιμων σωληνώσεων 
Όλες οι δαπάνες για την δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω, περιλαμβανομένης 
και της προμήθειας των απαραίτητων για τη δοκιμή οργάνων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι προσωρινές 
αγκυρώσεις, που τυχόν απαιτηθούν, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται 
στην τιμή κατασκευής της σωληνογραμμής. 
Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και από 
τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν έχει γίνει η δοκιμή 
στεγανότητας σ' αυτό. Επίσης απαγορεύεται κάθε επίχωση ορύγματος στο οποίο υπάρχει αγωγός που δεν 
έχει δοκιμαστεί. 
Δίκτυα πίεσης 
Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων ειδικών τεμαχίων και 
εξαρτημάτων θα εκτελείται δοκιμή στεγανότητας και αντοχής των σωληνώσεων και των συνδέσμων σε 
εσωτερική υδραυλική πίεση. Η δοκιμή θα γίνεται κατά τμήματα, μετά από πρόταση του Αναδόχου και 
σχετική έγκριση του Εργοδότη. 
Πριν από την δοκιμή σε πίεση, η σωληνογραμμή θα επιχωθεί κατά τμήματα, εκτός των συνδέσεων, 
των διακλαδώσεων και των καμπυλών, που θα μείνουν ακάλυπτες, θα στερεωθεί και θα αγκυρωθεί, 
ώστε να μην μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Για το σφράγισμα των άκρων της σωληνογραμμής 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δικλείδες, αλλά τυφλές φλάντζες ή πώματα. 
Η υδραυλική πίεση στο τμήμα δοκιμής εξασκείται με τη βοήθεια κατάλληλης αντλίας. Η δεξαμενή 
της αντλίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα μέτρησης που θα επιτρέπει την μέτρηση του 
προστιθέμενου όγκου, για την διατήρηση της πίεσης με ακρίβεια 1%. Ένα καταγραφικό μανόμετρο 
ελεγμένης και κατάλληλης ακριβείας εγκαθίσταται στην σωληνογραμμή, κατά το δυνατόν στο 
χαμηλότερο σημείο. 
Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας καμιά εργασία δεν επιτρέπεται μέσα στα ορύγματα όσο το τμήμα 
βρίσκεται σε δοκιμασία. 

I.Προδοκιμασία 
Η σωληνογραμμή θα γεμίσει με νερό, προσεκτικά και αργά, από το  χαμηλότερο σημείο ώστε να βγει 
τελείως ο αέρας. Μεταξύ πλήρωσης και δοκιμής πρέπει να μεσολαβήσει αρκετό διάστημα (περίπου 
24 ώρες), ώστε να δοθεί καιρός σε αέρα που έχει μείνει μέσα στη σωληνογραμμή να απομακρυνθεί 
βαθμιαία. Η αντλία θα τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο της σωληνογραμμής. 

II.Κυρίως δοκιμασία πιέσεως 
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την προηγούμενη φάση μετατοπίσεις των σωλήνων, ή 
διαφυγές νερού, η διαδικασία δοκιμών θα σταματήσει προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες. 
Μετά τις επιδιορθώσεις η διαδικασία θα αρχίσει από την αρχή. 
Η πίεση δοκιμής θα είναι ίση με την ονομαστική πίεση και θα διατηρείται για μισή ώρα ανά 100 m 
δοκιμαζόμενου τμήματος, αλλά ποτέ η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη των δύο 
(2) ωρών. 
Η ποσότητα του νερού που αντλείται κατά την περίοδο αυτή θα μετράται και δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 0,1 λίτρα ανά mm εξωτερικής διαμέτρου και χιλιόμετρο μήκος αγωγού για κάθε 24 ώρες. 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ανωτέρου ορίου, ελέγχεται οπτικά η σωληνογραμμή 
για αναζήτηση ενδεχόμενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές, αυτές επισκευάζονται και η δοκιμασία 
επαναλαμβάνεται εξαρχής. 
Εάν δεν βρεθούν διαρροές νερού, παρά το γεγονός ότι προσετέθησαν σημαντικές ποσότητες νερού 
για την διατήρηση της πιέσεως, πρέπει εκ  νέου να  επιχειρηθεί εκκένωση του αέρα στο δίκτυο πριν 
εκτελεσθεί νέα δοκιμή. 
Δίκτυα βαρύτητας 

I.Αρχική δοκιμή στεγανότητας 
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιμή στεγανότητας του δικτύου. Σαν μήκος 
δοκιμής λαμβάνεται το μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τμήμα του αγωγού. Ο κορμός του σωλήνα 
εγκιβωτίζεται με άμμο ή σκυρόδεμα αλλά οι σύνδεσμοι μένουν ακάλυπτοι για τον έλεγχο κατά την 
δοκιμή. 
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Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή με την παροχέτευση ποσότητας νερού 
στο ανάντη φρεάτιο και θα παρατηρηθεί η διέλευση του προς το κατάντη. Στην συνέχεια τα δύο άκρα 
του αγωγού κλείνονται με στεγανά πώματα που να επιτρέπουν το γέμισμα της γραμμής με νερό, καθώς 
επίσης και την εξαέρωση. Το γέμισμα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό 
μπαίνει από το χαμηλότερο σημείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο άκρο. 
Όταν γεμίσει ο αγωγός με νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση αυξάνει η πίεση στις 0,4 atm (4 m ύψος 
νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται 30' στη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει 
να εμφανιστούν διαρροές στους συνδέσμους. 
Όλα τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δοκιμών οφείλει να τα προμηθεύσει και μεταφέρει στον 
χώρο του έργου ο Ανάδοχος. 
Εφ' όσον κατά τη δοκιμή εμφανιστούν σημεία μη στεγανά, είτε στα τοιχώματα των σωλήνων, είτε τις 
συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθμιαία ο αγωγός, να γίνει η επισκευή των 
ελαττωμάτων και μετά να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία. 
Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιμές διορθώνεται από τον 
Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί 
στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσμων που έπαθαν ζημιές κατά τη δοκιμή. 
Μετά την επίχωση των σκαμμάτων, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επανάληψη της δοκιμής κατά τα 
ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει ζημιές στους 
αγωγούς. 

II.Τελική δοκιμή στεγανότητας 
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής δοκιμής στεγανότητας, θα ακολουθήσουν δοκιμές μεγαλύτερων 
τμημάτων του δικτύου και ανά τμήματα δικτύου μήκους μέχρι 300-500m τα οποία θα επιλεγούν από 
την Υπηρεσία, ώστε να μην παρουσιάζουν σοβαρές υψομετρικές διαφορές του εδάφους για να 
διενεργηθεί η τελική δοκιμή στεγανότητας. 
Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα παροχετευθεί η ποσότητα νερού σε καθένα ανάντη φρεάτιο 
χωριστά και θα παρατηρηθεί η απρόσκοπτη ροή του προς τα κατάντη φρεάτια. 
Στην συνέχεια θα πληρωθεί ο αγωγός και τα φρεάτια επισκέψεως μέχρι το έδαφος με νερό, θα 
σφραγισθούν τα φρεάτια και θα μετρηθούν οι απώλειες του νερού μετά από 24ώρες. Οι απώλειες νερού 
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 3% του συνολικού περιεχομένου όγκου νερού. 

III.Ειδικές δοκιμές 
Όπου ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε υδροπερατά εδάφη και κυρίως μέσα σε υδροφόρο ορίζοντα ή / και 
σε όποιες και όσες θέσεις επιλέξει η Υπηρεσία, ελέγχεται η στεγανότητα του αγωγού σε εισροές από 
το εξωτερικό προς το εσωτερικό, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό και τα 
φρεάτια. 

7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
7.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
Η  παρούσα  Προδιαγραφή  Το  πεδίο  εφαρμογής  περιλαμβάνει  την  κατασκευή  και  τοποθέτηση 
βοηθητικών κατασκευών και ειδικότερα στα: 
• καλύμματα φρεατίων και εσχάρες ομβρίων 
• κιγκλιδώματα 
• κλίμακες και στα 
• δάπεδα διαδρόμων (από εσχάρες και αντιολισθηρές επιφάνειες). 
7.2 Υλικά 
Στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιμοποιούμενα κατά περίπτωση υλικά: 
Τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασμένα από: 
• ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1563 
• φαιό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1561 
• ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 
• χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (350 kg/m2), στην 
περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm (450 kg/m2) στη περίπτωση χάλυβα πάχους 
μεγαλύτερου από 5mm. 
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• Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου και κατάλληλη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολίακαι 
(UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, χωρίς διακύμανση της πυκνότητας. 
Οι βαθμίδες φρεατίων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από: 
• φαιό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την ΕΝ 1561 
• χάλυβα με επικάλυψη από πλαστικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 3412 ή BS 5139. Οι 
διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με το ΕΝ 10301. 
Τα κιγκλιδώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από: 
• σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισμένους εν θερμώ, ονομαστικής διαμέτρου DN 40, 
σύμφωνα με το DIN 2440. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των σωλήνων και στερέωσης των ορθοστατών 
θα είναι χυτοσιδηρά γαλβανισμένα εν θερμώ. Η στερέωση των ορθοστατών γίνεται με μεταλλικά 
βύσματα εκτονώσεως 10 mm σε δάπεδο από σκυρόδεμα, ή με φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε μεταλλικό 
δάπεδο. 
• oρθογωνικά, κυκλικά και γραμμικά προφίλ από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες 
υάλου. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των προφίλ θα είναι από πλαστικό ανθεκτικό στη διάβρωση ή 
ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν την ΕΝ 13706. 
Οι κλίμακες και τα καλύμματα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή αντιολισθηρές επιφάνειες) πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από: 
• ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) ή 
• χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (350 kg/m2), στην 
περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm (450 kg/m2) στη περίπτωση χάλυβα 
πάχους μεγαλύτερου από 5 mm. 
• Πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου (GRP) και κατάλληλη προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, χωρίς 
διακύμανση της πυκνότητας. 
Σε κάθε περίπτωση και εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη και τις Ειδικές 
Προδιαγραφές ο γαλβανισμένος χάλυβας θα πρέπει να έχει την παρακάτω τουλάχιστον αντιδιαβρωτική 
προστασία: 
• Προετοιμασία επιφανείας: 
• Καθαρισμός γαλβανισμένης επιφάνειας με συρματό-βουρτσα για να αφαιρεθούν τα οξείδια και 
λείανση με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) 
• Αστάρωμα: 
• Μία   στρώση  με   εποξειδικό   αστάρι   δύο   συστατικών,   με   βάση   εποξειδικές   ρητίνες, 
πολυαμιδικό σκληρυντή και αντισκωρικές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm) 
• Τελική βαφή: 
Κάτω επιφάνεια καλύμματος υγρού φρεατίου ή διαδρόμου, κάτω από τον οποίο διακινούνται υγρά: 
− Μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό 
σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 300 μm). 
− Επιφάνειες μη εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 
− Δύο  στρώσεις  με  εποξειδικό  χρώμα  δύο  συστατικών  με  βάση  εποξειδικές ρητίνες και 
πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 
− Επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 
− Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό 
σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 
− Μία στρώση με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών με βάση ακρυλικές ρητίνες και 
αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 μm). 

7.3 Εκτέλεση εργασιών 
Η τοποθέτηση πρέπει να είναι επιμελημένη, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, το εξωτερικό 
φινίρισμα θα πρέπει να είναι επιμελημένο έτσι ώστε η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφο χρώμα και υφή, 
να είναι λεία χωρίς προεξοχές και απαλλαγμένη από ξένα σώματα, αγώγιμα τεμάχια, οπές, κτυπήματα, 
κενά , ξέσματα, ρυτιδώσεις ή φυσαλίδες. 
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Καλύμματα φρεατίων και εσχάρες 
Όλα τα καλύμματα από GRP θα πρέπει να επιτρέπουν την βάδιση σε οποιδήποτε σημείο της επιφάνειά 
τους. Τα καλύμματα θα φέρουν αντιολισθητική επίστρωση ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος 
κατά την βάδιση πάνω σε αυτά, καθώς και επιπλέον βαφή για προστασία από ακτίνες UV. Επίσης θα 
φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση και ανοξείδωτα χερούλια ώστε να αφαιρούνται εύκολα προκειμένου 
να μπορεί να επιθεωρηθεί το κανάλι ή το φρεάτιο. Η στήριξη των καλυμμάτων θα γίνει σε γωνίες GRP 
επίσης ισοφθαλικής πολυεστερικής ρητίνης που θα εδράζονται επάνω στο μπετό. Για την επίτευξη της 
απαιτούμενης στεγάνωσης θα τοποθετηθεί κατάλληλο λάστιχο και στις δύο εσωτερικές πλευρές της 
γωνιάς. 
Το καθαρό πλάτος των καλυμμάτων φρεατίων σε οδούς με κυκλοφορία πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 
600mm, ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας μεγαλύτερο από 800mm, σύμφωνα με την EN 124. 
Τα καλύμματα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εμποδίζεται η ακούσια μετατόπιση 
τους. Τα ανακλινόμενα καλύμματα πρέπει να ασφαλίζουν στην ανοιχτή θέση, ενώ τα βαριά καλύμματα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αντίβαρα, υδραυλικούς ή πνευματικούς μηχανισμούς ανύψωσης. 
Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΝ 124: 

Περιοχή έργου Κατηγορία ΕΝ 124 
Οδοστρώματα D400 

Πεζοδρόμια – χώροι στάθμευσης C250 
Χώροι πρασίνου A15 

Τα στεγανά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από GRP με αγκύρια 
πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich με εξωτερικά φύλλα 
κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UV inhibitor, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και πυρήνα από 
κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.). 
Τα αλληλένδετα καλύμματα GRP θα είναι κατασκευασμένα από Fibreglass και ρητίνη Isophthalic 
Polyester (Ισοφθαλικό πολυεστέρα) (Type I). Πρώτες Ύλες Σύνθεσης ¨ 
• Ενίσχυση από ίνες γυαλιού Fibreglass 
• Επιλογή του τύπου ρητίνης: Ισοφθαλικού πολυεστέρα Isophthalic Polyester (Type I). 
• Αδρανή υλικά πληρώσεως 
• Σταθεροποιητές UV 
• Επιβραδυντικά φλόγας ASTM E84. 
• Ανθεκτική σε προσβολή από οξέα (H2SO4). Βιομηχανική βαθμού χημική αντοχή 
• Χημική χρωστική χρωμάτων προσφέροντας φινίρισμα που δεν απαιτεί βάψιμο. 
• Θερμοκρασία λειτουργίας -50 ℃ ~ 105 ℃ 
Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού. 
Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται καθαρή 
επιφάνεια απορροής 70%. 

Κιγκλιδώματα 
Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 0,50m θα 
εγκατασταθούν κιγκλιδώματα. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ενιαία μορφή σε όλη την εγκατάσταση και θα 
είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ύψος 1.100mm και η απόσταση 
των ορθοστατών θα είναι μικρότερη από 1.200mm. 
Το οριζόντιο συνεχές φορτίο  θα  λαμβάνεται  τουλάχιστον ίσο με  1.000 N/m,  σύμφωνα  με  την ΕΝ 
12255-10, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 
Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η μέγιστη επιτρεπτή 
απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας  ανέρχεται  σε 0,50m. 
Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε η απόσταση του πρώτου οριζόντιου στοιχείου 
του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m. 
Τα κιγκλιδώματα από GRP αποτελούνται από σωληνωτά προφίλ διαμέτρου 50mm από πολυεστερική 
ρητίνη, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού. Οι ορθοστάτες, πάχους 6mm προβλέπονται σε αποστάσεις του 1,0m, 
ενώ οι οριζόντιοι ράβδοι (τρεις σειρές) θα έχουν πάχος 4mm. Σε περίπτωση που το ύψος της 
ανεμόσκαλας ξεπερνά τα 2,0 m προβλέπεται κλωβός ασφαλείας, διαμέτρου 800mm, ο οποίος 
προσαρμόζεται στην κατακόρυφη κλίμακα. 
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Κλίμακες 
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή 
επιθεώρηση σε επίπεδο με διαφορά μεγαλύτερη από 50cm από το επίπεδο εργασίας πρέπει να 
προβλεφθούν κλίμακες πρόσβασης. Οι μεταλλικές κλίμακες κατασκευάζονται από χάλυβα 
γαλβανισμένο εν θερμώ, ή από ανοξείδωτο χάλυβα και διακρίνονται σε οικοδομικές κλίμακες, 
ανεμόσκαλες και κατακόρυφες κλίμακες. 
Οι μεταλλικές κλίμακες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα σχέδια της Μελέτης. Πρέπει να αποφεύγονται 
κλίμακες με κλίση ανόδου μεταξύ 500 και 650. 
Οικοδομικές κλίμακες. 
Χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 300 και 450 και υπολογίζονται για ομοιόμορφο 
φορτίο 5 kΝ/m2 και έχουν ελάχιστο πλάτος 600 mm. Η αλληλοεπικάλυψη των βαθμίδων πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 10 mm. 
Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίμακας 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.100 mm. 
Οικοδομικές κλίμακες με περισσότερα από πέντε βαθμίδες πρέπει να συνοδεύονται με κιγκλίδωμα από 
την μία τουλάχιστον πλευρά και σε περιπτώσεις πλάτους βαθμίδων μεγαλύτερου των 1.000 mm και 
από τις δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 
Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από αντιολισθητική επιφάνεια (π.χ. 
μπακλαβαδωτή λαμαρίνα), ή εσχάρα, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 
Ανεμόσκαλες 
Οι ανεμόσκαλες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 650 και 750, πλάτους 
500mm έως 600mm. Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 
650mm, για να εξασφαλίζεται ελεύθερο άνοιγμα 200mm από το πέρας της βαθμίδας μέχρι το τοιχίο της 
δεξαμενής. Η αλληλοεπικάλυψη των βαθμίδων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10mm και η 
κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της ανεμόσκαλας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3.500 
mm. 
Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίμακας 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.100mm. 
Οι ανεμόσκαλες πρέπει να συνοδεύονται με κιγκλίδωμα ύψους περί τα 200mm και από τις δύο πλευρές. 
Τα κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 
Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα, ή 
εσχάρα, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 
Κατακόρυφες κλίμακες 
Κατακόρυφες κλίμακες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου είναι μεγαλύτερη από 750, και έχουν 
πλάτος 400mm έως 500mm. Σε περίπτωση κατακόρυφου ύψους μεγαλύτερου από 3.000mm πρέπει 
να συνοδεύονται με κλωβό ασφαλείας. Η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της 
κατακόρυφης κλίμακας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6.000mm. 
Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίμακας 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 650mm 
Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 150mm. Η κατακόρυφη 
κλίμακα θα πρέπει να συνοδεύεται από χειρολισθήρα ύψους περί τα 1.000 mm, σαν προέκταση του 
σκελετού της κλίμακας. 
Οι βαθμίδες, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα πρέπει να διαμορφώνονται από συμπαγή 
χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 20 mm. 
Δάπεδα διαδρόμων 
Η φέρουσα ικανότητα των μεταλλικών διαδρόμων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3,5 kN/m2 και το βέλος 
κάμψης μικρότερο από 10 mm ή L/200 (όπου L το άνοιγμα του διαδρόμου), σύμφωνα με ΕΝ 12255-1. 
Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά στις περιοχές, όπου είναι αναγκαία η οπτική παρακολούθηση κάτω 
από το δάπεδο εργασίας θα τοποθετούνται εσχαρωτά δάπεδα από πλέγμα (εσχάρες). Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις τα δάπεδα θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια (μπακλαβαδωτή λαμαρίνα). 
Γενικά τα εσχαρωτά δάπεδα καθώς και τα δάπεδα με αντιολισθητική επιφάνεια πρέπει να έχουν ενιαία 
μορφή σε όλο το έργο και θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
Τα εσχαρωτά δάπεδα πρέπει να είναι αντιολισθητικά, ηλεκτροπρεσσαριστά ή πρεσσαριστά σύμφωνα 
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με DIN 24537 ή περαστά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισμένα εν 
θερμώ. 
Τα δάπεδα από λαμαρίνα θα πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Η μπακλαβαδωτή λαμαρίνα θα 
είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισμένα  εν θερμώ. 
Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού. 
Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται καθαρή 
επιφάνεια απορροής 70%. 
Τα αντιολισθηρά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από GRP με αγκύρια 
πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich με εξωτερικά φύλλα 
κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UV inhibitor, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και πυρήνα από 
κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.). 
8. EPΓA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
8.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα έργα διαμόρφωσης χώρου των Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων και ειδικότερα στις οδοστρωσίες και πεζοδρομήσεις. Γενικά ισχύουν οι 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠTΠ) του Υπουργείου ΠEXΩΔE. 
8.2 Υλικά 
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των έργων οδοποιίας, πεζοδρομίων και περφράξεων 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επιμέρους Προδιαγραφές. 
Οι τσιμεντόπλακες θα είναι διαστάσεων 50cm x 50cm σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ 
(ΠΤΠ ΔΤ 625.88/1959) πάχους 5cm, από το οποίο η επάνω στρώση πάχους τουλάχιστον 1cm θα είναι 
με λευκό τσιμέντο. 
8.3 Εκτέλεση εργασιών 
Γενικά 

Οδοστρώματα 
Οι εκσκαφές και τα επιχώματα για την κατασκευή των οδοστρωμάτων θα γίνουν σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. 
H σκάφη πρέπει να διαμορφωθεί και να συμπυκνωθεί στις διαστάσεις, που αναγράφονται στα σχέδια 
της μελέτης. Κάθε ανωμαλία ή κοίλωμα που δημιουργείται στην επιφάνεια της σκάφης κατά την διάρκεια 
της συμπύκνωσης θα διορθώνεται με αναμόχλευση της επιφάνειας και με προσθήκη, αφαίρεση ή 
αντικατάσταση του υλικού και στην συνέχεια νέα συμπύκνωση, έτσι ώστε να προκύψει λεία και 
ομοιόμορφη επιφάνεια. 
Στην περίπτωση που η επιφάνεια της σκάφης χαλαρώσει ή υποστεί άλλου είδους φθορά, πριν αρχίσει 
η επόμενη εργασία, πρέπει να επισκευάζεται ή να ανακατασκευάζεται. Μετά την αποπεράτωση της 
συμπυκνώσεως και πριν αρχίσει η επόμενη εργασία, η επιφάνεια της σκάφης πρέπει να έχει τις ανοχές 
που έχουν προδιαγραφεί. 
Εάν, λόγω συνθηκών εδάφους, είναι αδύνατη η συμπύκνωση της σκάφης, σύμφωνα με τα παραπάνω, το 
ακατάλληλο υλικό θα αφαιρείται και θα αντικαθίσταται με υπόβαση από κοκκώδες υλικό. 
Όλες οι εργασίες στρώσης υπόβασης και βάσης θα γίνουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις ΠTΠ 
0150 και 0155 του YΠEXΩΔE. 
Όλη η εσωτερική οδοποιία στην εγκατάσταση θα επιστρωθεί με ασφαλτικό τάπητα, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. Ειδικότερα προβλέπονται οι στρώσεις: 
• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m κατά την Π.Τ.Π. Α-265. 
• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α-201. 
• Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m κατά την Π.Τ.Π. Α-260. 
• Ασφαλτική προεπάλειψη κατά την Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201. 
Κρασπεδόρειθρα και στερεά εγκιβωτισμού 
Στερεά εγκιβωτισμού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραμμή των περιφερειακών δρόμων στις 
θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα τοποθετηθούν 
κρασπεδόρειθρα. Σε καμπύλες ακτίνας μικρότερης των 5m θα χρησιμοποιούνται ειδικά καμπύλα 
προκατασκευασμένα τεμάχια. 
Τα ρείθρα και στερεά εγκιβωτισμού θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα 
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τοποθετούνται στις σωστές τους ευθυγραμμίες και στάθμες. Όποια τμήματα βρεθούν με σφάλμα 
ευθυγραμμίας ή στάθμης μεγαλύτερο από 3 mm θα καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται. 
Πεζοδρόμια 
Η πλακόστρωση των πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ. θα γίνει με αντιολισθητικές τσιμεντένιες 
πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι), σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
Η βάση έδρασης της πλακόστρωσης θα γίνει με κοκκώδες υλικό της ΠΤΠ-0150, διαβάθμισης Δ ή Ε, το οποίο 
θα τοποθετηθεί μεταξύ της επιφανείας της στρώσης έδρασης και της έδρασης των πλακών πεζοδρομίου, 
ελαχίστου ύψους 58 cm. Η βάση έδρασης θα συμπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόμενης 
πυκνότητας που λαμβάνεται κατά την τροποποιημένη μέθοδο PROCTOR. 
Η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών θα γίνει πάνω σε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πάχους 2,5 έως 3,0 cm, το 
οποίο αποτελείται από ένα μέρος ασβέστη και πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg/m3 τσιμέντου. Η 
αρμολόγηση των πλακών θα γίνει με τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό τσιμέντο 
αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας. 
9. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
9.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τις οικοδομικές εργασίες των κτιρίων του έργου. Γενικά τα 
κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρουν τοιχοποιία 
πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Εναλλακτικά τα κτίρια 
μπορούν να κατασκευαστούν από χαλύβδινο σκελετό με επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από 
θερμομονωτικά panels. 
9.2 Υλικά 
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για τις οικοδομικές εργασίες θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
επιμέρους Προδιαγραφές και των αναφερομένων παρακάτω. 
Όλα τα υλικά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από προμηθευτές εγκεκριμένους 
από την Υπηρεσία. Τα πάσης φύσεως υλικά συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, 
τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 
δείγματα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
ελέγχου και όλες τις διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή τους, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη παρ.7.8.4(2). Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση για την προσκόμιση 
δειγμάτων και δοκιμίων. 
9.3 Κτίρια από χαλύβδινο σκελετό 
Όπου προβλέπεται από τις Ειδικές Προδιαγραφές, τα κτίρια θα κατασκευασθούν με μεταλλικά 
στοιχεία από μορφοχάλυβα κατάλληλων διατομών που θα προκύψουν από την Μελέτη Εφαρμογής του 
Αναδόχου. 
Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι καινούργιος χωρίς ίχνη σκουριάς, απαλλαγμένος από 
λεπίσματα, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, εγγυημένος για την χημική σύνθεση, το κατεργάσιμο, την 
ευαισθησία έναντι ψαθυρής θραύσης, την καταλληλότητα για συγκόλληση και γενικά θα πληροί τις 
σχετικές Γερμανικές Πρότυπες Προδιαγραφές (DIΝ 17100, DIN 1000). 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για όλα τα μεταλλικά στοιχεία προβλέπεται η παρακάτω 
αντιδιαβρωτική προστασία: 
Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής: 

I.Αμμοβολή κατά Sa 21/2 
II.Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm 

III.Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ 
IV.Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm 
V.Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm 

Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν από 
μορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν με θερμομονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι σύνθετα – αυτοφερόμενα 
δομικά στοιχεία από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων θα υπάρχει σκληρός 
αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm, ή μεγαλύτερου, σύμφωνα με την μελέτη θερμομόνωσης. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάσματα θα είναι χαλύβδινα, 
ελάχιστου πάχους 0,5mm, γαλβανισμένα εν θερμώ Ζ275 (275 gr/m2), σύμφωνα με το ΕΝ 10147, με 
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εποξειδικό υπόστρωμα πάχους 10μm και οργανική επίστρωση πάχους 25μm. 
Όπου απαιτείται, τα πάνελ θα είναι πυράντοχα με πετροβάμβακα, ελάχιστου πάχους 5cm 
Η μορφή των ελασμάτων και η χρωματική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική και θα είναι της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. 
9.4 Τοιχοποιίες 
Οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από διάτρητους οπτόπλινθους. Τα υλικά 
και οι εργασίες κονιαμάτων τοιχοποιίας θα είναι σύμφωνα με το ΕΝ 998. Οι αναλογίες για τα κονιάματα 
τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 350 kg - 450 kg τσιμέντο ανά m3 κονιάματος και 0,08 m3 ασβέστη. 
Γενικά στα κονιάματα λιθοδομών ή πλακοστρώσεων κτλ., όπου το πάχος του κονιάματος είναι 
μεγαλύτερο 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). 
Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες από την αφαίρεση 
του ξυλοτύπου της φέρουσας κατασκευής. Ο Ανάδοχος ακολουθεί τα κατασκευαστικά σχέδια για την 
ανέγερση της τοιχοποιίας ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που τα κατασκευαστικά 
σχέδια δεν παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. 
Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασμένες, κατακόρυφες, και ομαλές, σε ορθές γωνίες με πλήρεις 
στρώσεις κονιάματος. Η εμπλοκή των πλίνθων πρέπει να επιτυγχάνεται με όσο το δυνατόν λιγότερες 
τεμαχισμένες πλίνθους. Ο τεμαχισμός των πλίνθων γίνεται με την κοπή τους με το ξυλουργικό ή 
άλλο ειδικό πριόνι, πριονοκορδέλα ή δισκοπρίονο. Απαγορεύεται  οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κοπής. 
Το ύψος των σενάζ θα είναι τουλάχιστον 10 cm και ο ελάχιστος οπλισμός είναι 2Φ10 άνω και 2Φ10 κάτω 
(S400) και συνδετήρες Φ8/25 (S220) στην περίπτωση τοιχοποιίας μέχρι πάχος μιας πλίνθου είτε με 
3Φ10 άνω και 3Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ 8/20 (S220) στην περίπτωση τοιχοποιίας 
μεγαλύτερου πάχους. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει, κατά την κρίση 
της, την αύξηση του πλήθους ή / και της διατομής και του οπλισμού των σενάζ και πρεκιών. 
Οι επιφάνειες επαφής μεταξύ τοιχοποιίας και κατασκευών από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα θα 
πληρούνται με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:3 κατά βάρος τσιμέντου και άμμου. Οι επιφάνειες 
επαφής πρέπει να έχουν επιχρισθεί με πεταχτή τσιμεντοκονία περιεκτικότητας 400kg τσιμέντου 
τουλάχιστον 24h πριν την κατασκευή της τοιχοποιίας. 
Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται από οποιαδήποτε 
ξένα υλικά και σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν υπάρχουν εξογκώματα στην επιφάνεια 
έδρασης, αφαιρούνται για να μην προκαλέσουν στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον είναι κεκλιμένη ή 
ανώμαλη, η βάση της τοιχοποιίας εξομαλύνεται με τη διάστρωση εξισωτικής στρώσης σκυροδέματος 
300 kg τσιμέντου, με σκοπό την εξασφάλιση της οριζοντιότητας των αρμών. Η πρώτη στρώση των 
πλίνθων πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή διάστρωση των 
παραπάνω σειρών. 
Οι πλίνθοι θα τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν σε δύο διαδοχικές στρώσεις 
αρμοί στην ίδια κατακόρυφο. Οι τοίχοι θα κτίζονται στις ακριβείς περασιές που προκύπτουν από τις 
διαστάσεις των κατόψεων σε κατακόρυφο επίπεδο και θα σφηνώνονται στο άνω μέρος με την πλάκα 
ή τη δοκό. Όλες οι περασιές και γωνίες θα είναι καλά ζυγισμένες και σε λαμπάδες κανονικά 
διαμορφωμένοι. 
Οι διασταυρούμενοι τοίχοι θα έχουν σωστά συμπλέγματα και εξασφάλιση της διασταύρωσης. Οι αρμοί 
των τοίχων δεν πρέπει να έχουν πάχος μεγαλύτερο από 10mm. Διασταυρούμενοι τοίχοι πρέπει να 
χτίζονται συγχρόνως ώστε να συνδέονται σε κάθε στρώση με αμοιβαίες εισδοχές του ενός μέσα στον 
άλλον. Δεν επιτρέπεται το μονομερές χτίσιμο ακόμα και αν προβλεφθούν αναμονές ή υποδοχές. Οι 
πλινθοδομές θα τελειώνουν 15cm κάτω από την ψηλότερη στάθμη τους, η τέλεια δε αποπεράτωση 
(σφήνωμα με λοξά τούβλα στην οροφή) θα γίνεται αφού περάσουν δύο τουλάχιστον μέρες. 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Διαχωριστικό 12,5 εκ. πάχους, ενδεικτικού τύπου Knauf W112, με ορθοστάτη CW 75, ανά 60 εκ. το μέγιστο, 
με διπλή κοινή γυψοσανίδα εκατέρωθεν και μόνωση πετροβάμβακα εσωτερικά. 
Για την επιπεδότητα των επιφανειών χωρισμάτων καθορίζεται ανοχή 2 χλστ. σε πήχη 4,00 μ. που 
τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 
Για την κατακορυφότητα +2 χλστ. από  το νήμα της στάθμης σε ύψος 3,00 μ. 
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Ο σκελετός όλων των χωρισμάτων θα φθάνει υποχρεωτικά μέχρι το φέροντα οργανισμό (οροφή) που θα 
γίνεται η πάνω στήριξη. 
Όλες οι ενώσεις των γυψοσανίδων θα έχουν την απαιτούμενη στερεότητα, έντεχνο και επιμελές 
αρμολόγημα ώστε να μην διακρίνονται οι αρμοί μετά τον τελικό χρωματισμό. 
- Κανένα χώρισμα δεν θα σφραγισθεί αν δεν ελεγχθούν και δοκιμασθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η όλη 
κατασκευή του. 
Τα χωρίσματα γυψοσανίδων μεταξύ των χώρων θα είναι σ’ όλο το ύψος κλειστά, θα φθάνουν δε μέχρι την 
δοκό ή την οροφή Ο.Σ 
Ειδικά σε θέσεις όπου επιβάλλεται από τη Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας πυράντοχο χώρισμα, το 
ελαφρό διαχωριστικό θα γίνει με γυψοσανίδες πυράντοχες (ενδεικτικού τύπου GKF της KNAUF, με το 
αντίστοιχο σύστημα σκελετού) 
Ειδικά σε τοιχώματα γυψοσανίδας που ορίζουν ή γειτνιάζουν με υγρούς χώρους, το διαχωριστικό θα είναι 
από γυψοσανίδες ανθυγρές ενδεικτικού τύπου ΚNAUF GKI, 
Μέσα από το διάκενο του σκελετού θα διέρχονται οι προβλεπόμενοι αγωγοί Η/Μ εγκαταστάσεων. 
Ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σχολαστικά τις οδηγίες της εταιρείας παραγωγής του συστήματος χωρισμάτων. 
Πριν την έναρξη των κατασκευών θα γίνει χάραξη σε κάθε τμήμα προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή 
των διαστάσεων των χώρων που ορίζονται στα σχέδια. Τυχόν αποκλίσεις θα αναφέρονται στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία η οποία θα αποφασίζει. 
Ηχομόνωση - Ηχοπροστασία : 
Τα χωρίσματα θα πρέπει να παρέχουν ηχομόνωση - ηχοπροστασία που θα ορίζεται στη μελέτη και πάντως 
τουλάχιστον 45dB. 
Ο πετροβάμβακας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ενδεικτικού τύπου   «ROCKWOOL DENMARK»  ή 
«ISOVER»  ή άλλου ισοδύναμου που παράγεται σε χώρα της Ε.Ε. 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Το τυποποιημένο σύστημα διαχωριστικών γραφείων, θα είναι ενδεικτικού τύπου flush air του οίκου 
PANALL και θα αποτελείται από πλαισιωτό σκελετό αλουμίνιου, και κατακόρυφους οδηγούς από προφίλ 
αλουμινίου βαμμένα με πολυεστερική βαφή φούρνου σε χρώμα RAL. 
Τα χωρίσματα θα τοποθετούνται μεταξύ του τελικού δαπέδου και της ψευδοροφής και θα έχουν 
δυνατότητα πλήρους απόσυναρμολόγησης και επανατοποθέτησης με τις ελάχιστες δυνατές φθορές. 
Θα  υπάρχει  πρόβλεψη  για  όδευση  καλωδιώσεων  και  σωληνώσεων  στους  τοίχους γυψοσανίδας και 
στο σύστημα διαχωριστικών 
Αναλυτικότερα: 
Πάχος προφίλ χωρίσματος: 100mm 
Ύψος προφίλ χωρίσματος: 38mm 
Βάρος κρυστάλλινου στοιχείου : ± 60kgr/m2 Ικανότητα απορρόφησης υψομετρικών διαφορών:
 ±  30mm Ηχομονωτική Ικανότητα: τουλάχιστον 42 dB 
Πάχος βαφής : τουλάχιστον 60micron 
Τα υαλοστάσια θα   φέρουν κρύσταλλα Triplex 12mm (6+6).   Μεταξύ των κρυστάλλων τοποθετείται 
σύστημα οριζόντιας περσίδας χειριζόμενης με κρυφό μηχανισμό. 
Εκτός των οριζόντιων οδηγών οροφής και δαπέδου δεν υπάρχουν άλλα κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία, 
έτσι το σύστημα εξασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια και τη λιτή αισθητική. ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ 
Συμπαγή θυρόφυλλα 40-90mm με επιφάνεια μελαμίνης – φυσικού ξύλου ή λάκας σε περιμετρικό πλαίσιο 
αλουμινίου που αναρτάται με κρυφούς ρυθμιζόμενους μεντεσέδες. Το θυρόφυλλο τοποθετείται με την 
χρήση ειδικών μεντεσέδων βαρέους τύπου οι οποίοι ενσωματώνονται στα πλαίσια ώστε να παραμένουν 
αφανή όταν το θυρόφυλλο είναι κλειστό. Οι χειρολαβές καθώς και τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι 
ανοξείδωτα. 
Η κάσα διαθέτει ειδική διατομή και ενσωματώνει ελαστικά παρεμβύσματα ώστε να διασφαλίζεται η 
μόνωση κατά το κλείσιμο. Τα θυρόφυλλα θα φέρουν ηχοφραγή στο κάτω μέρος της θύρας. 

9.5 Εσωτερικά και Εξωτερικά Επιχρίσματα 
Τα επιχρίσματα θα είναι τριών στρώσεων. Γενικά, όσον αφορά την σύνθεση των επιχρισμάτων ισχύουν 
τα αντίστοιχα άρθρα του ΑΤΟΕ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τις δύο πρώτες στρώσεις θα 
είναι ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου με άμμο λατομείου μεσόκοκκη σε 



 

 

 
αναλογία 1:3, ενώ η τρίτη στρώση μαρμαροασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg τσιμέντου με 
λεπτόκοκκη άμμο λευκού μαρμάρου (μαρμαρόσκονη). 
Η μαρμαρόσκονη πρέπει να προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, να είναι λευκή, καλά λειοτριμμένη, 
κονιοποιημένη και απαλλαγμένη από ξένες ουσίες. Επιλέγεται σε δύο κατηγορίες: την μερτιόκοκκη 
(κανονική) και τη λεπτή (πούδρα). Απαγορεύεται αυστηρά για την κατασκευή οποιουδήποτε 
επιχρίσματος η χρησιμοποίηση πούδρας. 
Οι χρωστικές ουσίες που μπορεί να προσθέτονται στα κονιάματα πρέπει να: 
• είναι λειοτριμμένες. 
• μην διαλύονται στο νερό. 
• μην επηρεάζονται από τα αλκάλια. 
• μην επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάματος. 
Εφόσον το κονίαμα προέρχεται έτοιμο από βιομηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις 
οδηγίες 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.). 
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 κανονική 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 εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία: 
• για ασβεστοκονίαμα με πολτό ασβέστη 3,5h 
• για ασβεστοκονίαμα με υδράσβεστο 5h 
• για κονιάματα με τσιμέντο 2,5h. 
Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαμάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Οι συνήθεις αναλογίες κονιαμάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Είδος Κονιάματος Τσιμέντο [kg/m3] Ασβέστης (κ.ο.) Άμμος (κ.ο.) 
Ασβεστοκονίαμα 1:2 - 0,42 0,84 
Ασβεστοκονίαμα 1:2,5 - 0,36 0,90 
Ασβεστοκονίαμα 1:3 - 0,32 0,96 
Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 150 0,42 0,84 
Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2,5 300 0,36 0,90 
Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:3 450 0,32 0,96 
Τσιμεντοκονίαμα 350 350 0,10 1,12 
Τσιμεντοκονίαμα 400 450 0,10 1,06 
Τσιμεντοκονίαμα 600 600 0,10 1,00 

Το κονίαμα που χρησιμοποιείται στη δόμηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσματα είναι τουλάχιστον 
350kg - 400kg ανά m3 κονιάματος. Για τις εξωτερικές αρμολογήσεις χρησιμοποιούνται 
ασβεστοτσιμεντοκονιάματα που περιέχουν τουλάχιστον 450kg τσιμέντου ανά m3 κονιάματος. 
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. 
Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσματα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. Ανάλογα με το 
πάχος των επιχρισμάτων, μετά το λάσπωμα πρέπει να περάσουν 7-10 μέρες ενώ στις άλλες 
στρώσεις περίπου 3 μέρες. 
Πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισμάτων: 
• καθαρίζεται η επιφάνεια με σάρωθρο, συρμάτινη βούρτσα κτλ. από κάθε ξένη ουσία, όπως 
αιθάλη, ίχνη λιπαρών ουσιών, εξανθίσεις. 
• όπου έχει τοποθετηθεί υλικό με διαφορετικό συντελεστή διαστολής (ξύλο,  σίδηρος κτλ.), τότε 



 

 

αυτό καλύπτεται με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα ή λεπτό νεβρομετάλ. 
• οι  εξωτερικές  επιφάνειες  λίγο  πριν  τη  διάστρωση  κάθε  στρώσης  (ειδικά  της  πρώτης) 
διαβρέχονται καλά. 
Το μέσο πάχος του πιτσιλιστού κυμαίνεται μεταξύ 6mm - 15mm, ενώ στις οροφές 5mm-6mm. Τα 
κονιάματα για το πιτσιλιστό παρασκευάζονται ρευστότερα από τα άλλα. Το πιτσιλιστό 
Μετά την αποξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη (λάσπωμα). Το μέσο πάχος του 
λασπώματος εξαρτάται από τις ανωμαλίες, της προς επίχριση, επιφάνειας. Δεν πρέπει όμως να είναι 
μικρότερο των 0,8cm, ούτε μεγαλύτερο των 2cm. Ειδικά για τα επιχρίσματα οροφών το ολικό πάχος 
μαζί με τη δεύτερη στρώση ορίζεται σε 12mm. 
Η τελική στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μετά την πάροδο 7-10 ημερών από την εφαρμογή της 
δεύτερης στρώσης και το πάχος της δεν υπερβαίνει τα 5mm - 7mm.Η τελευταία στρώση πρέπει να έχει 
παντού την ίδια υφή και να είναι το ίδιο πορώδης ώστε ο χρωματισμός της επιφάνειας να 
απορροφηθεί ομοιόμορφα. Απαγορεύεται η διόρθωση πιθανών ανωμαλιών του λασπώματος κατά την 
εκτέλεση της τελευταίας στρώσης. Αν διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωμαλία στο λάσπωμα, αυτή 
διορθώνεται με την αφαίρεση μέρους του λασπώματος και την ανακατασκευή του, σύμφωνα με την 
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Επιχρίσματα Σαγρέ 
Εάν προδιαγράφεται σχετικά, επιχρίσματα σαγρέ διαστρώνονται σε εξωτερικές επιφάνειες, κατά 
προτίμηση δημιουργώντας αρμούς, ώστε ο λόγος μήκους προς ύψος να μην υπερβαίνει το 1,5 :1. Ο 
τύπος και το σχέδιο των αρμών πρέπει να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών θα ψεκάζονται με τσιμεντοκονίαμα 450kg 
τσιμέντου με μεσόκοκκη άμμο (πεταχτό), το οποίο δεν θα απλώνεται με το μυστρί. Η δεύτερη 
στρώση (λάσπωμα) επίσης αποτελείται επίσης από τσιμεντοκονίαμα 450kg τσιμέντου με 
μεσόκοκκη άμμο, ενώ η τρίτη στρώση θα εκτελείται σε δύο φάσεις από άμμο σπυρωτή, μεσόκοκκη, 
ραντιστή (ριπτή) με «θυμαράκι» ή ειδικό «μηχανάκι σαγρέ». 
Ενισχύσεις στα σαγρέ επιχρίσματα τοποθετούνται σε εξωτερικές επιχρίσεις επί σκυροδέματος. Ως 
ενίσχυση χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα συρμάτινα πλέγματα διαστάσεων οπής 25mm x 16mm που 
στερεώνονται με 8 προσδέσεις ανά m2. Το πλέγμα θα απέχει 6mm από την επιφάνεια. Δεν θα 
καλύπτονται οι αρμοί διαστολής. Η Υπηρεσία μπορεί να υποδείξει εναλλακτικές μεθόδους στερέωσης 
του πλέγματος. 
Εσωτερικά Επιχρίσματα Μαρμαροκονίας Τριπτά 
Εάν προδιαγράφεται σχετικά, τα εσωτερικά επιχρίσματα θα είναι επιχρίσματα μαρμαροκονίας, 
τριπτά. Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιμοποιείται ασβεστοκονίαμα 150 kg τσιμέντου ανά m3 

κονιάματος με αναλογία κατ’ όγκο, 1 μέρους πολτού ασβέστη ανά 2 μέρη μαρμαρόσκονη. Η τελική 
επιφάνεια του επιχρίσματος επεξεργάζεται με τριβίδι. Το πάχος της τρίτης στρώσεως είναι περίπου 
6 mm. Η τρίτη στρώση των τριπτών επιχρισμάτων εκτελείται σε δύο φάσεις. 
Κατά την πρώτη φάση (αστάρωμα) διαστρώνεται το κονίαμα σε λεπτό πάχος στο λάσπωμα. Το 
αστάρι δεν διαστρώνεται, αν η προηγούμενη στρώση δεν έχει «τραβήξει» αρκετά και δεν έχει 
διαβραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό» με συνηθισμένο ξύλινο τριβίδι και σχηματίζει μία αδρή 
επιφάνεια. 
Στη συνέχεια, καθώς συνδέεται με την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η εξώτατη μεμβράνη 
(ψιλό) της τελευταίας στρώσης, με ξύλινο τριβίδι επενδεδυμένο με ελαστικό. Κατά το τριβίδισμα η 
επιφάνεια διαβρέχεται με τη χρήση πινέλου, με ασβεστόνερο  (απαγορεύεται  γαλάκτωμα άσβεστου). Η 
διαβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική ούτε ανεπαρκής. Η επεξεργασία της επιφάνειας με 
μαλακό υλικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς προηγούμενο τριβίδισμα με ξύλινη σανίδα, δεν γίνεται αποδεκτή. 
Το τριβίδισμα συνεχίζεται μέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε συστολή του κονιάματος 
με την αποξήρανση δεν πρέπει να δημιουργεί τριχιάσματα. 

Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσματα Τσιμεντομαρμαροκονίας 
Όπου προδιαγράφεται, θα εφαρμόζονται πατητά επιχρίσματα τσιμεντομαρμαροκονίας. 
Για τη δεύτερη στρώση (λάσπωμα) χρησιμοποιείται κονίαμα 450 kg κοινού τσιμέντου, 1,05 m3 

άμμου και όχι περισσότερο από 0,07 m3  πολτού ασβέστη. Το πάχος της δεύτερης στρώσης είναι 
περίπου 15 mm. Η επιφάνεια του λασπώματος χαράσσεται με το μυστρί, ώστε να σχηματίζονται 



 

 

πυκνά διασταυρούμενες γραμμές. 
Η τρίτη στρώση θα ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις και αποτελείται από κονίαμα με αναλογία 
κατ΄ όγκο 1 μέρος λευκού τσιμέντου ανά 2,5 - 3 μέρη μαρμαρόσκονης με ή χωρίς προσθήκη 
ορυκτού χρώματος. Η τελική επιφάνεια θα επεξεργαστεί αρχικά με το τριβίδι και κατόπιν θα πατηθεί 
με το μυστρί. 
Έτοιμα Επιχρίσματα 
Η εφαρμογή των έτοιμων επιχρισμάτων γίνεται αμέσως μετά την ανάμιξη τους με τη χρήση σωλήνα 
εκτόξευσης. Η απαιτούμενη ποσότητα εκτοξεύεται στην επιφάνεια του τοίχου, όπου έχουν 
τοποθετηθεί γαλβανισμένοι μεταλλικοί οδηγοί. Στη συνέχεια διαστρώνεται το επίχρισμα. Η επόμενη 
στρώση μπορεί να εφαρμοστεί λίγες ώρες αργότερα ή την επόμενη μέρα. Γενικά για την ανάμιξη και 
την εφαρμογή των έτοιμων κονιαμάτων ως επιχρίσματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί 
πιστά τις οδηγίες εφαρμογής των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη χημικών 
βελτιωτικών πρόσμικτων, χωρίς σχετική οδηγία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού 
απαγορεύεται. 
Τα επιχρίσματα από ακρυλικά κονιάματα εφαρμόζονται επί όλων των σταθερών επιφανειών με 
κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με την υφή της προς επίχριση επιφάνειας, σε 2 στρώσεις πεταχτού και 
τελικής στρώσης πάχους 12mm – 15mm αναλόγως των οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής. Στην 
περίπτωση που οι προς επίχριση επιφάνειες έχουν μεγάλες ανωμαλίες, θα προηγείται η διάστρωση 
πρώτης και δεύτερης στρώσης με ασβεστοτσιμεντοκονιάματα ικανού πάχους και κατόπιν θα 
διαστρώνεται το ακρυλικό κονίαμα με πάχος 5mm – 6mm. 

9.6 Επιστρώσεις - Επενδύσεις 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
Για τις επιστρώσεις των δωμάτων, θα χρησιμοποιηθούν λευκές ή έγχρωμες πλάκες τσιμέντου, 
σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις εντολές της Υπηρεσίας. Οι πλάκες τσιμέντου 
που θα χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση δαπέδων, πρέπει να είναι Α΄ διαλογής, αρίστης 
ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως ρωγμές και με ομοιόμορφες τις διαστάσεις τους. 
Το κονίαμα συγκολλήσεως των πλακών τσιμέντου προς επίστρωση των δωμάτων πρέπει να είναι 
περιεκτικότητας των 450kg τσιμέντου. Σε ότι αφορά στην παρασκευή του κονιάματος, τις αναλογίες 
των αδρανών και των υλικών συγκόλλησης ισχύουν τα περί κονιαμάτων του ΑΤΟΕ. 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε άχρηστο υλικό και 
σωστά αλφαδιασμένη. Η τοποθέτηση των πλακών τσιμέντου ως τελική επίστρωση δώματος γίνεται επί 
του γεωϋφάσματος προστασίας. Το κονίαμα της επίστρωσης των πλακών τσιμέντου (τσιμεντοκονία 
των 450 kg) είναι πάχους 2cm – 3cm περίπου. Κατά την τοποθέτηση των πλακών τσιμέντου θα πρέπει 
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ευθυγράμμιση των αρμών (πάχους 2mm). Η πλήρωση των αρμών 
θα γίνει με τσιμεντοπολτό των 600kg τσιμέντου. 
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια 
Τα πλακίδια δαπέδου θα είναι μη εφυαλωμένα, σύμφωνα με το ΕΝ 176, με χαμηλή υδατο- 
απορροφητικότητα (<3%). Όσον αφορά την αντιολισθηρότητα, τα πλακίδια στους χώρους υγιεινής θα 
είναι Κατηγορίας Β σύμφωνα με το DIN 51097, ενώ στις αίθουσες κτιρίων εξυπηρέτησης και το 
εργαστήριο θα είναι κατηγορίας R11, σύμφωνα με το DIN 51130. Όπου διακινούνται χημικά 
(εργαστήριο, χώροι προετοιμασίας χημικών κτλ.) τα πλακίδια πρέπει να είναι οξύμαχα. 
Τα πλακίδια τοίχου θα είναι εφυαλωμένα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 177, με μέτρια υδατο- 
απορροφητικότητα (3% 6%). 
Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε άχρηστο υλικό και 
σωστά αλφαδιασμένη. 
Η εργασία πλήρωσης των αρμών διαστολής των δαπέδων και τοίχων (πάχους 3mm στα δάπεδα και 
2mm στους τοίχους) επιτρέπεται μετά το πρώτο 24ωρο με τα ειδικά υλικά αρμολόγησης. Για 
επιφάνειες που απαιτείται χημική ή μηχανική αντοχή των αρμών, αυτοί πληρούνται με κατάλληλο 
εποξειδικό υλικό. 
Εκτός των αρμών διαστολής των πλακιδίων, στις μεγάλες επιφάνειες των δαπέδων είναι 
απαραίτητοι και οι κατασκευαστικοί αρμοί διαστολής του δαπέδου, οι οποίοι κατασκευάζονται ανά 
20m2 έως 25m2. 



 

 

Βιομηχανικό δάπεδο 
Τα δάπεδα επιστρώνονται με χημικό σκληρυντικό αποτελούμενο από ειδικά πρόσμικτα και 
βελτιωτικά, χαλαζιακά αδρανή και τσιμέντο. Το σκληρυντικό υλικό θα πρέπει να έχει τις παρακάτω 
ιδιότητες: 
• αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη των 800 kg/cm2

 

• αντοχή σε κάμψη μεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm2
 

• μεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05cm σε διαδρομή 660m 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. 
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. 
Το υπόστρωμα επί του οποίου διαστρώνεται το βιομηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει σκληρυνθεί και 
εκτραχυνθεί πριν τη διάστρωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
• Τοποθέτηση δομικού πλέγματος τουλάχιστον Τ131 και διάστρωση τσιμεντοκονίας των 300kg 
τσιμέντου, με χονδρόκοκκη άμμο (0/7), συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (η άμμος θα περιέχει 
όλα τα μεγέθη κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοκκομετρικές καμπύλες). 
Το συνολικό πάχος της στρώσης δεν θα είναι μεγαλύτερο από 80mm. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα 
για την εξασφάλιση των απαραίτητων ρήσεων και της ενσωμάτωσης του εξοπλισμού. 
• Κατά το χρόνο που η τσιμεντοκονία είναι νωπή αλλά έχει αποκτήσει ικανή αντοχή (πρέπει να 
έχει κάθιση περίπου 4cm – 6cm και να ρευστοποιείται με ρευστοποιητή) διασπείρεται το 
σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο ρευστοποιητής είναι απαραίτητος για την εξάλειψη της εξίδρωσης, λόγω 
της οποίας προκαλούνται επιφανειακές ρηγματώσεις και μείωση της επιφανειακής μηχανικής 
αντοχής. Μετά κάθε διασπορά του σκληρυντικού υλικού στη τσιμεντοκονία, εφαρμόζεται συμπίεση 
με μηχανικούς λειαντήρες, αποτέλεσμα της οποίας είναι  η  ενσωμάτωση  του  υλικού  και  η  δημιουργία  
μονολιθικού  δαπέδου  χωρίς  κίνδυνο αποκόλλησης. 
Συνοπτικά τα στάδια εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: 

I.διαμόρφωση με δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιμεντοκονίας 
II.διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας), κατά το πρώτο στάδιο της πήξης της 

τσιμεντοκονίας 
III.επεξεργασία της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα 
IV.διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας) 
V.φινίρισμα  της  επιφάνειας  με  μηχανικό  λειαντήρα  προς  κατασκευή  λείας  και αντιολισθηρής 

επίστρωσης 
VI.χάραξη και κοπή των ψευδοαρμών, διατομής 5 mm x 10 mm (η βάθους ίσου με το 1/4 του συνολικού 

πάχους της τσιμεντοκονίας), σε φάτνωμα περίπου 20 m2 - 25 m2 
Οι ψευδοαρμοί πληρούνται με ασφαλτικό υλικό. Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης του 
βιομηχανικού δαπέδου, θα πρέπει να προστατεύεται η διαστρωθείσα επιφάνεια προς αποφυγή 
ρηγματώσεων: 

I.με βρεγμένες λινάτσες επί 7 ημέρες, 
II.από την ελαφρά κυκλοφορία πεζών για άλλες 36 h - 48 h 

III.και από την κυκλοφορία οχημάτων για άλλες 5 ημέρες. 
Η στάθμη των καλυμμάτων και εσχάρων φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου θα είναι κατά 5mm 
χαμηλότερη από την στάθμη του γύρω δαπέδου και σε καμία περίπτωση ίση ή υψηλότερη. 



 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 
Το Σύστημα Υπερυψωμένου δαπέδου αποτελείται από τετράγωνες πλάκες 600 Χ 600 που εδράζονται 
επάνω σε κατακόρυφα μεταλλικά στηρίγματα τα οποία επικολλούνται στο υπάρχον δάπεδο με ειδική 
εποξική κόλλα. Οι πλάκες μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με τη βοήθεια ειδικού ανυψωτικού εργαλείου 
(βεντούζα). 
Οι πλάκες του δαπέδου θα είναι ενδεικτικού τύπου TOP FLOOR και είναι από πυρήνα μοριοσανίδας 
υψηλής συμπίεσης η οποία θα είναι επενδυμένη στην κάτω πλευρά με φύλλο γαλβανισμένης 
λαμαρίνας πάχους 0.5mm η φύλλο αλουμίνιου. Οι περιμετρικές πλευρές θα είναι λοξοτομημένες και θα 
καλύπτονται με ισχυρά κολλημένη ταινία PVC. 
Τα στηρίγματα θα είναι ενδεικτικού τύπου της TOP FLOOR τύπου TF-ST1-2-3, πλήρως χαλύβδινα με 
αντισκωριακή προστασία, και θα επιτρέπουν την τοποθέτηση του συστήματος σε συνολικό ύψος 
1000mm. 
Τα στηρίγματα θα μπορούν να αυξομειωθούν από 0 έως 30mm και θα κολληθούν στο υπάρχον δάπεδο 
με ειδική εποξική κόλλα. Το υπάρχον δάπεδο θα πρέπει να είναι λείο, καθαρό και να έχει προεπιχρισθεί 
με αντιστατικό αστάρι. 
Η τελική εππικάλυψη των πανέλων θα είναι HP Laminate. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κατασκευή :  Πυρήνας  μοριοσανίδας υψηλής συμπίεσης   700 kg/m3 και 
θερμοκολλητικές ρητίνες. 
Διάσταση πλάκας :   600 x 600mm 
Πάχος :   38mm 
Φινίρισμα ακμών :   Άκαυστο PVC 
Ενίσχυση πυθμένα πλάκας : φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 0,5mm Βάρος πλάκας :
 ± 9,6 kg (± 26,7 kg/m2) 
Σταθερότητα διάστασης :   Κατά UNI 10467 - 2 
Αντίδραση στη φωτιά :   Class 1 
Αντίσταση στη φωτιά : REI 30 
Ηχομόνωση : RW 45 dB Αντοχή σε σημειακή φόρτιση : 2KN Class 1 Αντοχή σε 
κατανεμημένο φορτίο : 10 KN/m2 
ΔΑΠΕΔΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ) 
Επενδύσεις βαθμίδων µε µάρµαρο Α΄ ποιότητας προελεύσεως Καβάλας ή Θάσου πάχους 3εκ. και 2 εκ. 
(βατήρων/µετώπων) διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις μετρήσεις επιτόπου. 
Διαμόρφωση ακμών, συναρμογής βατήρων μετώπων σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομέρειας. 
Σκαλοµέρια από µάρµαρο Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 2 cm, αποτελούµενα από ένα τραπεζοειδές 
τεµάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεµάχια (κλιµακωτά), ύψους 7εκ. 
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων εσωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα 
εγκοπή, διατοµής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής 
(φρακαριστό) µε ισχυρή κόλλα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
Επίστρωση μεσοπλατύσκαλων και πλατύσκαλων με πλάκες μάρμαρου πρώτης διαλογής διαστάσεων 
τουλάχιστον 50εκχ50εκ, ενδεικτικά, καβάλας, Θάσου. Σοβατεπί στα μεσοπλατύσκαλα και πλατύσκαλα 
από το ίδιο μάρμαρο ύψους 7 εκ. 
ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ 
Επίστρωση δαπέδων με τεχνητές πλάκες γρανιτικής μάζας, περιεκτικότητας 93% σωματιδίων πυριτίου 
σε χαλαζιακή μορφή ή άμμου, μονόχρωμες, διαστάσεων 60 X 60 εκ. πάχους 8χιλ. Ο τύπος και η απόχρωση 
θα επιλεγούν σε συνεννόηση με την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η διάστρωση θα γίνει με αρμό 3 χιλ. με 
χρήση των ανάλογων πλαστικών παρεμβυσμάτων (σταυροί). 
Υλικά τοποθέτησης: ιδιαίτερα  ενισχυμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για γρανιτοπλακίδια, με 
ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα, με αρμόστοκο υψηλής αντοχής βάσεως τσιμέντου κεραμικών 
πλακιδίων και φυσικών λίθων για πλάτη αρμού 0- 10mm. 
Θα τοποθετηθούν πάνω σε δάπεδο από τσιμεντοκονία ή αυτοεπιπεδούμενο υλικό καθαρό από πάσης 
φύσεως κονιάματα κι άλλα υλικά. Θα δοθεί προσοχή κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων για την 
άριστη γεωμετρία των αρμών οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι και κατά τις δύο διευθύνσεις. 
Θα τοποθετηθούν στον εξώστη του 8ου ορόφου. 



 

 

ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 
Ξύλινα δάπεδα ενδεικτικού τύπου Tritty 200 Aqua της εταιρείας HARO ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Overlay, specially impregnated (durable protective layer) 
Decorative laminate, specially impregnated 
High moisture control AquaReject coreboard 
Balancing laminate 
Back of the board: Optional Silent Pro insulation layer or Silent CT (ComforTec) 
 

 

 
Dimensions 
Basis: DIN EN 13329. The underlying stricter company standard is stated along with the respective 
comparative value of the DIN EN 13329. 
 

Length Width Total thickness Weight per unit area 

 
1282mm (50 1/2") 
2200mm (86 5/8") 

 
193mm (7 19/32") 
243mm (9 9/16") 

 
8mm (5/16") 

7.21kg/m² 
9.11kg/m²   with   Silent   Pro 
7.21kg/m² with Silent CT 

maximum deviation: 
±0.5mm (DIN EN 13329: 
±0,5mm/±0,3mm/m) 

 
maximum deviation: 
±0.1mm (DIN EN
 13329: 
±0.1mm) 

 
maximum deviation: 
±0.1mm  (DIN  EN  13329: 
±0.5mm) 

Slight deviations are possible due 
to variations in the core board’s 
bulk density. 

Insulation layer 
The laminate floor can be fitted at the factory with the Silent Pro insulation layer or with ComforTec. Please 
pay attention to the data sheets of the insulation layer. 
 

 Thickness Thermal resistance Indoor sound improvement Footfall improvement 

 

 

 
approx. 2Mm (3/32") 

 
0.01M² k/W 

 
approx. 30% 

 
approx. 18 dB 

 

 

 
approx. 2Mm (3/32") 

 
0.04m² k/W 

 
approx. 60% 

 
approx. 14 dB 

Performance specifications 
 

Level of use [DIN EN 13329] Reaction to fire [DIN EN 13501-1] Sliding friction 
[DIN EN 14041; EN 13893] 

 
Thermal resistance 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 / 33 Cfl-S1 DS / R9* 0.065m²K/W 



 

 

23 = residential application with 
intensive use 
33 = commercial applications 
with heavy loads and traffic The 
laminate floor fulfils all 
requirements of the specified 
level of use. 

Cfl  = flame-resistant μ ≥ 0.35 
 
The laminate floor fulfils the 
requirements for occupational safety 
in accordance with BGR 181. 
*does not apply to floors with pore texture 

Thermal conductiv i ty 
value; limit value max. 
for underfloor heating 
is 0.15 m²K/W 

 
Electrostatic 
behaviour [DIN EN 1815] 

Formaldehyde emissions [DIN EN 717-
1] 

VOC emissions 
[AgBB-Scheme/Blue Angel] 

Micro scratch 
resistance [DIN EN 16094] 

 

 

 

  

 

 
 

Antistati c ≤ 0.05ppm ≤ 300ppm Class 1 

During the walk test the body 
voltage is ≤ 2KV. 

The result meets the requirements 
of the Blue Angel - therefore it is at 
least 50% below the E1 limit 
value. 

Wood is an organic material and 
therefore emits volatile organic 
compounds (VOC). This is constantly 
and strictly monitored. Therefore, 
HARO Laminate fulfils the criteria of 
the Blue Angel as well as the valid 
European emissions allowances. 

Resistance to a scouring 
pad which leaves no or 
only minimal and hardly 
visible scratches (process: 
B). 

 
Abrasion resistance [DIN EN 13329] Impact test [DIN EN 13329] Thickness swelling [DIN EN 13329] Stain resistance [ DIN EN 

438- 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 
AC6 ≥ 1000 mm / ≥ 15 N ≤ 8% (standardized specification ≤ 15%) 5 (Gr 1-2) / 4 (Gr 3) 

Wear-through IP ≥ 8500 rotations 
in accordance with DIN EN 
13329. 

The impact resistance results 
from the falling ball and the 
impact resistance test. 

The very low swelling values allow 
for the use in rooms with moderate 
stress from water (wet areas) in 
accordance with W0-I (DIN 18534) as 
well as in private bathrooms without 
drains in compliance with the 
installation guidelines. 

No change of gloss / colour 
by substances or chemicals 
that are common in a 
household. 

 
ΞΥΛΙΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΟΡΟΦΩΝ 
Οι Ηχοαπορροφητικές Επενδύσεις θα γίνουν σε όλα τα σημεία που προβλέπονται από τα σχέδια της 
μελέτης και θα κατασκευασθούν από πλαισιωτό σκελετό γαλβανισμένης λαμαρίνας από διατομές 50 Χ 
50 που θα τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις ανά 600mm. 
Στην όψη των μεταλλικών διατομών θα τοποθετηθούν διατομές από ινοσανίδα διαστάσεων 16 Χ 60mm. 
Επί του σκελετού αυτού θα τοποθετηθούν τα ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ενδεικτικού τύπου της 
Topakustik που κατασκευάζονται από ινοσανίδα Β2 κατά DIN 4102. 
Η διάσταση των πανέλων αυτών θα είναι 128 Χ 4080 και στην πίσω πλευρά θα φέρουν διάτρηση 
16/32/10 η οποία θα έχει βάθος 10mm. 
Τα πανέλα αυτά θα είναι επενδεδυμένα με άριστο φυσικό καπλαμά δρυός ή οξιάς ή άλλο επιλογής της 
Διευθύνουσας  Υπηρεσίας. Ο καπλαμάς είναι φινιρισμένος με άκαυστο ημιματ βερνίκι άριστης 
ποιότητας. 
Στην όψη τους τα πανέλα θα φέρουν σκοτιολόγηση 14/2Μ η 28/4 Μ έτσι ώστε το σύνολο να περιέχει 
ποσοστό ανοικτής επιφάνειας 7,5% χωρίς όμως να διαφοροποιείται η όψη των επενδύσεων. Η στερέωση 
των πανέλων θα είναι αφανής ορατά στοιχεία στήριξης δεν είναι αποδεκτά. Στην πίσω πλευρά των 



 

 

πανέλων θα υπάρχει ακουστικός οπλισμός από ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο VLIES SP 60F. 
Η ξύλινη ακουστική επένδυση θα πρέπει να έχει συντελεστή Ηχοαπορρόφησης as 1,1 για συχνότητες 
400 – 1250 και για κενό χώρο 30mm ή 1,5 για κενό χώρο 170mm. 
Οι ακμές των πανέλων θα έχουν ειδική διαμόρφωση έτσι ώστε κατά την τοποθέτηση τους να μην είναι 
ορατό το σημείο συναρμογής μεταξύ τους παρουσιάζοντας έτσι μια ενιαία επιφάνεια. 
Το σύστημα των επενδύσεων θα παρέχει την δυνατότητα επενδύσεων ή κατασκευών ανοιγόμενων 
στοιχείων όπως πόρτες, θυρίδες επίσκεψης κ.λ.π. με όμοιας εμφάνισης πανέλα εξασφαλίζοντας έτσι 
την ομοιομορφία των επενδύσεων. 
Διάσταση :   128 x 2780 – 3640 – 4080mm 
Πυρήνας :   Πυρήνας ινοσανίδας 16mm με κλάση ακαυστότητας   Β2  D – 
s2,d0 κατά DIN 4102 ή B1 B-s2,d0 κατά DIN 4102 
Επένδυση επιφάνειας     :   Καπλαμάς οξιάς η δρυς η μελαμίνη ,επιλογή ενδεικτικά από το 
χρωματολόγιο της N h akustik . 
Ακμές πανέλων :   Διαμήκεις  ακμές  με  ειδική  διαμόρφωση  προς      απόκρυψη 
αρμού. 
Διάτρηση πίσω πλευράς:  16 / 16 / 10 Σκοτιολόγηση όψης : 14 / 2 Μ 
Ακουστικός οπλισμός : Ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο Βάρος πανέλου : 9.600 kg / 
m² 
ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ 
Επενδύσεις ξύλινες με συμπαγή ξύλινα πάνελς ενδεικτικού τύπου Lawapan Standard Panel 
διαστάσεων οποιασδήποτε διάστασης, μορφής και σχήματος επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
που αποτελούνται – περιλαμβάνουν : 
α) Μεταλλικό πλαισιωτό σκελετό από διατομές γαλβανισμένης λαμαρίνας 50 x 30 ή άλλης επιλογής του 
κατασκευαστή, εγκάρσιους ξύλινους οδηγούς από ινοσανίδα 16mm διατομής 80 x 2400 με απότμηση 
έτσι ώστε να εφαρμόσει ο αντίστοιχος οδηγός ινοσανίδας 16mm που τοποθετείται στην πίσω πλευρά 
των πάνελς επιτρέποντας την ανάρτησή τους χωρίς εμφανής στοιχεία στήριξης αλλά και την αφαίρεσή 
τους εάν αυτό απαιτηθεί. 
β) Ξύλινα πάνελς ενδεικτικού τύπου Lawapan Standard Panel που κατασκευάζονται από κοντρα πλακέ 
θαλάσσης πάχους 18mm, που επενδύεται με άριστο φυσικό καπλαμά οξιάς ή άλλης ξυλείας επιλογής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας όμοιας ποιότητας και απόχρωσης με αυτών των διάτρητων πανέλων. Ο 
καπλαμάς είναι φινιρισμένος με άριστο PA / UV βερνίκι άκαυστο σατινέ σε τουλάχιστον 2 στρώσεις. Οι 
ακμές των πανέλων είναι επενδεδυμένες με ομοιόχρωμη ταινία και κατά την συναρμογή μεταξύ τους 
δημιουργούν σκοτίες 5mm. 
Δηλαδή όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύνθετη ανάρτηση, τοποθέτηση 
και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια 
της μελέτης και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Διαστάσεις :   600 x 600, 600 x 2420, 600 x 1200mm 
Πάχος :   17mm 
Πυρήνας : Άκαυστη ινοσανίδα Β2 κατά DIN 4102, Class ΙΙΙ κατά BS 476  ή Β1 κατά DIN 4102 
κατ’ απαίτηση. 
Επένδυση όψεως :   Φυσικοί   καπλαμάδες   αρίστης   ποιότητας   επιλογής   της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Φινίρισμα : Άκαυστο πολυακρυλικό άχρωμο βερνίκι UV, ανθυγρό. Υφή : Σατινέ 
Βάρος :   85 N/m² 
Ακμές : Ανάλογα την εφαρμογή ή ορθογώνιες καπλαμαδισμένες ή με κινησιά για την τοποθέτηση 
σκοτίας. 
Διάτρηση :   Κατ’ επιλογή του μελετητή σε διάφορες μορφές όπως κυκλική, 
οβάλ, τετράγωνη   και σε διαφορετική ποσότητα διάτρησης ανάλογα τη μελέτη. 
Κανονική διάτρηση : Ø 7,8,9 – CDA 16 ή 32 Ακανόνιστη διάτρηση : Ø 6,7,8,9,10 – CDA 
16 ή 32 Οβάλ : Ø 8 L=100 CDA 48 –32 ή 22 
Mirco :   Ø 2.2 mm CDA 5 
Ακουστικός οπλισμός      :   Ειδικό Ηχοαπορροφητικό φίλτρο 
 



 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (ΥΓΡΟΙ ΧΩΡΟΙ) 
Σε εσωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες WC από οπτοπλινθοδομές ή ξηρά δόμηση, θα 
χρησιμοποιηθούν κεραμικά πλακίδια με επιφανειακή υάλωση διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 50εκχ50εκ ή 
30εκχ60εκ πολυτελείας ελάχιστης τιμής καταλόγου 25€/τ.μ. τα οποία θα επιλεχθούν από δείγματα από 
την διευθύνουσα υπηρεσία. Τοποθέτηση από το δάπεδο πλακιδίων μέχρι τη στάθμη της ψευδοροφής. 
Τοποθετούνται επιμελημένα σε επιφάνειες επιχρισμένες (με το πεταχτό), επιμελώς αλφαδιασμένες, με 
ειδική σφικτή κόλλα πλακιδίων, λευκή, λεπτόκοκκη, ποιότητας C2TE, τύπου Elibond Super G (ή 
άλλη, αντίστοιχων ιδιοτήτων και προδιαγραφών). Η κόλλα απλώνεται σε επιφάνειες το πολύ 0,50 
m2 με ειδική οδοντωτή σπάτουλα 3 mm. Κατά την τοποθέτηση γίνεται διύγρανση πλακιδίων και 
επιχρίσματος με νερό. 
Αρμοί κατακόρυφοι & οριζόντιοι, πλάτους ~ 0 - 2 mm, αρμολόγημα με έγχρωμο τσιμεντοειδές 
λεπτόκοκκο ακρυλικό στοκάρισμα τύπου ELIFIX. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο αρμολόγημα του αρμού μεταξύ δαπέδου και τοίχου, στην πίσω πλευρά 
των λεκανών, γύρω από τους νιπτήρες και τις λεκάνες WC (προσθήκη ειδικού στεγανωτικού αρμών). 
Οι τελικές επιφάνειες των πλακιδίων θα είναι τελείως κατακόρυφες. Προδιαγραφές επενδύσεων 
κατακόρυφων επιφανειών με κεραμικά πλακίδια 
Κεραμικά πλακίδια τοίχου εφυαλωμένες, πάχους ~ 8 mm, Α’ ποιότητας και Α’ διαλογής, 
σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ, χωρίς ελαττώματα, με αντοχή στο ψύχος, θερμικά 
πλήγματα, υγρασία, και ελάχιστη προδιαγραφή, Group 3/B lΙΙ 
Κόλλες πλακιδίων - υλικά πλήρωσης αρμών: Κατά την Τ.Π. και τις υποδείξεις του παραγωγού των 
πλακιδίων. 
Κονιάματα και πρόσμικτα, βλ. Προδιαγραφές επιχρισμάτων. 
Δείγματα: Θα προσκομιστούν για έγκριση δείγματα πλακιδίων κόλλας κτλ. Η διευθύνουσα υπηρεσία 
μπορεί να ζητήσει έλεγχο εργαστηριακό και άλλες πληροφορίες. 
Οι επιφάνειες τοίχων θα έχουν τελειώσει τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την εφαρμογή της επένδυσης. 
Πριν την εφαρμογή ελέγχονται, καθαρίζονται οι αρμοί τους από κονιάματα και διαβρέχονται. 
Αρμοί συνεχείς, ισοπαχείς, πάχους ~ 0-2 mm (μέγιστη ανοχή 0,3 mm για τον ίδιο χώρο), γεμίζουν μία 
εβδομάδα αργότερα με ακρυλικό στόκο ως ανωτέρω. Υγραίνονται πριν τη χρήση για να διευκολύνεται 
η πήξη της κόλλας. Χρήση κόλλας κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, πάχος στρώσης  1 mm. Η 
επικόλληση θα γίνεται σε όλη την επιφάνεια των πλαδιίων. 
Αρμοί παράλληλοι, κατακόρυφοι ή οριζόντιοι (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά). 
Σε επιφάνειες τοίχων μήκους > 4,5 m γίνονται αρμοί διαστολής της επένδυσης των πλακιδίων 
πλάτους 5 mm. Ομοιόμορφη κατά το δυνατόν κατανομή και διάταξη στο χώρο. Σφραγίζονται με ειδική 
σύριγγα με λευκό στόκο μαστίχης σιλικόνης ή πολυουρεθάνης. 
Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των τελειωμένων επενδύσεων, ώστε να παραδοθούν σε 
άριστη κατάσταση χωρίς φθορά. Πλακίδια ρηγματωμένα, ξεφλουδισμένα λεκιασμένα δεν γίνονται 
δεκτά. 
Ανοχές: Απόκλιση από επιπεδότητα καθ’ όλες τις διευθύνσεις  3 mm αν ελεγχθεί με κανόνα 3 m. 
Απόκλιση από την ευθυγραμμία ή κατακόρυφο  5 mm. 
Δείγμα: Θα κατασκευαστεί πριν την έναρξη εργασιών με υπόδειξη του επιβλέποντα δείγμα επένδυσης 
πλακιδίων 2 m2, από το δάπεδο μέχρι το άνω μέρος. 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  
Ψευδοροφή από κοινή γυψοσανίδα (γραφεία, χώροι κυκλοφορίας): 
Θα χρησιμοποιηθεί τυποποιημένο σύστημα, με γυψοσανίδες ενδεικτικού τύπου Standard (GKB) της 
KNAUF (ή αντίστοιχες  άλλου οίκου), πάχους 12,5 mm, βιδωτές σε αφανή μεταλλικό σκελετό ως 
ανωτέρω, αναρτημένο από τη δομική οροφή Ο.Σ. Μέσα στην ψευδοροφή ενσωματώνεται 
ηχοαπορροφητικός πετροβάμβακας Μετά από σπατουλαριστή αρμολόγηση, οι γυψοσανίδες θα 
δεχθούν σπατουλαριστό πλαστικό χρωματισμό σε απόχρωση του μπλε έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Όπου τυχόν η Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας επιβάλλει χρόνο πυραντίστασης Τ60, και άνω 
χρησιμοποιούνται πυράντοχες γυψοσανίδες τύπου GKF. 
Ψευδοροφές ανθυγρής γυψοσανίδας υγρών χώρων: 
Οι ψευδοροφές σε όλα τα WC θα έχουν επιφάνεια ανθυγρής γυψοσανίδας ενδεικτικού τύπου GKI της 
KNAUF (ή αντίστοιχη άλλου οίκου), πάχους 12,5 mm, βιδωτή σε αφανή γαλβανισμένο μεταλλικό 



 

 

σκελετό ως ανωτέρω, αναρτημένο από τη δομική οροφή Ο.Σ. Ύψος από το δάπεδο θα καθορίζεται στα 
σχέδια τομών. 
9.7 Κουφώματα 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
Εξωτερικά Κουφώματα Αλουμινίου (Όροφοι γραφείων) 
Ανοιγόμενο ανακλινόμενο ή σταθερό παράθυρο αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή 
υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους τουλάχιστον 30 mm στις κάσες και στα φύλλα - 
ενδεικτικού τύπου ALUMIL S67 ή ισοδύναμου-, με διπλούς υαλοπίνακες ώστε να πληρούν τις 
προδιαγραφές της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος με Uf ≤ 1,9-2,6 W/(m2K), πλήρως 
κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL επιλογής της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT και GSB ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 15mm 
σύμφωνα με τον πρότυπο QUALANOD, μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που 
απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και 
ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου. 
Τα προτεινόμενα  κουφώματα  θα  είναι  ανοιγόμενα/ανακλινόμενα  ή  σταθερά  (σύμφωνα  
με τον πίνακα κουφωμάτων της μελέτης) θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου με  
διαστάσεις κάσας πλάτος 67mm / ύψος 51mm ή μεγαλύτερες και ίσιου φύλου πλάτος 75mm / ύψος 
73mm ή μεγαλύτερες. Θερμομόνωση με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 στα 30 mm 
στις κάσες και στα φύλλα ή μεγαλύτερων. Λειτουργεία με την χρήση χαλύβδινου περιμετρικού 
μηχανισμού 16mm (PVC GROOVE) ή κλασσικού μηχανισμού αλουμινίου (EUROPEAN GROOVE). 
Στεγάνωση με την χρήση πολυθάλαμων ελαστικών EPDM (multichamber gaskets) σε τρία επίπεδα. 
Δυνατότητα να ανακλίνουν και τα δυο φύλλα. 
 
Εφόσον στα σχέδια της μελέτης οι προδιαγραφόμενες διατομές προβλέπονται ολόσωμες, πρέπει 
οπωσδήποτε να παραμείνουν ολόσωμες και να μη κατασκευασθούν σύνθετες (από 2 ή περισσότερα 
προφίλ). Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει τόσο στη διατήρηση της επιθυμητής εμφάνισης όσο και στη 
στερεότητα της κατασκευής. 
Βασικά χαρακτηριστικά: 
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά προφίλ : διαστάσεις ίσιας κάσας πλάτος 67mm / ύψος 51mm ή 
μεγαλύτερες και ίσιου φύλου πλάτος 75mm / ύψος 73mm, ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής 93mm 
Κράμα αλουμινίου: AlMgSi ΕΝ ΑW 6060 
Σκληρότητα (minimum) : 12 Webster ή 70 HB 
Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής: 75μm 
Είδος θερμοδιακοπής: Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 30 mm 
σε κάσα και φύλλο ή μεγαλύτερων 
Έλεγχος διαστάσεων διατομών: Σύμφωνα με το πρότυπο EN DIN 12020-2 
Πάχος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί: έως 58 m και συνολικού βάρους φύλλου έως 150kgr 
Είδος στεγάνωσης: Τριών επιπέδων, με πολυθάλαμα ελαστικά EPDM (multichamber gaskets) 
Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 
πιστοποιήσεις από κοινοποιημένο εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ ή IFT ROSENHEIM) για δίφυλλο ανοιγόμενο 
διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 1500x2200mm ή μεγαλύτερων: 
Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4 
Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1200 
Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4 
Δυνάμεις λειτουργείας σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 1 
Μηχανικές ιδιοτητές σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4 
Αντοχή στην κρούση σύμφωνα με EN 13049:2003-04: Class 5 
Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με EN 1627-1630:2011 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε διαστάσεις 
Πλάτος x Ύψος 1000x2200mm ή μεγαλύτερες: RC3 
Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 1,9-2,6 W/(m2K) 
Όπου απαιτούνται από την μελέτη, οι ψευτόκασες θα είναι σιδηρές, επιψευδαργυρωμένες με στρώμα 
ψευδαργύρου τουλάχιστον 250gr/m² ή θα είναι προστατευμένες, μετά από κατάλληλη προεργασία, 
με δύο στρώσεις ασφαλτοεποξειδικού αντισκωριακού, (είναι δυνατόν ή προστασία να γίνει και με 



 

 

αντιδιαβρωτικό ελαστικής μορφής). Όλα τα υλικά θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι η προστασία που παρέχεται από επικάλυψη με χρώμα 
μίνιου δεν θεωρείται επαρκής και ότι η αντισκωριακή προστασία πρέπει να γίνει πριν από την 
τοποθέτηση των ψευτοκασών. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως σιδηρών τμημάτων, τζινετιών, 
βιδών κλπ, αυτά πρέπει να είναι επικαδμιωμένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωμένα. 
Τα διάφορα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι από το ίδιο κράμα αλουμινίου με τα προφίλ ή άλλου υλικού 
που αποδεδειγμένα δεν θα αντιδράσει ηλεκτρολυτικά με το αλουμίνιο. 
Tα τεμάχια συναρμολόγησης θα πρέπει να είναι αμετάβλητα και αόρατα και εν πάση περιπτώσει 
ανοδιωμένα ή βαμμένα στο ίδιο χρώμα και με τις ίδιες προδιαγραφές των προφίλ. 
Τα κλείθρα, οι μηχανισμοί κλεισίματος, οι χειρολαβές κλπ. πρέπει να είναι βαρέως τύπου από 
χρωμονικελιούχο χάλυβα. Όλα θα πρέπει να εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, (Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να προσκομίσει, έγκαιρα, δείγματα προς έγκριση). 
Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες. 
Τα πάσης φύσεως λάστιχα θα είναι E.P.D.M. ή Νεοπρένια (αποκλείονται τα λάστιχα PVC) με αντοχή σε 
αλλαγές θερμοκρασίας +100°C έως -40°C και εγγυημένα για 10 χρόνια σε βιομηχανικές και θαλασσινές 
περιοχές, θα έχουν οπωσδήποτε σχήμα U (εκτός από τις περιπτώσεις διπλών υαλοπινάκων), που να 
αγκαλιάζουν τα τζάμια. Τα λάστιχα επίσης στα άκρα τους (γωνίες) να είναι κομμένα κατά γωνία 45° και 
κολλημένα μεταξύ τους. 
Κατά την συναρμολόγηση οι γωνίες των πλαισίων πρέπει να είναι ισχυράς κατασκευής. Τα προφίλ θα 
είναι κομμένα στην κατάλληλη γωνία και θα συνδέονται μεταξύ τους με αφανείς ενισχύσεις αλουμινίου ή 
χρωμονικελιούχου χάλυβα με την βοήθεια πρέσσας ή με αφανείς ενισχύσεις τοποθετούμενες με την 
βοήθεια σφηνών ή με άλλο κατάλληλο σύστημα που θα εξασφαλίζει κατά την αντίληψη της 
υπηρεσίας, ισχυρή σύνδεση και άρτια εμφάνιση (όσο το δυνατό μικρότερος αρμός). 
Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού αλουμινίου και οικοδομικών στοιχείων θα γίνεται με 
αυτοπολυμεριζόμενη μαστίχη ενός συστατικού, αρίστης ποιότητος που θα εγκρίνει η Υπηρεσία (το 
πλαίσιο θα μπαίνει κολυμβητό ώστε να εξασφαλίζεται και ο απαραίτητος αρμός διαστολής). 
Στεγανοποιητικά δύο συστατικών αναδευόμενα επί τόπου δεν γίνονται δεκτά. Κατά την εφαρμογή 
πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες των κατασκευαστών π.χ. χρήση των καταλλήλων PRIMER στις 
επιφάνειες τσιμέντου, πάχος αρμού ανάλογα με την επιτρεπτή σύνθλιψη ή τάνυση της μαστίχης που θα 
χρησιμοποιηθεί κλπ. 
Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού και κινητού πλαισίου αλουμινίου θα επιτυγχάνεται με αλλεπάλληλα 
ελαστικά προφίλ που θα είναι τοποθετημένα αφανώς και δεν θα διακόπτονται από τους 
μεντεσσέδες, κλείθρα κλπ. 
Εξωτερικά Κουφώματα Αλουμινίου (Είσοδος) 
Ανοιγόμενη πόρτα εισόδου αλουμινίου ενδεικτικού τύπου ALUMIL MD67 με σύστημα θερμοδιακοπής 
με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους τουλάχιστον 30 mm στις κάσες και στα 
φύλλα, με διπλούς υαλοπίνακες ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ενεργειακής επίδοσης του 
κουφώματος με Uf ≤ 2,6 W/(m2K), πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα 
ηλεκτροστατικής βαφής RAL επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα πρότυτα 
QUALICOAT και GSB ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 15μm σύμφωνα με τον πρότυπο QUALANOD, μετά της 
δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, 
υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 
των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου. Διαστάσεις ίσιας κάσας πλάτος 67mm / ύψος 51mm ή 
μεγαλύτερες και ίσιου φύλου πλάτος 75mm / ύψος 73mm ή μεγαλύτερες. 
Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 
πιστοποιήσεις από κοινοποιημένο εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ ή IFT ROSENHEIM) για δίφυλλο ανοιγόμενο 
διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 1500x2200mm ή μεγαλύτερων: 

• Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4 
• Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1350 
• Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4 
• Δυνάμεις λειτουργείας σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 1 
• Μηχανικές ιδιοτητές σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4 
• Αντοχή στην κρούση σύμφωνα με EN 13049:2003-04: Class 5 



 

 

• Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με EN 1627-1630:2011 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε 
διαστάσεις Πλάτος x Ύψος 1000x2200mm ή μεγαλύτερες: RC2 / RC2 Ν 

• Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 1,9-2,6 W/(m2K) 
Θα χρησιμοποιηθούν τρείς μεντεσέδες ανά φύλλο βαρέως τύπου, τύπου Dr Hahn ή ισοδυνάμου 
και μηχανισμό επαναφοράς τύπου GEZE ή ισοδυνάμου με μηχανισμό προτεραιότητας για τις δίφυλλες 
πόρτες καθώς και μπάρα πανικού τύπου ASSA ABLOY ή ισοδυνάμου όπου αυτή υποδεικνύεται από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν εγγύηση καλής 
λειτουργείας από την από την εταιρία παραγωγής του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί. 
Υαλοπίνακες 
Eνεργειακός υαλοπίνακας 6mm, tempered - διάκενο 16mm argon 90% - υαλοπίνακας laminated 
4.4.2 
Kύρια οπτικά / θερμικά χαρακτηριστικά κατά ΕΝ 410, ΕΝ 673: Luminous factors EN 410 (2011-04) 
Light Transmittance (TL) ≥60% Outdoor reflectance (RLe) ≤23% Thermal Transmission EN673-2011 
Ug≤1.1W/m2K 
Solar factors EN 410 (2011-04) Solar factor (g) ≤40% Manufacturing size 
Nominal thickness 30.76mm 
Oνομαστική επίδοση ηχομείωσης Rw = 40dB Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις: 
Tempered : Θερμικά σκληρυμένοι υαλοπίνακες. Διαδικασία παραγωγής κατά ΕΝ 12150 Laminated : 
Σωματοποιημένος υαλοπίνακας. Διαδικασία παραγωγής κατά ΕΝ 14449 Αποτελείται από 2 x 4mm clear 
glass + 2 x 0.38mm μεμβράνη PVB 
Όπου  αναφέρονται  μη  ψημένοι  υαλοπίνακες  προβλέπονται  τροχισμένοι  (flat  ground edging)  
ΥΑΛΟΛΩΡΙΔΕΣ (CHANELL GLASS) 
Οι κατασκευές από γυαλιά διατομής σχήματος U είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται 
από τον σκελετό στήριξης, τα προφίλ γυαλιών, την μόνωσή τους, τις διατομές αλουμινίου με 
θερμοδιακοπή, το σφράγισμα του συστήματος. 
Τα γυαλιά U-profiled οι οδηγοί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα θα είναι ενδεικτικού τύπου Linit 
Lamberts. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ u-profiled 
Τα γυαλιά U-Profiled θα είναι tempered και αμμοβολημένα στην εσωτερική τους πλευρά από το 
εργοστάσιο παραγωγής τους. Τονίζεται ότι η μετατροπή των γυαλιών σχήματος U σε tempered, γίνεται 
μόνο από εξειδικευμένο εξοπλισμό και ενδεχόμενα να μην είναι δυνατόν το ψήσιμο στην τοπική 
αγορά. Τα άκρα των γυαλιών θα ρονταριστούν και θα γυαλιστούν, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα 
σπασιμάτων. 
ΥΛΙΚΑ U-PROFILED GLASS 
Το U-PROFILED GLASS του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τύπου Ρ260/60/7 solar matt 
sandblasted . Ο συγκεκριμένος τύπος έχει σχήμα Π με διαστάσεις 262mm, μήκος ελευθέρων άκρων 
60mm και 7mm ομοιομορφο πάχος (σχήμα 1).Πριν την προμήθεια από τον ανάδοχο θα πρέπει να 
υποβληθούν Toughened και Heat Soak Tests. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ U-PROFILED GLASS 
Θα  χρησιμοποιηθεί  μόνωση ΤΙΜΑΧ  GL  56mm  για  μέγεθος 60  U-PROFILE  από λεπτές διαφανείς 
ίνες γυαλιού, (transluscent glass fibre insulation) η οποία θα στερεώνεται στο εσωτερικό των U-
profile. U value τοιχου U-profile glass με θερμομόνωση :1,4 W/m2K. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Σε όλες τις περιπτώσεις τα U-profile θα είναι διπλά με μόνωση. Σε κάθε section θα τοποθετούνται ειδικές 
γωνίες στη βάση και στο άνω μέρος για συγκράτηση των προφίλ στη θέση τους. Όλα τα U-profile, 
θα μετρηθούν, κοπούν ψηθούν και αριθμηθούν στο εργοστάσιο. Δεν επιτρέπεται η κοπή, έστω και 
μικρού μέρους μετά το ψήσιμο των γυαλιών. 
Σχήμα 1: 
 



 

 

 
ΥΨΟΣ 
Το ύψος των U-Profiled Glass θα είναι ακριβώς όπως θα απεικονίζονται στα σχέδια της 
Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Mohs hardenessrating 6 bis 7 ( feldspar 6, quar +2 7) 
Linear coefficient of expansion when heated by IC: 75 to 85x -7 
Specific weight : 2500kgr/m3 
Thermal conductivity coefficient: 0,81W/m2K 
Thermal permeation resistance: 0,007m2K/W 
Thermal 
Παραγωγή σύμφωνα με τις γερμανικές προδιaγραφές Abz 
DIN 1279-12 για χυτό γυαλί 
DIN 12150-1 για σκληριμένο γυαλί 
DIN 18516, part 4 για χρήση με αεριζόμενες όψεις 
DIN 1249-10 όσο αφορά θερμικό shock ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Τα προφίλ αλουμινίου του συστήματος ενδεικτικού τύπου σειρά Linit Alu-Series 83W, με 
θερμοδιακοπή και αντοχή θερμοκρασίας χωρίς αλλοίωση 200Cο , χρώματος φυσικού ανοδιωμένου. 
Η θερμοδιακοπή είναι από πολυαμίδιο μαύρου χρώματος (σχήμα 2). Χρώμα προφίλ αλουμινίου 
RAL 7031. 
Σχήμα 2: 
 



 

 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θα ακολουθηθεί η τεχνική της Linit double glazing, standard arrangement (σχήμα 3,4)  
Σχήμα 3: 
 

 
 
 
Σχήμα 4: 
 



 

 

 
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 
Ο σκελετός του Linit U-Profiled glass πρέπει να είναι αγκυρωμένος στην κατασκευή του κτιρίου 
χρησιμοποιώντας κατάλληλη στερέωση. Ο σκελετός των αλουμινίων πρέπει να είναι ικανός να 
απορροφά τα φορτία από το U-GLAZING και να τα μεταφέρει στην κατασκευή. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ LINIT U-PROFILE ΣΤΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 
Γίνεται προσεκτικά εισαγωγή του Linit U-profiled glass διαγώνια μέσα στο άνω προφίλ αλουμινίου 
OSP και ακολούθως ευθυγραμμίζεται κάθετα. 
Αργά και προσεκτικά αφήνεται το γυαλί στο pvc προφίλ υποδοχής. 
Επαναλαμβάνεται η διαδικασία με το δεύτερο γυαλί. (σχήμα 5) 
Σχήμα 5: 
 

 



 

 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ 
Σφράγιση σύμφωνα με το σχ. 5  και σφραγιστικά υλικά σύμφωνα με DIN 18545-2 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ LINIT U-
PROFΙLED GLASS SYSTEM 
Ο χειρισμός των U-profiled glass και των διαφόρων εξαρτημάτων του συστήματος πρέπει να γίνεται με 
καθαρά γάντια για να αποφευχθούν ορατά ίχνη στην επιφάνεια του γυαλιού. Γενικώς πρέπει να τηρηθούν 
οι οδηγίες του κατασκευαστή. 
Το σύστημα αλουμινίου και U glass δεν επιτρέπει καθόλου μετρικές αποκλίσεις. Ως εκ τούτου ο 
μεταλλικός σκελετός που θα φέρει το σύστημα πρέπει να είναι απόλυτα ευθύς και συνεπίπεδος και να 
παραλάβει πιθανές αποκλίσεις του σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος. 
Το σύστημα θα εφαρμοστεί από εξειδικευμένο συνεργείο. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει δείγματα και στην ετοιμασία κατασκευής (15m2) περίπου με εξειδικευμένες 
λεπτομέρειες για τελική έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση, πλήρη κατασκευαστικά σχέδια 6 μήνες πριν τη κατασκευή. Τα 
κατασκευαστικά σχέδια θα επικαιροποιηθούν όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, ώστε αυτά να 
ανταποκρίνονται στις επιτόπου διαστάσεις. 
ΡΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Προβλέπονται περσιδωτά ρολά λαμαρίνας διάτρητα πάχους 1,00 mm ενδεικτικού τύπου N-163 D, της 
εταιρείας NICOLIS που θα τοποθετηθούν στο ισόγειο του κτιρίου στα ανοίγματα που φαίνονται στα 
σχέδια των όψεων. 
Το προφίλ του ρολού είναι διάτρητο ενισχυμένης διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm. 
Η διάτρηση αποτελείται από οπές Φ2,2 mm σε πυκνή διάταξη. Στις άκρες των προφίλ θα υπάρχουν 
τάπες από πολυαμίδιο για τη σωστή συναρμογή μεταξύ τους καθώς επίσης για την εξάλειψη των τριβών 
και του θορύβου κατά τη λειτουργία του ρολού. Ο άξονας του ρολού αποτελείται από γαλβανισμένη 
σωλήνα με Φ κυμαινόμενο ανάλογα με το πλάτος/βάρος του ρολού. 
Τα κουτιά που φέρει είναι γαλβανισμένα ανοιχτού τύπου, έχουν δακτύλιους ολίσθησης εσωτερικά και 
ελαστικές στεφάνες εξωτερικά για την αποφυγή εκδορών κατά το τύλιγμα. Τα κουτιά θα πρέπει να 
φέρουν θερμομόνωση στην κάτω και στην εσωτερική κατακόρυφη πλευρά. 
Οι οδηγοί των ρολών είναι από ατσαλολαμαρίνα με πάχος 2 mm και θα έχουν πρόσθετη ενίσχυση από 
ατσαλολαμαρίνα σχήματος Π πάχος 2 mm 
Φέρουν λάστιχα με ενσωματωμένα βουρτσάκια 
Στο κάτω μέρος του ρολού προβλέπεται η τοποθέτηση δοκού ενίσχυσης από κοιλοδοκό 60x40 mm 
επάνω στον οποίο συγκολλάται γωνιά σιδήρου 30x30x3 mm. Στις άκρες της κοιλοδοκού συγκολλάται 
μασίφ λάμα 30x12 mm η οποία εισχωρεί μέσα στους οδηγούς. Βαφή κουτιού και ρολού RAL 7031. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 

Τα θυρόφυλλα θα είναι ξύλινα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 42 έως 46 mm και αποτελούνται 
από : 
Πλαίσιο από λευκή ξυλεία 32x60 mm ή 55x30 mm και το οποίο περιλαμβάνει τοπική ενίσχυση στην θέση 
τοποθέτησης της κλειδαριάς 
Περιθώριο από πηχάκι 15x30 mm από φουρνιστή οξιά. 
Επένδυση πρεσσαριστή και των δύο όψεων με φύλλα από κόντρα πλακέ, πάχους 5mm, χωρίς ενώσεις 
μονοκόμματα και μέχρι το άκρο του φύλλου. 
Υλικό  πλήρωσης  από  κυψελωτό  χαρτόνι,  ή  διογκωμένη  πολυστερίνη  βάρους 22κιλ/μ3 ή άλλο 
κατάλληλο υλικό της έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Πόμολο   και   κλειδαριά ενδεικτικού   τύπου MERONI   και   της   επιλογής   της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
Τρεις μεταλλικούς μεντεσέδες επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ειδικούς για κάσσες αλουμινίου. 
Χρωματισμός με ριπολίνη σατινέ. 
Οι κάσες αποτελούνται από διατομή αλουμινίου, με διαμόρφωση σκοτίας στη συναρμογή με το πέτασμα 
των γυψοσανίδων ή της υφιστάμενης τοιχοποιίας. Έχουν πλάτος όσο το πλάτος του χωρίσματος και 
είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να δέχονται λάστιχο στην επαφή τους με το θυρόφυλλο. 
Βάφονται σε απόχρωση RAL επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Προβλέπονται μηχανισμοί επαναφοράς σε όλες τις θύρες. 
ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 



 

 

Αποτελούνται από: 
Κάσα διαιρούμενη με σκοτία από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm με υποδοχή για λάστιχο. 
θυρόφυλλο με καβαλίκι συνολικού πάχους 68 mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm 
γεμισμένο με ειδικό κυψελωτό στερέωμα, ψεκασμένο με κόλλα πολυουρεθανικής βάσης 
δημιουργώντας ένα συμπαγές άκαμπτο δίσκο με υψηλό βαθμό σταθερότητας. 
Δύο μεντεσέδες βαρέως τύπου με ρουλεμάν ανά φύλλο (ο ένας με ελατήριο για την επαναφορά του 
θυροφύλλου). 
Πύρο ασφαλείας που διαπερνά την κάσσα στην πλευρά των μεντεσέδων. 
Κλειδαριά με ειδικό κλειδί, με αφαλό. 
Πόμολα με εσωτερική ατσάλινη ενίσχυση. 
Βαφή με εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών απόχρωσης RAL επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
ΘΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ 
 

Θύρες δίφυλλες και μονόφυλλες πυράντοχες, μεταλλικές, εργοστασιακής κατασκευής ενδεικτικού 
τύπου PROGET της εταιρείας ΝΙΝΖ , ηλεκτροστατικής βαφής, σε χώρους που προβλέπονται από τη 
Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας με τον προβλεπόμενο στη Μελέτη δείκτη πυραντίστασης. 
Κατασκευή εξ ‘ολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Αποσυναρμολογούμενη γωνιακή 
κάσα(100mm) 3 κομμάτια με άγκυρες για τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα ή βίδες επέκτασης. Θυρόφυλλο 
πάχους 60mm Κυρίως φύλλο με κλειδαριά και κύλινδρο πλαστικό με ένα κλειδί πατέντα. Μαύρο χερούλι 
ασφαλείας με ατσάλινο πυρήνα. Δευτερεύον φύλλο με άκαμπτη κλειδαριά και μοχλό απασφαλησης από το 
κέντρο. Δύο μεντεσέδες ανά φύλλο ο ένας με βίδες για κάθετη προσαρμογή, και ο άλλος με ελατήριο 
επαναφοράς. Μηχανισμός προτεραιότητας στάνταρ. Ατσάλινοι πύροι ασφαλείας στην πλευρά του 
μεντεσέ. Θερμοδιογκούμενη ταινία σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή στην κάσα. Βαμμένη με χρώμα 
πούδρας epoxy- πολυεστέρα RAL επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αντιχαρακτικό γκοφρέ 
τελείωμα. 
Πυρασφάλεια      :   EI2 60/90 ή 120 λεπτών κατά EN1634-1. 
Κατασκευή : Μεταλλική πόρτα πυρασφαλείας, μονόφυλλη ή δίφυλλη, αποτελούμενη από μεταλλική 
κάσα και μεταλλικό/ά  θυρόφυλλα 
Κάσα : Μεταλλική γωνιακή κάσα τριών (3) τεμαχίων. 
Θυρόφυλλο : Η κατασκευή  του  αποτελείται  από  δύο  φύλλα  γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,8 
mm. Το εσωτερικό του θυρόφυλλου είναι γεμισμένο από ένα συνδυασμό πυράντοχων υλικών. Το 
πάχος του θυρόφυλλου είναι 60mm. 
Εξοπλισμός : Η πόρτα είναι εξοπλισμένη με δύο (2) μεντεσέδες (ανά φύλλο), με δυνατότητα ρύθμισης 
ύψους, βιδωμένων στο θυρόφυλλο και με αυτόματο κλείσιμο μέσω ενσωματωμένου, ρυθμιζόμενου, 
ελατηρίου επαναφοράς, κλειδαριά πυρασφαλείας με κύλινδρο ασφαλείας και τρία κλειδιά, μαύρο 
πόμολο πυρασφαλείας τύπου “U” με πλάκα. 
Μπάρα πανικού μονόφυλλης ή δίφυλλης πόρτας Μηχανισμός Επαναφοράς 
Μηχανισμός Προτεραιότητας (δίφυλλη πόρτα) 
Φινίρισμα θυρών : Κάσα - Θυρόφυλλο/α θα παραδοθούν με βαφή σε RAL επιλογής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
9.8 Στεγανώσεις 
Στεγάνωση δώματος 
Στο άβατο δώμα θα ακολουθήσει η εξής σειρά εργασιών : 
• Προσεκτικός καθαρισμός της φέρουσας πλάκας από σκόνες και ξένα αντικείμενα και στη 
συνέχεια κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) από τσιμεντοκονία για άμβλυνση της γωνίας 
μεταξύ δώματος και στηθαίου. 
• Επάλειψη (αστάρωμα) της φέρουσας πλάκας του δώματος με ρευστό ασφαλτικό γαλάκτωμα για 
την δημιουργία φράγματος υδρατμών. 
• Τοποθέτηση της θερμομόνωσης με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη, κατάλληλου πάχους, 
σύμφωνα με την μελέτη θερμομόνωσης. 
• Κατασκευή στρώσης ρύσεων από ελαφροσκυρόδεμα (π.χ. περλοπμπετόν) ελάχιστου πάχους 
4cm. 
• Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέματος γίνεται επάλειψη της επιφανείας και των 
στηθαίων με ασφαλτικό βερνίκι και ακολουθεί διάστρωση χωρίς κόλληση της εξαεριστικής μεμβράνης. 
• Επικόλληση στεγανοποιητικής ελαστοεμερούς ασφαλτικής μεμβράνης σε όλη την επιφάνεια του 



 

 

δώματος και μέχρι 15cm έως 20cm επί των κατακορύφων επιφανειών. Τα ασφαλτόπανα θα 
αλληλοεπικαλύπτονται σε όλο τους το μήκος κατά 10cm και θα κολληθούν με φλόγιστρο. 
• Διάστρωση της τελικής επιφάνειας με βότσαλα ή ταρατσόπλακες, αφού προηγηθεί ειδικό 
προστατευτικό γεωϋφασμα πάνω από την στεγανωτική στρώση. 
Στεγάνωση στέγης 
Για την στεγάνωση και θερμομόνωση της στέγης προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες 
• Επάνω από πέτσωμα (σανίδωμα) της στέγης τοποθετείται το φράγμα υδρατμών παράλληλη 
προς τις απολήξεις της στέγης (δηλ. κάθετα προς τις ρύσεις), ξεκινώντας πάντα από το χαμηλότερο 
σημείο. Η μεμβράνη στερεώνεται με ξύλινους πήχεις επάνω στο πέτσωμα, ανά 60cm περίπου. Η 
αλληλοεπικάλυψη των φύλλων της μεμβράνης πρέπει να  είναι τουλάχιστον 10cm. 
• Στη συνέχεια τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό, ανάμεσα στο κενό που αφήνουν τα 
πηχάκια μεταξύ τους. Το πάχος της θερμομόνωσης θα προκύπτει από την σχετική μελέτη. Το ύψος των 
πήχεων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πάχος του θερμομονωτικού υλικού, ώστε να παρεμβάλλεται 
στρώμα αέρα μεταξύ της θερμομόνωσης και της επόμενης στρώσης. 
• Ακολουθεί η τοποθέτηση θερμοανακλαστικής, που στερεώνεται με μια δεύτερη σειρά ξύλινων 
πήχεων, οι οποίοι καρφώνονται στα ίδια σημεία με την πρώτη σειρά πήχεων. 
• Ακολουθεί η τοποθέτηση μιας τρίτης σειράς ξύλινων πήχεων, κάθετα προς τη δεύτερη σειρά 
πήχεων, ανά 30cm περίπου, επάνω στην οποία πατάνε τα κεραμίδια. 

Στεγάνωση επιφανειών σε επαφή με το έδαφος 
Οι περιμετρικές επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος πριν τις 
επιχώσεις στεγανοποιούνται ως εξής: 
• Σφράγιση τυχόν οπών, αρμών κτλ. με ταχύπυκτο τσιμέντο, καθαρισμός της επιφανείας και 
διαβροχή της μέχρι κορεσμού 
• Διάστρωση της επιφανείας σε δύο στρώσεις με επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοειδές 
• Διαμόρφωση στραγγιστηρίου περιμετρικά του κτιρίου για την συλλογή και διάθεση των ομβρίων 
υδάτων 
• Τοποθέτηση γεωφάσματος για την προστασίου στου στραγγιστήρίου και προσεκτική επίχωση 
9.9 Χρωματισμοί 
Υλικά 
Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο χρωμάτων που 
περιέχει τους χρωματισμούς για όλα τα τελειώματα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της εγκεκριμένης 
μελέτης. Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε επιφάνεια: 
• η απαιτούμενη προετοιμασία 
• η ονομασία και ο τύπος του χρώματος 
• ο απαιτούμενος αριθμός στρώσεων. 
Τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται από τον ίδιο, 
αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή. 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία και συμβατά με τις επιφάνειες, στις οποίες 
πρόκειται να εφαρμοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωματισμών ο Ανάδοχος 
είναι υπεύθυνος για την υποβολή προς έγκριση στην Υπηρεσία δειγμάτων χρωμάτων σε μικρές 
επιφάνειες σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο έλεγχος των 
δειγμάτων αφορά στο χρώμα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι τα 
υλικά ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις αποχρώσεις και 
εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω εργασία των 
χρωματισμών. 

Εκτέλεση εργασιών 
Οι χρωματισμοί θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών χρωματισμών. Τα υλικά χρωματισμών θα πρέπει να 
αναμιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν μία ομαλή συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιμοποιηθούν, 
εκτός αν το εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την ανάμιξη γίνεται ακριβής 
υπολογισμός της ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναμίξεις και να 
εξασφαλίζεται η ομοιοχρωμία. 



 

 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι εργασίες χρωματισμών θα γίνονται, εφόσον οι 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος είναι από 10°C - 40°C. Εργασίες χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών 
δεν θα διεξάγονται, εάν η επιφανειακή θερμοκρασία του μετάλλου είναι μικρότερη από 3°C. Για να 
αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των υδρατμών επί της μεταλλικής επιφάνειας, επιτρέπεται η 
διεξαγωγή χρωματισμών μέχρι θερμοκρασία 3°C μεγαλύτερης από το σημείο υγροποίησης. 
Οι στρώσεις των χρωματισμών εφαρμόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές 
ατμοσφαιρικές συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση 
εφαρμόζεται μόνο αφού ξηραθούν οι προηγούμενες στρώσεις. 
Το ψιλοστοκάρισμα εκτελείται με πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για τις 
σπατουλαριστές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται με πλαστικό αστάρωμα, ώστε η 
επιφάνεια εφαρμογής των πλαστικών χρωμάτων να μην έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισμα 
παραλειφθεί για την απλούστευση της εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης στρώσης 
σπατουλαρίσματος να έχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου. 
Αν μετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν τη 
δεύτερη στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει μετά την πλήρη ξήρανση της 
πρώτης και τον καθαρισμό από σκόνες και άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί η παρουσία 
μυκήτων, λόγω κλιματολογικών συνθηκών, μετά την πρώτη  στρώση χρώματος οι επιφάνειες 
πλένονται με ειδικά μυκητοκτόνα διαλύματα. 
Το επιθυμητό τελικό πάχος του χρώματος πρέπει να επιτυγχάνεται με την εφαρμογή πολλών 
στρώσεων του υλικού και όχι με την εφαρμογή μιας παχιάς στρώσης. 
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει με άλλο χρωματισμό μια ήδη 
χρωματισμένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωματισμό να εφαρμόσει 
στρώσεις στερεωτικής ουσίας. 
Τα χρώματα δεν εφαρμόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώματα: 
• μαλακό, φθαρμένο επίχρισμα 
• υγρό επίχρισμα 
• υγρή ξυλεία 
• λιπαρότητα ή σκουριά 
Προετοιμασία 
Ο Ανάδοχος προετοιμάζει τις επιφάνειες σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής των 
χρωμάτων. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωματισμών αφαιρούνται από τις προς χρωματισμό 
επιφάνειες τα διάφορα εξαρτήματα που δεν πρόκειται να χρωματιστούν (εξαρτήματα παραθύρων, 
θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα επανατοποθετούνται μετά το 
πέρας των εργασιών. Όλες οι οπές, ρωγμές, αρμοί που είναι ελαττωματικοί και άλλα ελαττώματα των 
προς χρωματισμό επιφανειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας. 
Αμέσως πριν από το χρωματισμό καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται η σκόνη, 
τυχόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωματισμού θα πρέπει να 
απομακρύνονται τα υπολείμματα προηγούμενων χρωμάτων από την επιφάνεια με σκληρή μεταλλική 
βούρτσα ή με έκπλυση νερού ή ατμού υπό πίεση ή με αμμοβολή. Ο καθαρισμός των επιφανειών από 
αέριους ή αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως με νερό από κάτω προς τα πάνω. 
Σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς και κατάλληλα 
απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί μύκητες στην επιφάνεια, επιβάλλεται πλύσιμο 
με μυκητοκτόνο. 
Η απομάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται με σφυρί (ματσακόνι), ενώ 
σε ξύλινες επιφάνειες επιτυγχάνεται με φλόγα καμινέτου, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι ξηραίνει 
την επιφάνεια. Στις μεταλλικές επιφάνειες πρέπει συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας 
με υαλόχαρτο, σμυριδόπανο ή αμμοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης. 
Η προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών για το χρωματισμό τους ακολουθεί τα πρότυπα ΕΝ ISO 8501, 
8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό για την 
επεξεργασία των επιφανειών των μεταλλικών κουφωμάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών των 
κτιρίων, ώστε η οποιαδήποτε σκουριά να μετατρέπεται σε συμπαγές και σταθερό φιλμ, επαλείφεται 
στις επιφάνειες των μεταλλικών κουφωμάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών πριν από το 
χρωματισμό τους, εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύμφωνα τις προδιαγραφές του παρόντος,  του  
εργοστασίου  παραγωγής  και  τις  εντολές  της  Υπηρεσίας.  Η  εφαρμογή  του 
σταθεροποιητικού υλικού γίνεται με ρολό ή πινέλο (15 m2/kg - 20 m2/kg), αφού προηγουμένως 



 

 

απομακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς μετά την εφαρμογή του υλικού, 
χαρακτηρίζεται από την αλλαγή του χρώματος της σκουριασμένης επιφάνειας από καφεκόκκινο σε 
μπλε-μαύρο και ολοκληρώνεται σε 2 h - 3 h, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιημένη επιφάνεια επαλείφεται με 
μίνιο και τον τελικό χρωματισμό της. Σε περίπτωση που και μετά την κατεργασία η σκουριά 
παραμένει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη μεταλλική κατασκευή  με μηχανικό τρόπο 
σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Χρωματισμός Εξωτερικών Επιφανειών 
Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατικής 
διασποράς, μικροπολυμερισμένο ελαστομερές σε συνδυασμό με ρητίνη, σε μορφή μαλακής πάστας και 
θα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• ανθεκτικό στους ατμούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα επιτρέπει την 
διείσδυση του νερού 
• αντοχή σε έντονες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και υπεριωδών 
ακτινοβολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 
824) και στην ηλιακή ακτινοβολία 
• εξαιρετική  αντοχή  και  πρόσφυση  σε  επιφάνειες  με  αυξημένη  αλκαλικότητα  (τσιμέντο, 
αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856 
• αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιμή) και ΕΛΟΤ 788 
• μη εύφλεκτο και μη τοξικό 
• θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της μούχλαςθα έχει μόνιμη ελαστικότητα που 
θα του επιτρέπει να συστελλο-διαστέλλεται χωρίς να ρηγματώνεται 
• θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατμούς του υποστρώματος να το διαπεράσουν και να 
εξέλθουν 
• δεν θα εμφανίζει ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα με την πάροδο του χρόνου. 
Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, αραιωμένο ή όχι 
ανάλογα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία κατανάλωσης του χρώματος 
ανά m2 δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή 
επιφάνεια. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 
• Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα 
σκυροδέματος και κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εμφάνισης μούχλας ή ανιούσας υγρασίας ή 
υγρασίας λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών εφαρμόζεται ειδικό μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα. 
• Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου παραγωγής),εφόσον 
κριθεί απαραίτητο ανάλογα με το είδος του χρωματισμού και της επιφάνειας. 
• Εφαρμογή του χρώματος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη  στρώση εφαρμόζεται αφού  έχει 
στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο των 7 ημερών. 
• Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι 
βροχής, εφαρμόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωματισμού, μια τελική στρώση διαφανούς, 
στεγανωτικού, σιλικονούχου υλικού. 
Πλαστικοί Χρωματισμοί 
Η σειρά των εργασιών χρωματισμών με πλαστικό χρώμα είναι η ακόλουθη: 
• λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα 
• ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισμα 
• αστάρωμα με ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις με τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας 
• ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισμένων επιφανειών με 
ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα) 
• εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά 
διαστήματα μεταξύ της εφαρμογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώματος. 
Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωματισμοί 
Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωματισμών με πλαστικό χρώμα είναι η ακόλουθη: 
• Ξύσιμο της επιφάνειας με σπάτουλα. 
• Καθαρισμός από τη σκόνη. 
• Χρωματισμός με δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (σπατουλάρισμα) με ημίρρευστο μίγμα 



 

 

• «αντουί». 
• Εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του 
και σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 
Πλαστικά Τσιμεντοχρώματα 
Τα τσιμεντοχρώματα χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό εμφανών σκυροδεμάτων.  Οι επιφάνειες 
που χρωματίζονται με τσιμεντοχρώματα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στο χρονικό διάστημα μεταξύ ξεκαλουπώματος της επιφάνειας από σκυρόδεμα και του 
χρωματισμού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι μέσα στα επιτρεπόμενα από το εργοστάσιο 
παραγωγής του χρώματος όρια. 
Το χρώμα θα είναι υδατοδιαλυτό με ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών 
τσιμεντοχρωμάτων είναι η ακόλουθη: 
• ψιλοστοκάρισμα, για να εξαλειφθούν τυχόν μικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 
• καθαρισμός από σκόνες, ξένα σώματα και τυχόν λίπη και λάδια 
• εφαρμογή της πρώτης στρώσης με αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής 
• η  επόμενη  στρώση  με  αραίωση  5%-  10%  νερού  ή  κατά  τις  οδηγίες  του  εργοστασίου 
παραγωγής. 

Ελαιοχρωματισμοί Σιδηρών Επιφανειών Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών: 

• τρίψιμο  της  επιφάνειας  με  συρματόβουρτσα  ή  σμυριδόπανο  και  καθαρισμός  της  από 
σκουριές, σκόνες, λάδια 
• δύο στρώσεις μίνιο 
• σπατουλάρισμα σε δύο στρώσεις με μίγμα αντουί και ψιλοστοκάρισμα (και τα δύο μόνο για τους 
σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς) 
• χρωματισμός με ελαιόχρωμα  δύο  ή  περισσότερες στρώσεις ανάλογα  με την επιφάνεια, 
τρίψιμο κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 
Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωματίζονται με ριπολίνη, η εφαρμογή των στρώσεων μίνιου, γίνεται μετά 
τον καθαρισμό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισμα, όπως παραπάνω, και επίτριψη 
με υαλόχαρτο. Η λοιπή διαδικασία είναι όμοια με αυτή της εκτέλεσης χρωματισμών ριπολίνης σε 
ξύλινες επιφάνειες. 
Στις περιπτώσεις ελαιοχρωματισμών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποιούνται 
μόνο χρώματα φωτιάς. Μετά το τρίψιμο των επιφανειών με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο 
ακολουθεί αστάρωμα με χρώμα φωτιάς, στοκάρισμα και τελική βαφή των επιφανειών με ριπολίνη 
φωτιάς σε δύο στρώσεις. 

Βερνικώματα Σιδηρών Επιφανειών  

Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών: 
• καθαρισμός των επιφανειών με συρματόβουρτσα και σμυριδόχαρτο ή σμυριδόπανο από 
σκουριές, σκόνες, λάδια 
• μία στρώση μίνιο με υλικό ελαιοχρώματος μίνιου 
• επίστρωση με αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώματα), μετά την 
ξήρανση της στρώσης του μίνιου ή εναλλακτικά μια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό χρώμα να 
μην εφαρμοστεί σε ελαιώδες υπόστρωμα 
• δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ή πλαστικού χρώματος, με πιστόλι ή / και πινέλο 
• εφαρμογή του βερνικοχρώματος σε μια στρώση. 
Στους χρωματισμούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούμενοι με βερνικοχρώματα 
αλουμινίου, που εφαρμόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή αερισμού ή χυτοσιδήρους 
σωλήνες αποχέτευσης ή σε εξωτερικά τοιχώματα σιδηρών δεξαμενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν την 
εφαρμογή του βερνικοχρώματος αλουμινίου εκτελείται όπως περιγράφεται παραπάνω στρώση μίνιου, 
εκτός αν η επιφάνεια είναι γαλβανισμένη. 
Οι κοινοί χρωματισμοί με ντουκοχρώματα εφαρμόζονται σε προετοιμασμένη επιφάνεια κατά τα 
προαναφερόμενα (κοινοί ελαιοχρωματισμοί). Εφαρμόζεται μία στρώση ελαιοχρώματος μίνιου και στη 
συνέχεια σε δύο στρώσεις ντουκοχρώματος. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα 
επακολουθεί τρίψιμο με λεπτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισμα. 



 

 

Ασβεστοχρωματισμοί 

Τα ασβεστοχρώματα χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό οροφών και τοίχων βοηθητικών χώρων, 
αποθηκών κτλ. Δεν χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζονται σε τραχείες επιφάνειες 
και αφού αυτές έχουν τριφτεί με χόρτινη βούρτσα σε πολλές, λεπτές στρώσεις με βούρτσα ή πινέλο. 
Ανάγλυφοι Χρωματισμοί (ρελιέφ) 

Ανάγλυφοι χρωματισμοί (ρελιέφ) χρησιμοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές επιφάνειες. Ο χρωματισμός 
αυτός εφαρμόζεται απευθείας επί του επιχρίσματος χωρίς την παρεμβολή άλλου υποστρώματος. Για 
τα ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 924 
Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρμόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια με χοντρό πινέλο ή κοινό 
ρολό το ίδιο το χρώμα, αραιωμένο με νερό κατά τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του. 
Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και εφαρμόζεται χωρίς 
αραίωση του χρώματος (ώστε να δημιουργηθεί χονδρό «μπιμπίκι») με ειδικό ρολό για ρελιέφ 
(αφρώδες ή σφουγγάρι), πάντα από πάνω προς τα κάτω, μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης 
στρώσης. 
Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα με το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση αποκολλήσεων) 
και στη συνέχεια η επιφάνεια χρωματίζεται με ακρυλικό ή αντιμουχλικό τσιμεντόχρωμα. 

Προστασία 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους χρωματισμούς μέχρι την οριστική παραλαβή του 
έργου, εκτός εάν οι παρουσιαζόμενες φθορές, κτλ. δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που αφορούν 
τα υλικά, τον τρόπο προετοιμασίας της επιφάνειας, και την εφαρμογή των χρωμάτων, αλλά σε 
συνηθισμένη χρήση των χώρων. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείμενων επιφανειών και άλλων οικοδομικών 
στοιχείων στις χρωματιζόμενες επιφάνειες (από χτυπήματα, πιτσιλίσματα κτλ). Είναι επίσης υπεύθυνος 
για την προστασία υαλοπινάκων με γραμμώσεις, υαλοπινάκων με επεξεργασία αμμοβολής και 
αδιαφανών (τριμμένων) υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωματισμών. Τα μέτρα 
προστασίας ισχύουν μέχρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη κατάσταση. Η 
ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαμβανομένων υπόψη της προόδου 
των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής κατάστασης των οικοδομικών εργασιών. Θα 
τοποθετούνται σήματα «Προσοχή Χρώματα» στο χώρο και εφόσον κριθεί απαραίτητο τοποθετούνται 
και προστατευτικά εμπόδια. 
Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωματισμού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε και αν 
προέρχεται αυτή. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών μέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασμού) και για τον καθαρισμό με αμμοβολή. Οι 
απαιτήσεις ασφαλείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το 
πρότυπο ΕΝ ISO 1953. 
• Το προσωπικό που χρησιμοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά προσωπεία κατά 
τη διάρκεια του ψεκασμού. 
• Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισμός των κλειστών χώρων κατά τη διάρκεια 
του ψεκασμού. 
• Στην περίπτωση ψεκασμού του εσωτερικού δεξαμενών, και άλλων παρόμοιων περιορισμένων 
χώρων ζητείται η γνώμη μηχανικού ασφαλείας για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου αερισμού. Η 
εργασία εκτελείται υπό τη συνεχή παρουσία εντεταλμένου ατόμου, το οποίο είναι εκτός του κλειστού 
χώρου και έχει συνεχή οπτική επαφή με τα τεκταινόμενα μέσα στο χώρο. 
• Ο αερισμός ελέγχεται μετά τον ψεκασμό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι έχουν 
αεριστεί πλήρως, πριν επιτραπεί το κάπνισμα, η φωτιά ή η χρήση εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει 
σπινθήρες. 
• Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των επιφανειών με αμμοβολή, το προσωπικό πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό. 

Έλεγχοι 

Πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο και από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας η 



 

 

κατάσταση του χρώματος μέσα στο δοχείο, ακόμα και αν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί προηγουμένως. Το 
υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
• Αν έχει δημιουργηθεί παχιά μεμβράνη από στερεοποιημένο χρώμα, στην επιφάνεια του 
υλικού μέσα στο δοχείο (πέτσιασμα). 
• Αν έχει επέλθει χημική αντίδραση των χρωστικών ουσιών με άλλα συστατικά του χρώματος που 
δημιουργούν ημι-σκληρυμένους σβώλους, οι οποίοι δεν μπορούν να εξουδετερωθούν και να 
επαναμιχθούν με το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή πήξιμο). 
• Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χημικές αντιδράσεις μεταξύ συστατικών του 
υλικού. Σχετικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και πιθανά ασυνήθης 
οσμή. Στα πλαστικά χρώματα η έκλυση αερίων μπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό υπέστη αρκετές 
εναλλαγές ψύχους - θέρμανσης. 
• Αν υπάρχει εκτεταμένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθμένα του δοχείου, 
σε σημείο που το στερεοποιημένο χρώμα να μην διαλύεται με τις συνήθεις αναδευτικές διαδικασίες. 
Μικρής έκτασης καθιζήσεις είναι αναμενόμενες στα περισσότερα χρώματα, αλλά η χρωστική που 
έχει καθιζάνει, πρέπει κανονικά να διαλύεται αμέσως με ανάδευση ή ανατάραξη. 
Οι τελειωμένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν διαστρώθηκε 
ή / και απορροφήθηκε ομοιόμορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώμα, στην υφή και στην τελική εμφάνιση. 
Οι χρωματισμοί κρίνονται απορριπτέοι όταν: 
• οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αμυδρά 
• η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώμα, όταν δηλαδή το χρώμα είναι διαφανές 
(«φάγκρισμα»). 
• το χρώμα της χρωματισμένης επιφάνειας δεν είναι τελείως ομοιόμορφο 
• παρουσιάζει έστω και μικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγμές, αποκόλληση, παρουσία 
φυσαλίδων κτλ) 
• διακρίνονται οι «ματίσεις» των τμημάτων του χρώματος μιας επιφάνειας 
• διακρίνονται οι διαδρομές του πινέλου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάστρωση 
• οι γραμμές συνάντησης των χρωματισμών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως 
ευθύγραμμες 
• η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη μελέτη ή / και την Υπηρεσία 
• το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι ομοιόμορφα 
• τα κενά, οι πόροι και οι ρωγμές των προς χρωματισμό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί 
• η εργασία στις γωνίες, στις ακμές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγμές κτλ δεν είναι 
ίδιας ποιότητας με την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 
• τα σφραγιστικά υλικά των αρμών έχουν χρωματιστεί 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδιορθώσει τις ατέλειες και τις επιφάνειες, χωρίς επιπλέον αποζημίωση και 
μετά την έγκριση της Υπηρεσίας.



 

 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Γενι κά  
Στο αντικείμενο της εγκατάστασης περιλαμβάνονται: 
Η κατασκευή των δικτύων διανομής ζεστού και κρύου νερού. 
Η εγκατάσταση των ειδών κρουνοποιίας. 
Για το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των σωλήνων της εγκατάστασης θα τηρηθεί πλήρως η ΤΟΤΕΕ 
2411/86 η οποία θα πρέπει να τηρηθεί και κατά την κατασκευή του έργου. 
Υδ ρο δό τηση κα ι Υδ ρο στά σιο  
Η εξυπηρέτηση των αναγκών σε πόσιμο νερό και νερό χρήσης θα γίνει από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. με το 
οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο το κτίριο. 
Κα τασκε υή δι κτύο υ υδρο δι α νο μής  
Όλες οι σωληνώσεις διανομής (κλάδοι, στήλες, σωληνώσεις σύνδεσης) θα συνδέονται στην εγκατάσταση 
με παρεμβολή οργάνου διακοπής. 
Τα δίκτυα σωληνώσεων εντός του κτιρίο θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυπροπυλενίου (PP-R 80) 
με αλουμίνιο (τριστρωματικοί), και πάλι με βάση το DIN 8077/78 και το Πρότυπο ΕΝ ISO 15874. 
Οι συνδέσεις θα γίνονται με αυτογενή συγκόλληση, με τη χρήση ειδικών συσκευών εγκεκριμένων από τον 
κατασκευαστή των σωληνώσεων στους 260οC και για χρόνο θερμικής αυτοσυγκόλλησης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή των σωλήνων. 
Στις διαβάσεις των τοίχων και των πατωμάτων οι σωλήνες νερού θα περιβληθούν με τμήμα σωλήνα 
μεγαλύτερης διαμέτρου.Στην αναχώρηση κάθε κλάδου καθώς και σε κάθε δευτερεύοντα κλάδο που 
τροφοδοτεί μία ομάδα υποδοχέων θα τοποθετηθούν βάννες διακοπής. Τα όργανα διακοπής θα είναι 
σφαιρικοί κρουνοί (ballvalves). 
Κάθε υδραυλικός υποδοχέας θα φέρει διακόπτη απομόνωσης ώστε να είναι δυνατή η απομόνωσή του και 
η εύκολη συντήρησή του.Οι διακόπτες θα είναι γωνιακοί σφαιρικοί. Οι διακόπτες των υποδοχέων θα είναι 
ισχυρά επιχρωμιωμένοι. 
Σε επίκαιρα σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ) για την εύκολη 
αντικατάσταση και επισκευή του. Σε επίκαιρα σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν αυτόματα 
εξαεριστικά. 
Όλα τα είδη κρουνοποιίας θα είναι επιχρωμιωμένα. 
Μ ό νωση σωληνώσεων  
Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) της κεντρικής 
θέρμανσης ή της εγκατάστασης ψύξης ή του συστήματος ΖΝΧ πρέπει να διαθέτουν θερμομόνωση με 
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας θερμομονωτικού υλικού λ = 0,040 W/(mK) (στους 20°C) και πάχος 
θερμομόνωσης όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με τη χρήση και τους χώρους 
διέλευσης. 
Ιδιαίτερα για διέλευση σωληνώσεων από εξωτερικούς χώρους (χώρους εκτεθειμένους στον εξωτερικό 
αέρα) θα πρέπει να προβλέπεται η προστασία της θερμομόνωσης με φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας 
ή/και φύλλα αλουμινίου ή/και άλλο κατάλληλο υλικό. 
Διαμόρφωση δικτύων 
Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που θα διασφαλίζουν ότι: 
Είναι κατάλληλοι για εγκαταστάσεις ποσίμου νερού  
Είναι κατάλληλοι για υπόγεια εγκατάσταση 
Δεν ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών 
Δεν μεταδίδουν στο νερό επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.  
Δεν μεταδίδουν στο νερό γεύση ή οσμή. 
Η εγκατάσταση και σύνδεση των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα παρακάτω: 
α. Όλες οι γραμμές κατανάλωσης πρέπει να τοποθετούνται σε ευθεία γραμμή και με θετική κλίση προς 
τα σημεία κατανάλωσης. Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία θυλακίων αέρος. 
β. Όπου απαιτείται και κυρίως στα σημεία διέλευσης των σωλήνων από τους αρμούς του κτηρίου, θα 
τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα παραλαβής των συστολοδιαστολών, ονομαστικής διαμέτρου 
αντίστοιχης με αυτή των σωλήνων. 
γ. Η εκκένωση κάθε κλάδου θα εξασφαλίζεται με βαλβίδα εκκένωσης. 
Πλήρωση και δοκιμή της εγκατάστασης ύδρευσης 



 

 

 
Πριν από την λειτουργία της εγκατάστασης, πρέπει όλες οι σωληνώσεις να καθαριστούν με επιμέλεια και 
να ξεπλυθούν έτσι ώστε να απομακρυνθούν μέσα από τις σωληνώσεις ξένα σώματα που έχουν παραμείνει 
κατά την διάρκεια της κατασκευής. Οι βαλβίδες αερισμού, τοποθετούνται στην εγκατάσταση μετά τον 
καθαρισμό. 
Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης, πρέπει να ανοίγεται σταδιακά ο γενικός διακόπτης στον αγωγό 
σύνδεσης. Για να αποφευχθούν πλήγματα πίεσης και ζημιές πρέπει να γίνει προσεκτική και πλήρης 
εξαέρωση από την πλέον απομακρυσμένη λήψη της υψηλότερης στάθμης της εγκατάστασης. 
Η έτοιμη εγκατάσταση (ολόκληρη ή σε τμήματα) πρέπει πριν από την κάλυψη των σωληνώσεων να 
δοκιμασθεί για την στεγανότητά της με δοκιμή διάρκειας τουλάχιστον 10 min και πίεση 1.5 φορές 
μεγαλύτερη από την υψηλότερη πίεση λειτουργίας και όχι μικρότερη από 1.2 MPa (12 atu) μετρημένη στις 
σωληνώσεις σύνδεσης. Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν επιτρέπεται να παρουσιασθεί διαρροή ή πτώση 
πίεσης. 
Η τελική δοκιμή στεγανότητας των σωλήνων ζεστού και κρύου νερού γίνεται αρχικά με κρύο νερό σε 
υδραυλική υπερπίεση 0.8 MPα (8 atu) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ωρών. Στο διάστημα αυτό δεν 
θα πρέπει να παρουσιάσει καμία διαρροή ή πτώση της πίεσης. 
Όλα τα όργανα εκροής δοκιμάζονται ένα προς ένα για να διαπιστωθεί αν δημιουργούν υδραυλικό πλήγμα 
στην εγκατάσταση. Όσα δημιουργούν πλήγμα θεωρούνται ακατάλληλα και αντικαθίστανται με άλλο 
τύπο. Εάν παρουσιαστεί πλήγμα κατά την δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης που δεν οφείλεται 
σε όργανο εκροής, πρέπει να αποσβένεται με τοποθέτηση δοχείου με θύλακα αέρα ή άλλης ειδικής 
αποσβεστικής διάταξης. 
Η συντήρηση των εγκαταστάσεων υδρεύσεως γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 16 της 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Ακά θαρτα λύμα τα  
Τα ακάθαρτα λύματα προέρχονται από λεκάνες W.C., νιπτήρες, νεροχύτες, σιφώνια δαπέδου κ.λ.π. Μέσω 
δικτύου σωληνώσεων και φρεατίων θα γίνεται η  συγκέντρωσή τους στο υπόγειο δίκτυο και διαμέσου 
αυτού θα οδηγούνται πλέον με φυσική ροή στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο. 
Υδραυλικοί υποδοχείς  
Οι λεκάνες W.C. και οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από εφυαλωμένη πορσελάνη, σύμφωνα με τα 
πρότυπα: 
ΕΛΟΤ 3-88 Είδη υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη – Ορισµοί, χαρακτηριστικά ποιότητας και δοκιµασίες. 
ΕΛΟΤ 808-82  Λεκάνη αποχωρητηρίου από υαλώδη πορσελάνη, µε έκπλυση, στήριξη στο δάπεδο και 
οριζόντια  έξοδο  -  Υλικά,  ποιότητα,  κατασκευή  και  διαστάσεις,  εκτός  από  διαστάσεις 
συνδέσεως. 
ΕΛΟΤ 902-89  Είδη υγιεινής - Δοκιµή αντοχής σε κρούσεις. 
ΕΛΟΤ 903-89  Είδη υγιεινής - Δοκιµές αντοχής του σµάλτου στις µεταβολές της θερµοκρασίας. 
EN 14483-1:2004   Vitreous and porcelainenamels - Determination of resistancetochemicalcorrosion - 
Part 1: Determination of resistancetochemicalcorrosionbyacidsat room temperature -- 
Υαλοποιούµενασµάλτα - Προσδιορισµός της αντοχής στη χηµική διάβρωση - Μέρος 1: Προσδιορισµός 
της αντοχής στη χηµική διάβρωση από οξέα σε θερµοκρασίαδωµατίου 
ΕΛΟΤ 906-89  Είδη υγιεινής - Δοκιµή αντοχής σε χηµικά προϊόντα οικιακής χρήσης και σε κηλίδωση. 
ΕΛΟΤ 998-88  Προδιαγραφή  καζανακίων  για  λεκάνες  αποχωρητηρίου  (περιλαµβάνονται  καζανάκια 
διπλής ροής και σωλήνες) 
ΕΛΟΤ 1044-89 Προδιαγραφές καθισµάτων λεκανών αποχωρητηρίου (από πλαστικά υλικά). ΕΛΟΤ 1112-
89 Eίδη υγιεινής - Ουρητήρια τοίχου - Εξωτερικές διαστάσεις. 
ΕΛΟΤ 1113-89 Είδη υγιεινής - Έλεγχος καταλληλότητας λεκανών αποχωρητηρίου. 
ΕΛΟΤ 1147-91 Είδη  υγιεινής  -  Έλεγχος  της  εµφάνισης  των  επισµαλτωµένων  επιφανειών  -  Μέθοδος 
δοκιµής. 
ΕΛΟΤ 1148-91 Επισµαλτωµένα κεραµικά υλικά κατάλληλα για είδη υγιεινής - Γενικές προδιαγραφές. ΕΛΟΤ 
1149-91 Είδη υγιεινής - Έλεγχος διαστάσεων - Μέθοδος δοκιµής. 
ΕΛΟΤ 1243-90 Είδη υγιεινής - Επισµαλτωµένος χάλυβας – Γενικές προδιαγραφές. 
ENISO15695:2001 Vitreousandporcelainenamels – Determination of  scratch  resistance  of  enamel 
finishes (ISO 15695:2000, including Technical Corrigendum 1:2000) – Είδη υγιεινής – Αντοχή σε απότριψη 



 

 

των επισµαλτωµένων επιφανειών – Μέθοδος δοκιµής. 
ΕΛΟΤ 1261-90 Είδη υγιεινής - Μπαταρίες µονές και αναµίξεως – Γενικές τεχνικές προδιαγραφές. 
ΕΛΟΤ 1269-90 Είδη υγιεινής - Μπαταρίες - Μηχανισµοί ρυθµίσεως ροής - Γενικές τεχνικές προδιαγραφές. 
EN 32:1998 Wall-hung  washbasins  –  Connecting  dimensions  --  Νιπτήρες  µε  στήριξη  στον  τοίχο  - 
Διαστάσεις σύνδεσης 
ΕΛΟΤ ΕΝ 33Ε2–03 Λεκάνες αποχωρητηρίου µε δοχείο πλύσης και στήριξη στο δάπεδο - Διαστάσεις 
συνδέσεων. 
EN 80:2001 Wall-hungurinals – Connecting dimensions – Επιτοίχια ουρητήρια - Διαστάσεις σύνδεσης. 
EN 111:2003 Wall-hunghandrinsebasins  –  Connecting  dimensions  --  Επίτοιχοι  νιπτήρες  για  ξέπλυµα 
χεριών - Διαστάσεις συνδέσεως 
EN 248:2002 Sanitarytapware - General specification for electrodepositedcoatings of Ni-Cr -- Κρουνοί 
ειδών υγιεινής – Γενική προδιαγραφή για επικαλύψεις νικελίου - χρωµίου µε ηλεκτρολυτική απόθεση. 
EN 274-1:2002 WasteFittingsforSanitaryAppliances - Part 1: Requirements (TogetherwithEN 274-2: 2002 
andEN  274-3:  2002)  (SupersedesEN  274:  1992,  EN  329:  1994  andEN  411:  1995)  -  - 
Εξαρτήµατα αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 1: Απαιτήσεις 
EN 411  Sanitary Tapware – Waste Fittings for Sinks – General Technical Specifications – Μπαταρίες 
ειδών υγιεινής - Εξαρτήµατα αποχέτευσης για νιπτήρες – Γενικές τεχνικές προδιαγραφές. 
EN 13310:2003 Kitchensinks – Functional requirement sandtest methods – Νεροχύτες κουζίνας – 
Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής. 
ENISO3822-2:1995     Acoustics - 
Laboratorytestsonnoiseemissionfromappliancesandequipmentusedinwatersupplyinstallation s - Part 2: 
Mounting and operating conditions for draw-off taps and mixing valves (ISO 3822-2:1995)-Ακουστική 
Εργαστηριακές δοκιµές σε θορύβους που προέρχονται από συσκευές και εξοπλισµό υδραυλικών 
εγκαταστάσεων-Μέρος 2: Συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας κρουνών και 
αναµικτήρων 
Οι νεροχύτες θα είναι ανοξείδωτοι. 
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήµανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακολουθούν τις ΕΤΕΠ (όπου αυτές υπάρχουν) και τα πρότυπα ΕΝ-ISO. Κάθε 
υποδοχέας θα φέρει κατάλληλη οσμοπαγίδα. 
Οι υδραυλικοί υποδοχείς θα αποχετεύονται ως εξής : 
λεκάνες αποχωρητηρίου με σωλήνες σκληρού PVC 6 atm, διαμέτρου 100mm 
νιπτήρες με σωλήνες σκληρού PVC 6 atm, διαμέτρου 40mm 
σιφώνια δαπέδου με σωλήνες σκληρού PVC 6 atm, διαμέτρου 70mm 
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
Το δίκτυο εντός του κτιρίου θα κατασκευασθεί από πλαστικούς σωλήνες σκληρού u-PVC πίεσης 6 atm, 
κατασκευασμένους σύμφωνα με το πρότυπο ISO ΕΝ 1329και θα λειτουργεί σε όλη του την έκταση με 
φυσική ροή (βαρύτητα). Η διαμόρφωσή του θα γίνει με τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, επίσης από σκληρό 
u-PVC. 
Όλο το δίκτυο θα κατασκευασθεί στεγανό, δηλαδή θα είναι, σε σχέση με τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου, 
αεροστεγές. 
Όλα τα στόμια καθαρισμού του δικτύου (σωληνοστόμια, ακροστόμια κ.λ.π.) θα κλείνουν αεροστεγώς. 
Η κατασκευή φρεατίου ανοικτής ροής εντός του κτηρίου δεν είναι επιτρεπτή. 
Στόμια καθαρισμού θα τοποθετηθούν όπου είναι απαραίτητο για την επιθεώρηση, καθαρισμό και γενική 
συντήρηση της εγκατάστασης (κρίσιμες αλλαγές κατεύθυνσης, στο πόδι των  κατακόρυφων στηλών 
κ.λ.π.). 
Οι οριζόντιες σωληνώσεις του δικτύου, απλής ή πολλαπλής σύνδεσης και συλλεκτήριες, θα τοποθετούνται 
με ομαλή και κατάλληλη κλίση ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη απορροή των λυμάτων και να 
εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός του δικτύου. 
Η κλίση των οριζοντίων σωληνώσεων θα  είναι  σύμφωνη  με τα  καθαριζόμενα στον «Πιν. 6: Κλίσεις» 
της ΤΟΤΕΕ 2412/86 και δεν θα υπερβαίνει το 5%. Για την γεφύρωση μεγαλυτέρων διαφορών στάθμης, 
εάν κάπου απαιτηθεί, θα κατασκευάζεται φρεάτιο πτώσης, με δυνατότητα καθαρισμού. 
Οι εντός του εδάφους σωληνώσεις και τα εξαρτήματά τους θα εδράζονται σε στρώμα ισχνού 
σκυροδέματος, πάχους 10cm. 
Τα σιφώνια δαπέδου με οσμοπαγίδες θα είναι διαμέτρου 50mm και θα καλύπτονται με επινικελωμένες 
ορειχάλκινες σχάρες, διαμέτρου 10 cm. 



 

 

Δίκτυο εξαερισμού 
Θα εφαρμοσθεί γενκά το σύστημα κύριου αερισμού. Επίσης θα εξαερίζονται τα οριζόντια δίκτυα, από το 
απώτερο σημείο τους. Οι σωληνώσεις των δικτύων αερισμού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς 
σωλήνες σκληρού u-PVC πίεσης 6atm, κατασκευασμένους σύμφωνα με το πρότυπο ISO ΕΝ 1329. Η 
διαμόρφωση του δικτύου θα γίνει με τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, επίσης από σκληρό u-PVC. 
Όμβρια λύματα 
Η αποχέτευση των ομβρίων από τη στέγη θα γίνεται μέσω δικτύου υδρορροών, κατακόρυφων 
σωληνώσεων και εσχαρών εδάφους και στη συνέχεια με οδήγησή τους σε σημεία απορροής. 
Όλα τα σημεία απορροής θα συνδέονται στεγανά με τις στήλες αποχέτευσης ομβρίων, οι οποίες θα είναι 
κατασκευασμένες από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου όπως στα συνημμένα σχέδια. 
Οι στήλες των ομβρίων θα εγκατασταθούν εξωτερικά του κτηρίου και θα είναι στερεωμένες σε 
απόσταση 2 έως 4 cm από την επιφάνεια στήριξης. 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  
Γενι κά 
Την τροφοδότηση του συγκροτήματος από το δίκτυο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Την εγκατάσταση φωτισμού 
Την εγκατάσταση ρευματοδοτών 
Την εγκατάσταση τροφοδοτήσεως των φορτίων κίνησης 
Την εγκατάσταση των πινάκων διανομής 
 Παροχή ηλεκτρι κής ενέργει α ς  
Η ηλεκτροδότηση του συγκροτήματος θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης 400V/50Hz που διέρχεται 
από την Κεντρική οδό. Κοντά στην είσοδο του έργου θα διαμορφωθεί η διάταξη του μετρητή ΔΕΔΔΗΕ από 
τον οποίο θα τροφοδοτείται ο Γενικός Πίνακας. 
 Γενι κό ς Πίνα κας  
Ο Γενικός Πίνακας του κτιρίου θα είναι modular πεδία επιδαπέδιας τοποθέτησης με πιστοποίηση τύπου 
κατά IEC 61439-1&2. Θα εγκατασταθεί στον χώρο του και από αυτόν θα ξεκινούν όλες οι αναχωρήσεις 
προς τους ηλεκτρικούς πίνακες. 
 Φωτι σμός  
 Στάθμες φωτισμού 
Οι απαιτούμενες μέσες εντάσεις φωτισμού που πρέπει να ληφθούν υπόψινστην Φωτοτεχνική Μελέτη θα 
είναι σύμφωνες με τον Πίν.2.4 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.01. Ο φωτισμός 
του κτιρίου προβλέπεται με φωτιστικά σώματα LEDs. Η επιλογή για τον γενικό φωτισμό γίνεται με 
τα ακόλουθα κριτήρια: 
Διατήρηση κανάβου για λόγους ευελιξίας και αισθητικής 
Ελαχιστοποίηση  του  αριθμού   και  τύπου  φωτιστικών  για  λόγους συντηρήσεως,   κόστους 
εγκαταστάσεως και δαπάνης λειτουργίας 
Χρωματική απόδοση φωτισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χώρων 
Εναρμόνιση με την αισθητική της χρήσης και του κτιρίου 
 Φωτισμός ασφαλείας 
Για την σηματοδότηση των εξόδων κινδύνου και  των οδών  διαφυγής (βέλη  πορείας, επιγραφές 
‘’ΕΞΟΔΟΣ’’) αλλά και τον φωτισμό τους σε περίπτωση κινδύνου (π.χ πυρκαϊά) θα τοποθετηθούν 
αυτόνομα φωτιστικά σώματα με διάταξη LEDμε επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές Ni-Cd. 
 Κυκλώματα φωτισμού 
Τα κυκλώματα φωτισμού προβλέπονται μονοφασικά με αγωγούς 1,5 mm2που ασφαλίζονται από 
μικροαυτόματους των 10 Α. 
Γενικά τα κυκλώματα φωτισμού είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώματα ρευματοδοτών. Από κάθε κύκλωμα 
τροφοδοτούνται το πολύ 20 φωτιστικά. 
 Χειρισμός φωτιστικών σωμάτων 
Ο χειρισμός των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται με τοπικούς διακόπτες (απλούς, ‘’κομιτατέρ’’, 
‘’αλλέ-ρετούρ’’) ή κομβία χειρισμού και αισθητήρων φωτεινότητας/παρουσίας(μέσω ηλεκτρονόμων ή 
εξόδων του συστήματος BEMS). 
Ρευματοδότες  
 Τύπος ρευματοδοτών 
Προβλέπεται η εγκατάσταση ρευματοδοτών τύπου SCHUCCO απλών ή στεγανών με πλευρικές επαφές 
γειώσεως 16Α - 250Vγια όλες τις γενικές χρήσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης ηλεκτρικής 



 

 

ενέργειας όπου απαιτείται. 
Κυκλώματα ρευματοδοτών 
Τα κυκλώματα ρευματοδοτών προβλέπονται μονοφασικά με αγωγούς 2.5 mm2 που ασφαλίζονται με 
μικροαυτόματους 16Α. Τα κυκλώματα ρευματοδοτών θα τροφοδοτούνται γενικά από τους πίνακες 
φωτισμού - ρευματοδοτών και θα προστατεύονται από ρελαί διαρροής. Από κάθε κύκλωμα θα 
τροφοδοτούνται το πολύ 6 ρευματοδότες. Το ύψος τοποθέτησης των επίτοιχων ρευματοδοτών γενικής 
χρήσης θα είναι 0.50 m. 
 Ηλεκτρικοί Πίνακες  
Όλες οι γραμμές φωτισμού / κίνησης / θερμικών φορτίων θα προστατεύονται με μικροαυτόματους 
στους αντίστοιχους πίνακες, ενώ όπου απαιτείται χειρισμός από τον πίνακα θα εγκαθίστανται 
ραγοδιακόπτες. 
Οι γραμμές κίνησης θα προστατεύονται με αυτόματους διακόπτες ή με μικροαυτόματους διακόπτες και 
ραγοδιακότπες, ενώ μπορεί να φέρουν και τηλεχειριζόμενους διακόπτες και θερμικά. 
Οι γενικοί διακόπτες των πινάκων θα είναι αυτόματοι διακόπτες ή ραγοδιακόπτες ή  διακόπτες φορτίου. 
Το γενικό μέσο προστασίας του Γ.Π. θα είναι αυτόματος διακόπτης με ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά 
στοιχεία. Στην άφιξη του Γ.Π. θα υπάρχει ηλεκτρονικό πολυόργανο με δυνατότητα σύνδεσης στο 
σύστημα BEMS. Ο Γ.Π. θα προστατεύεται από κεραυνούς με αποχετευτές κρουστικών υπερτάσεων. Στις 
αφίξεις όλων των υποπινάκων θα υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες. Ολοι οι υποπίνακες θα φέρουν στην 
παροχή τους διακόπτη διαφυγής εντάσεως (αντιηλεκτροπληξιακό). 
Δίκτυα εντός κτιρίων 
Οι εγκαταστάσεις εντός κτιρίων θα κατασκευαστούν με καλώδια A05VV-U (ΝΥΜ) ή J1VV-U(R) (NYY) 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 
Παροχές πινάκων: Καλώδια J1VV-U(R) (NYY) σε εσχάρες ή μέσα σε σωλήνες Si-Bi. 
Γραμμές κυκλωμάτων μέσα στα δάπεδα ή στο μπετόν: Καλώδια A05VV-U (ΝΥΜ) ή J1VV-U(R) (NYY) 
μέσα σε σωλήνες Si-Bi. 
Γραμμές κυκλωμάτων εντός των χώρων του κτιρίου: 
σε χωνευτή εγκατάσταση σε τοίχους και οροφές: Καλώδια A05VV-U ή J1VV-U(R)  μέσα σε σωλήνες 
πλασιτκούς σπιράλ. 
σε ψευδοροφή: Καλώδια A05VV-U ή J1VV-U(R) μέσα σε σχάρες. 
Ελάχιστη διάμετρος σωλήνων Φ 16 mm 
Ελάχιστη διατομή αγωγών: 
Φωτισμού και τηλεχειρισμών 1.5 mm2 
Ρευματοδοτών και κινήσεως 2.5 mm2 
Τροφοδοτικών γραμμών πινάκων 6 mm2 
Ύψος τοποθετήσεως 
Διακοπτών φωτισμού 1.2 m 
Ρευματοδοτών γενικής χρήσεως 0.5 m 
Επιτρεπόμενη πτώση τάσης: 4% (ΕΛΟΤ HD 384). 
Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι ελαφρού τύπου, διάτρητες, από προγαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 
σύμφωνα με το ΕΝ ISO 10147. 
Ο κεντρικός έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (κλιματισμού, φωτισμού 
κοινόχρηστων χώρων, φωτισμού όψεων, κλπ) καθώς και η εγκατάσταση συναγερμού θα υλοποιηθούν 
μέσω συστήματος BEMS. 
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για ιδιοκατανάλωση  
Προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην στέγη του κτιρίου και η διάθεση της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανομής με το καθεστώς αυτοπαραγωγού Net Metering: 
Το Net Metering είναι μια πολιτική αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς καταναλωτές που 
εγκαθιστούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιόχρηση (αυτοπαραγωγή - ιδιοκατανάλωση) 
και διοχέτευση της περίσσειας ενέργειας προς το Δίκτυο Διανομής. Στην Ελλάδα η εφαρμογή του 
θεσπίστηκε με σχετική Υπουργική Απόφαση στις 30/12/2014 και αφορά μόνο σε αυτοπαραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται ετησίως στο 
λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού. Το ενεργειακό ισοζύγιο παραγωγής – 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων θα συνδυαστεί με το τιμολόγιο 
της εγκατάστασης. 
Ως εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος προτείνεται αυτή των 15KW. Τα 



 

 

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια θα είναι Τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου, Ενεργειακής απόδοσης 405 Wp 
Τα ΦΒ πλαίσια θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE και η κατασκευή τους να είναι σύμφωνη με τα 
πρότυπα  IEC  61215,  IEC  61730-1,  IEC  61730-2,  IEC  62716,  IEC  61701,  IEC  62804  (ή  ισοδύναμα). 
Διαθεσιμότητα και υποβολή σχετικών Πιστοποιητικών. 
Οι Μετατροπείς θα διαθέτουν τουλάχιστον τρείς (3 ) εισόδους (MPP tracker) με την δυνατότητα 
σύνδεσης έξη ( 6 ) Strings, θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον με βαθμό 
προστασίας τουλάχιστον IP65, θα διαθέτουν διακόπτη DC και AC,  θα έχουν την δυνατότητα να παράγουν 
το 100% της ονομαστικής ισχύος εξόδου τους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40oC, χωρίς περιορισμό 
μείωσης ισχύος λόγω υψηλής θερμοκρασίας (Temperature derating) και θα έχουν απόδοση > 98 %. 
Η τελική εγκατεστημένη ισχύς, ο τύπος των πάνελ και του μετατροπέα θα καθοριστούν από την μελέτη 
εφαρμογής των Η/Μ. 
Γειώσεις 
Το δίκτυο γειώσεως αρχίζει από την τεχνητή γή του συγκροτήματος. Στον ηλεκτρικό πίνακα του 
κτιρίου θα καταλήγει αγωγός γείωσης συνδεδεμένος στον ζυγό γείωσης του Γενικού Πίνακα του 
Συγκροτήματος. Επειδή το υπό μελέτη κτίριο είναι υφιστάμενο δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν 
θεμελιακές γειώσεις. Είναι δυνατή η κατασκευή περιμετρικών γειώσεων θαμμένων εξωτερικά του 
κτιρίου. Η λύση αυτή προυποθέτει ανάληψη αυξημένου κόστους (εκσκαφές, δίκτυα χαλκού, επιχώσεις 
κλπ.). Εάν ζητηθεί από την Επίβλεψη της Μελέτης μπορεί να ακολουθηθεί. Στην αντίθετη περίπτωση 
προτείνουμε πλησίον του μετρητή Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. την κατασκευή γειωτή (τρίγωνο γείωσης ή σύστημα 
διασυνδεδεμένων πλακών Cu – γειωτής τύπου «Ε») ο οποίος θα συνδέεται στον ζυγό γείωσης του μετρητή 
(ο ένας) και στον ζυγό γείωσης του Γενικού Πίνακα (ο δεύτερος) με αγωγό Cu-eSn (χάλκινο 
επικασσιτερωμένο) διατομής σύμφωνης με την παρ. 543 του προτύπου ΕΛΟΤ-HD 384. Προτείνονται 
δύο γειωτές λόγω την απόστασης μετρητή – γενικού πίνακα ώστε να διασφαλίζεται η γείωση σε 
περίπτωση διακοπής του αγωγού γείωσης από τον μετρητή στον γενικό πίνακα. 
Σε περίπτωση χρήσης τριγώνων γείωσης αυτάπροτείνεται να έχουν μήκος πλευράς 3m και να 
αποτελούνταιτο καθένα από τρία ηλεκτρόδια γείωσης Φ17mmx 1.50m από χάλυβα ηλεκτρολυτικά 
επιχαλκωμένο με πάχος επιχάλκωσης 254μm κατά ΕΝ50164-2. 
Όλες οι τροφοδοτικές γραμμές των διαφόρων πινάκων θα περιλαμβάνουν και αγωγό γειώσεως ο 
οποίος θα συνδέεται με το ζυγό γειώσεώς τους στο ένα άκρο και με τον ζυγό γειώσεως του Γ.Π. στο 
άλλο.Ο παραπάνω αγωγός γειώσεως έχει την αυτή διατομή και μόνωση με τον ουδέτερο της 
τροφοδοτικής γραμμής κάθε μερικού πίνακα και είτε οδεύει παράλληλα με αυτή είτε περιλαμβάνεται στο 
ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο. 
Θα πρέπει να γίνει μέτρηση της γείωσης πριν την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Η γείωση θα πρέπει να 
πληρεί τις εξής απαιτήσεις: 
α. Μικρή αντίσταση διάβασης, ήτοι Rγ < 1.00 Ω 
β. Καλές και αντιδιαβρωτικά προστατευμένες ενώσεις, ώστε η τιμή της αντίστασης να μην 
μεταβάλλεται από τις καιρικές συνθήκες. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ενισχυθεί με επιπλέον ηλεκτρόδια γείωσης. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση θα 
γειώνονται. 
Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κινήσεως (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις μηχανημάτων ή συσκευών) 
θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόμη και στην περίπτωση που οι καταναλώσεις που 
τροφοδοτούν δεν θα έχουν μεταλλικά αντικείμενα. Ο αγωγός γειώσεως θα είναι της αυτής διατομής και 
μονώσεως  τουλάχιστον  με  τον  αγωγό  του  ουδετέρου  και  θα  τοποθετείται  στον  ίδιο  σωλήνα  ή  θα 
περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο. 
Αντικεραυνική Προστασία  
Όσον αφορά την αντικεραυνική προστασία κατασκευών, το ισχύον για την Ευρώπη πρότυπο το οποίο 
διέπει τα υλικά και το σχεδιασμό αυτής, είναι το πρότυπο IEC/EN 62305-3. Σε αυτό, περιγράφεται το 
Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) τύπου κλωβού, το οποίο συνιστάται ως το πλέον 
αποτελεσματικό και τεχνικά άρτιο. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 

Όλα τα υλικά της εγκατάστασης μετάδοσης φωνής και δεδομένων, θα φέρουν σήμανση CE και θα 
προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 
9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται κάθε φορά. 



 

 

Εγκα τά στα ση δ ικτύων πληρο φορικ ής και επικο ι νωνι ών (I CT)  
Στο συγκρότημα προβλέπεται εγκατάσταση δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών που θα 
περιλαμβάνει: 
Τους κατανεμητές φωνής - δεδομένων 
Το τηλεφωνικό κέντρο 
Τις τηλεφωνικές συσκευές 
Τις πρίζες τηλεφώνων - δεδομένων 
Τα δίκτυα διασύνδεσης των παραπάνω 
Προβλέπεται η εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου δομημένου ψηφιακού για τηλέφωνα και δεδομένα 
(Data), κατηγορίας 6Α κατά ISO/IEC 11801, EN 50172 & 50173, EIA/TIA 568A, TSB40A. 
 Διάρθρωση της εγκατάστασης 
Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ΚΥΑ41020/819-ΦΕΚ2776Β’-
15/10/2012 
«Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και 
τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού». 
Ο κεντρικός κατανεμητής του κτιρίου (Rack#1) θα φέρει διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερτάσεως 
προερχομένων από το δίκτυο Ο.Τ.Ε. (για κάθε ζεύγος εισαγωγικού καλωδίου). Στον κεντρικό κατανεμητή 
θα καταλήξει το εισαγωγικό καλώδιο Ο.Τ.Ε. 
Οι τερματικές λήψεις (πρίζες) για τη σύνδεση τηλεφωνικών ή άλλων τερματικών συσκευών στο δίκτυο 
θα είναι τύπου RJ45 μονές ή διπλές, κατά περίπτωση, για δίκτυο δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας 6A, 
θωρακισμένες πλήρως, με το κάλυμμα πλήρεις, κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση. 
Σε κάθε θέση εργασίας, γραφείου ή άλλου χώρου θα εγκατασταθεί τουλάχιστον μια διπλή πρίζα 
2xRJ45.Η μία λήψη προορίζεται για σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής και η δεύτερη για σύνδεση Η/Υ ή 
άλλης συσκευής σε δίκτυο. Σε επιλεγμένους χώρους όπου προβλέπεται η χρήσης και δεύτερης σύνδεσης 
συσκευής με το δίκτυο (fax, modem κτλ) θα τοποθετηθούν και επιπλέον πρίζες RJ45. 
Κάθε διπλή πρίζα 2xRJ45 με δύο καλώδια S-FTP 4 ζευγών. 
Σε επιλεγμένα σημεία των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρος θα εγκατασταθούν συσκευές 
μετάδοσης και αναμετάδοσης σήματος Wi-Fi για την πλήρη κάλυψη όλης της εγκατάστασης. 
Δίκτυο καλωδιώσεων 
Το δίκτυο θα κατασκευασθεί με καλώδια τύπου S-FTP J-02YSCH 4x2x23AWG/CAT6A. 
Τα καλώδια θα οδεύσουν από τον κεντρικό κατανεμητή του συγκροτήματος προς τις λήψεις των 
πριζών, εντός επίτοιχων σωληνώσεων ασθενών ρευμάτων ή επί σχαρών ασθενών ρευμάτων εντός 
ψευδοροφών. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνονται εντός σωλήνων πλαστικών ή χαλύβδινων, όπου 
απαιτείται μηχανική προστασία. Σε κάθε λήψη πρίζας τηλεφώνου – δεδομένων θα καταλήγει και ένα 
καλώδιο UTP 4 ζευγών. 
Τηλεφωνικό κέντρο 
Στον Κεντρικό Κατανεμητή θα εγκατασταθεί IP τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας. Το 
τηλεφωνικό κέντρο θα είναι επεκτάσιμο και κατάλληλο για σύνδεση με αναλογικά τηλέφωνα (fax), 
ψηφιακά τηλέφωνα και τηλέφωνα-συσκευές ISDN. 
Το τηλεφωνικό κέντρο, καθώς και το κεντρικό και τα τοπικά racks απαιτούν ανεξάρτητο σύστημα 
γείωσης (σύνδεση της γείωσης του τηλεφωνικού κέντρου ισοδυναμικά με την γείωση του κτιρίου) καθώς 
και απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων. 
Εγκατάσταση διανομής ραδιοτηλεοπτικού σήματος,  
Η εγκατάσταση επίγειων ραδιοτηλεοπτικών σημάτων περιλαμβάνει: 
oΔίκτυο από επίγεια κεραία R-TV (VHF - UHF) και δορυφορικές κεραίες Sat-TV και την ενισχυτική 
διάταξη του κτιρίο 
oΓραμμές και κεραιοδότες όπως στα συνημμένα σχέδια. 
oΔιακλαδωτήρες σήματος 
Σκοπός της εγκατάστασης είναι η μετάδοση εικόνας επίγειας και δορυφορικής τηλεόρασης σε 
επιλεγμένους χώρους του κτιρίου. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατά το δυνατόν του ίδιου 
εργοστασίου για την αρτιότερη προσαρμογή του συστήματος. Θα είναι σύμφωνα με τις νέες τάσεις της 
τεχνικής κατάλληλα για έγχρωμη τηλεόραση και στερεοφωνικά ραδιοφωνικά προγράμματα. Τα υλικά θα 
είναι κατάλληλα για σκληρές καιρικές συνθήκες και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στη στερέωσή τους. Μετά 
την τελική εκλογή και εγκατάσταση θα μετρηθεί στους κεραιοδότες το σήμα και θα συνταχθεί πρακτικό, 
της Επίβλεψης παρούσας. 



 

 

Δίκτυο διανομής επίγειων ραδιοτηλεοπτικών σημάτων 
Το δίκτυο διανομής περιλαμβάνει τα καλώδια που αναχωρούν από τον κεντρικό διακλαδωτήρα, τους 
διανεμητές και τον κεραιοδότη. 
Οι γραμμές θα είναι από ομοαξονικό θωρακισμένο καλώδιο 75Ω SATV κλάσης θωράκισης Α++ μέσα σε 
πλαστικούς σωλήνες ή εντός σχαρών ασθενών ρευμάτων. 
Οι πρίζες θα συνδέονται στον αντίστοιχο κλάδο του δικτύου με τοπολογία αστέρα. Όλοι οι κεραιοδότες θα 
είναι τερματικοί. Οι πρίζες θα είναι διπλές (τηλεοράσεως και ραδιοφώνου), κατάλληλες για χωνευτή 
τοποθέτηση. 
Γείωση 
 
Το συγκρότημα των κεραιών ραδιοφωνίας – τηλεόρασης και δορυφορικού σήματος θα είναι 
εφοδιασμένο με αλεξικέραυνο γραμμής και κυψέλη φίλτρων και θα γειωθεί στον γειωτή του κτιρίου. 
Εγκατάσταση ενισχυμένου ήχου 
Σε συγκεκριμένους χώρους του κτιρίου θα τοποθετηθούν ηχεία για την μετάδοση αγγελιών, μουσικής 
και μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης. 
Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί όλο το κτίριο με ένα κεντρικό σύστημα από το οποίο θα γίνεται η 
εκπομπή σήματος. Θα υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού σε ανεξάρτητες ζώνες και η εκπομπή 
ιδιαίτερου σήματος σε κάθε μία ζώνη. 
Το σύστημα λόγω του ότι θα προορίζεται και για μετάδοση ανακοινώσεων ή αγγελιών έκτακτης 
ανάγκης (πχ. φωτιά, σεισμός κλπ) σε χώρους συνάθροισης κοινού, θα διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ασφαλείας EN60849 για όλες τις συσκευές του, δηλ. το ψηφιακό κέντρο ελέγχου, 
τις ψηφιακές κονσόλες ομιλίας, τους ψηφιακούς ενισχυτές κλπ. 
Σε όλες τις ζώνες θα υπάρχει δυνατότητα αναγγελιών, μουσικής υποβάθρου (background) και αγγελιών 
κινδύνου (EMERGENCY), με αυτόματη εκπομπή ψηφιακών προγεγραμμένων μηνυμάτων εκκένωσης σε 
σύνδεση με τον πίνακα   πυρανίχνευσης. 
Το σύστημα θα διαθέτει ψηφιακή γεννήτρια μηνυμάτων γενικού ενδιαφέροντος με αυτόματη μετάδοση 
βάσει ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγραμματισμού. 
Οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις 
Στους χώρους εκδηλώσεων θα υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την  σύνδεση  προβολικών συστημάτων. 
Ηλεκτρονικό σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)  
Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) θα δίνει τη δυνατότητα συνεχούς 
ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των κοινόχρηστων, όλων των εισόδων καθώς και της εξωτερικής 
περιμέτρου του υπό μελέτη χώρου. 
Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) θα είναι ψηφιακό και θα 
αποτελείται από: 
κατάλληλο αριθμό έγχρωμων, αυτόματων, υψηλήςευκρίνειας δικτυακών
 εικονοληπτών (σταθερών και κινητών): 
Οι εικονολήπτες που θα εποπτεύουν τις εισόδους θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας, έγχρωμοι, σταθεροί. 
Αυτοί που θα εποπτεύουν τους κοινόχρηστους χώρους και τους διαδρόμους κυκλοφορίας θα είναι 
ψηφιακής τεχνολογίας, έγχρωμοι, κινητοί. 
Αυτοί  που  θα  εποπτεύουν  τους  εξωτερικούς  χώρους  θα  είναι  ψηφιακής  τεχνολογίας, έγχρωμοι, 
σταθεροί, αντιβανδαλιστικού τύπου. 
κατάλληλη καλωδιακή υποδομή για διασύνδεση των ψηφιακών εικονοληπτών με το τοπικά και 
κεντρικά ικριώματα 
κατάλληλη δικτυακή υποδομή για τη διασύνδεση των εικονοληπτών των εποπτευόμενων χώρων. 
Έναν (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό για την απεικόνιση και καταγραφή κάθε 
εικονολήπτη. 
Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) θα αποτελεί αυτοτελές και 
ανεξάρτητο σύστημα, το οποίο θα ελέγχεται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
Το σήμα video θα καταγράφεται σε καταγραφικό τοποθετημένο το κεντρικό ικρίωμα 19” (Rack#1). 
Εφαρμογή BEMS στο Έργο 
 
Στην φάση της μελέτης εφαρμογής θα προβλεφθεί η εγκατάσταση συστήματος BEMS στο κτίριο, μέσω του 
οποίου θα ελέγχονται ενδεικτικά οι παρακάτω λειτουργίες: 



 

 

Έλεγχος των αντλιών θερμότητας σε συνεργασία με τα μητρικά συστήματα ελέγχου των συστημάτων 
αυτών, 
Έλεγχος της λειτουργίας των Κ.Κ.Μ. ανά χώρο σε θέρμανση και ψύξη, 
Έλεγχος του εσωτερικού φωτισμού όλων των χώρων, όσον αφορά την έναυσή τους σε σχέση με την 
κίνηση των χώρων, την ηλιοφάνεια, τα χρονοπρογράμματα λειτουργίας κλπ. Ο έλεγχος προτείνεται να 
γίνεται με σύστημα KNX διασυνδεδεμένο στο BMS. 
Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων (data logging) της κατανάλωσης ηλεκτρικού  ρεύματος ανά 
ηλεκτρικό πίνακα, της κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), της παραγωγής και κατανάλωσης 
ενέργειας για την Ψύξη-Θέρμανση, κ.α. 
Δυνατότητα λήψης απομακρυσμένων μηνυμάτων συναγερμού (alarms) από τα μηχανήματα κλιματισμού, 
από το σύστημα πυρανίχνευσης, από τα αντλιοστάσια, τις δεξαμενές, ως επίσης και των επικρατουσών 
συνθηκών στους χώρους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή θερμοκρασία) κ.ά. 
Δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων ελέγχου του κλιματισμού και του φωτισμού απομακρυσμένα 
και εύκολα από τα γραφεία του Δήμου, προσαρμογή της λειτουργίας φωτισμού και κλιματισμού 
σύμφωνα με τις εκδηλώσεις και τυχόν άλλα συμβάντα. 
Αυτόματη προσαρμογή των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων σύμφωνα με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος (εξωτερική θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα, κλπ.) 
Όλα τα παραπάνω θα συμβάλλουν σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, τόσο με την αυτοματοποίηση 
της λειτουργίας των συστημάτων όσο και με την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη βλαβών. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Στο αντικείμενο της Ενεργητικής Πυροπροστασίας περιλαμβάνονται: 
η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας 
πυρκαιάς 
η εγκατάσταση των φορητών μέσων πυρόσβεσης 
η εγκατάσταση πυροσβεστικών ερμαρίων’ 
Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης  
Οι φορητοί πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3−7: «Φορητοί πυροσβεστήρες 
– Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε φορά ισχύει και της 
Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, 
διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚΒ΄ 1218). Η κατασβεστική ικανότητα με την αντίστοιχη αποδεκτή 
ονομαστική γόμωση αναγράφονται στους Πίνακες 1 και 2. 
Οι φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε ύψος 0,80 – 1,20 μέτρα από το δάπεδο, στις οδεύσεις δια 
φυγής, πλησίον κλιμακοστασίων, επικίνδυνων χώρων, εξόδων κινδύνου, ενώ απαγορεύεται η 
τοποθέτησή τους σε χώρους μη προσβάσιμους, κάτω από κλιμακοστάσια ή σε χώρους που καλύπτονται 
από υλικά. 
Ειδικότερα οι φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα τοποθετούνται πλησίον 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή σε χώρους παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος όπως πίνακες, 
μετασχηματιστές, χώρους εργαστηρίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λεβητοστάσια. 
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητο σύστημα συναγερμού  
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και του χειροκίνητου 
συστήματος συναγερμού θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει. Η εγκατάσταση αυτόματης ανίχνευσης (και αναγγελίας) 
πυρκαγιάςθα καλύπτει όλη την έκταση των κτιρίων εκτός των λουτρών τα οποία εξαιρούνται σύμφωνα με 
την παράγραφο 5.3.9 του προτύπου CEN/TS 54-14:2018. 
Προτείνεται η τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού σε όλους τους στεγασμένους χώρους 
έστω και εάν δεν είναι υποχρεωτικό για όλους. 
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα συστήματα και δίκτυα με τα οποία σε περίπτωση 
εκδήλωσης πυρκαγιάς επιδιώκεται η κατά το δυνατόν έγκαιρη ανίχνευση της και η εξασφάλιση μέσω 
καταλλήλων συστημάτων σήμανσης της ασφαλούς εκκένωσης του κτιρίου. Θα αποτελείται από τον 
πίνακα ελέγχου, αναλογικής ανίχνευσης σύγχρονης τεχνολογίας, τον απαιτούμενο εξοπλισμό ανίχνευσης, 
ενδείξεων και οπτικοακουστικού συναγερμού καθώς και το κατάλληλο λογισμικό, ώστε να 
εκπληρώνονται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών. Το σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει τον 
προγραμματισμό του λογισμικού, την ασφαλή αποθήκευση πληροφοριών και την ικανότητα 
επαναπρογραμματισμού του. 



 

 

Ειδικότερα η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει: 
Το κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς (πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς) το οποίο θα είναι σύμφωνο με τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54−23: «Διατάξεις συναγερμού 
– Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύουν. Ο κεντρικός πίνακας συναγερμού και 
πυρανίχνευσης θα διαθέτει δύο (2) βρόγχους με όλα τα παρελκόμενά τους και θα είναι εγκατεστημένος 
στον χώρο του γραφείου του Κτιρίου Β. 
Τους ανιχνευτές κάθε είδους, 
Τους χειροκίνητους αγγελτήρες, 
Τις συσκευές ηχητικών και φωτεινών σημάνσεων, 
Τις καλωδιώσεις κλπ., 
και θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των κανονισμών που ισχύουν. 
Η εγκατάσταση θα εφοδιαστεί με οπτικό και ηχητικό σύστημα σήμανσης τοπικού και γενικού 
συναγερμού και θα έχει την δυνατότητα μετάδοσης μαγνητοφωνημένου μηνύματος προς  την 
Πυροσβεστική υπηρεσία ή άλλα τηλέφωνα. Επί πλέον θα υπάρχει πρόβλεψη για σύνδεση του συστήματος 
με αυτόματο τηλεφωνητή και κέντρο λήψης σημάτων. 
Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά. 
Θα τοποθετηθούν συσκευές μετάδοσης ηχητικών σημάτων συναγερμού (σειρήνες). Οι συσκευές 
συναγερμού θα τοποθετούνται πλησίον των εξόδων διαφυγής των χώρων καθώς και σε επιλεγμένα ορατά 
σημεία στους κοινόχρηστους χώρους – διαδρόμους των κτιρίων, όπως φαίνονται στα σχέδια. 
Πυροσβεστικά σημεία υδροληψία ς με ελαστικό σωλήνα  
Όπου δεν απαιτείται η εγκατάσταση Μ.Υ.Π.Δ. τοποθετούνται πυροσβεστικάσημεία υδροληψίας με 
εύκαμπτο σωλήνα μήκους 20m με ακροφυσίο, μόνιμα συνδεδεμένο στο δίκτυο ύδρευσης με βάνα 
διακοπής. Τα ερμάρια θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα και θα φέρουν γυάλινο κάλυμμα. 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
 

Τα κύρια μηχανήματα, υλικά και συσκευές των ανελκυστήρων πρέπει να είναι προελεύσεως ενός 
εργοστασίου. Οι οδηγοί και τα εξαρτήματα συνδέσεως μπορούν να είναι άλλων ειδικευμένων εργοστασίων. 
Οι θαλαμίσκοι, οι ηλεκτρικές σωληνώσεις και καλωδιώσεις πρέπει να είναι ομοίως ειδικευμένων 
εργοστασίων. 
Επίσης στην κομβιοδόχη σε ειδική εσοχή θα υπάρχει τηλεφωνική συσκευή, αυτόνομο φωτιστικό σώμα 
ασφαλείας που θα ανάβει σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος καθώς και πινακίδα με οδηγίες χρήσεως 
σε περίπτωση ανάγκης και μέσα στον θάλαμο θα εγκατασταθεί μεγάφωνο. 
Σήμανση 
Σε όλους τους ορόφους στο φρεάτιο θα υπάρχει πάνω από κάθε πόρτα πινακίδα από πλάκα αλουμινίου 
ανοδικά οξειδωμένου η οποία θα φέρει δύο ανάγλυφα βέλη ευδιάκριτα από μακριά, ένα για την άνοδο και 
ένα για την κάθοδο. Στις ακραίες στάσεις θα υπάρχει μόνο ένα βέλος. Πίσω από την πλάκα θα υπάρχει 
κουδούνι (GONG). Λίγο πριν φθάσει ο ανελκυστήρας στον όροφο θα ηχεί το κουδούνι και ταυτόχρονα θα 
φωτίζεται το βέλος της κατευθύνσεως προς την οποία θα οδεύσει ο θάλαμος. 
Μέσα στον θάλαμο και πάνω από την πόρτα θα υπάρχει πλάκα αλουμινίου ανοδικά οξειδωμένου η οποία 
θα φέρει φωτεινούς δείκτες της θέσεως (ορόφου) με φωτεινά βέλη κατευθύνσεως πορείας. 
Επίσης μέσα στον θάλαμο θα υπάρχει και ηχητική σήμανση των ορόφων με voice synthezirer. 
Σε στάθμη ισογείου στο φρεάτιο πάνω από την πόρτα θα υπάρχει επιπλέον πλάκα αλουμινίου ανοδικά 
οξειδωμένου, η οποία θα φέρει φωτεινούς δείκτες της θέσεως του θαλάμου. 
'Όλες οι κομβιοδόχες εσωτερικές και εξωτερικές θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο ύψος ώστε να 
μπορούν να τις χειρίζονται τομα καθισμένα σε αναπηρικό καροτσάκι. 
Σε όλες τις πόρτες των ανελκυστήρων ο έλεγχος για την παρουσία ατόμων για το κλείσιμο των θυρών 
θα γίνεται όχι με φωτοκύτταρο αλλά με ανιχνευτή δέσμης 180 °. 
Ανελκυστήρας ατόμων 
Ο ανελκυστήρας θα έχει θάλαμο διαστάσεων 1400x1500 mm με αυτόματες θύρες. τηλεσκοπικού 
ανοίγματος, 11 στάσεων 900 kgr με σύγχρονο κινητήρα και χωρίς μηχανοστάσιο 
Το δάπεδο του θαλάμου θα είναι ισχυρής κατασκευής, κατάλληλο για να δέχεται συγκεντρωμένο φορτίο 
500 kg/m2. Το κατώφλι του δαπέδου θα καλυφθεί με αυλακωτό έλασμα αλουμινίου. 
Η οροφή του θαλάμου θα είναι ισχυρής κατασκευής και στην εσωτερική της πλευρά θα καλυφθεί με υλικό 
που θα υποδειχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο τύπος του φωτισμού του θαλάμου υποδειχθεί από 
τον αρχιτέκτονα. 



 

 

Θα τοποθετηθούν οι παρακάτω συσκευές χειρισμού και σήμανσης: 
Κομβιοδόχες ορόφων: 
Σε κάθε όροφο θα τοποθετηθεί κομβιοδόχος με πλάκα inox satinex αλουμινίου που θα περιλαμβάνει 
μπουτόν κλήσεως και φωτεινές ενδείξεις της κλήσης και της κίνησης του θαλάμου (πάνω - κάτω). Στο 
ισόγειο η κομβιοδόχος θα διαθέτει και ψηφιακή ένδειξη της θέσης του θαλάμου. 
Κομβιοδόχος θαλάμου: 
Στο θάλαμο θα τοποθετηθεί κομβιοδόχος ίδιας κατασκευής με τις κομβιοδόχους ορόφων 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Γενικά  
Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η  εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξη –  θέρμανση – αερισμός) 
του κτιρίου με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, όπως την εγκατάσταση της παραγωγής ψύξης - 
θέρμανσης, τον εξοπλισμό μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, τα δίκτυα αεραγωγών κλπ. 
 Συνθήκες σχεδιασμού  
Εξωτερικές συνθήκες σχεδιασμού 
Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-3/2014, τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, πρέπει να 
διαστασιολογούνται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ακραίες εποχιακές συνθήκες θερμοκρασίας (ελάχιστες, 
μέγιστες) της κάθε περιοχής. Ως μέγιστες (θερινή περίοδος) και ελάχιστες (χειμερινή περίοδος) συνθήκες 
σχεδιασμού θεωρούνται αυτές που η υπέρβασή τους (εμφάνιση  υψηλότερων ή  χαμηλότερων τιμών 
αντίστοιχα για θέρος / χειμώνα) δεν ξεπερνά σε ποσοστό το 1%, 2%, ή 5% του συνόλου των μετρήσεων 
όπως  ορίζεται  στο  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  15927.2:2005.Στην  ΤΟΤΕΕ  20701-3/2014  –  Γ’  Έκδοση: 
«Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών» οι συνθήκες σχεδιασμού υπολογίστηκαν με βάση τα 
διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα της ΕΜΥ και αφορούν στην περίοδο 1993 – 2003.Οι συνθήκες 
σχεδιασμού για τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού που καθορίστηκαν και δίνονται στους 
πίνακες 2.1 και 2.2 της παραποάνω ΤΟΤΕΕ, αφορούν σε συνθήκες σχεδιασμού 1%, 2,5%, 5% όπως ίσχυε 
μέχρι την έκδοσή της στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86. 
Συνθήκες σχεδιασμού Χειμώνα: 
Οι συνθήκες σχεδιασμού χειμώνα εφαρμόζονται για την διαστασιολόγηση των συστημάτων θέρμανσης 
και είναι συνήθως αυτές που η υπέρβασή τους (εμφάνιση χαμηλότερων τιμών) δεν ξεπερνά σε ποσοστό 
το 1%. 
Πίνακας 2.1.Συνθήκες Σχεδιασμού Χειμώνα(οC) 
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Επομένως οι τιμές σχεδιασμού χειμώνα που λαμβάνονται και η μεθοδολογία υπολογισμού θερμικών 
απωλειών που θα ακολουθηθεί είναι: 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ (°C) : -4.5 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ (%) : 79.50 (για Tdb = -4,50C και Τwb = -5,00C) 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ  : ΕΝ12831 
Συνθήκες σχεδιασμού Θέρους: 
Οι συνθήκες σχεδιασμού για την θερινή περίοδο εφαρμόζονται για την διαστασιολόγηση των συστημάτων 
ψύξης ή/και κλιματισμού και αντιπροσωπεύουν συνήθως το 1% των ωρών της θερινής περιόδου. 
Ως θερμοκρασία σχεδιασμού θέρους 1% λαμβάνεται η μέση  τιμή μεταξύ  της μέσης μέγιστης και  μέσης 
απολύτως μέγιστης μηνιαίας θερμοκρασίας από τους πίνακες 3.3 και 3.5, πίνακας 3.9 (Μέση μηνιαία 
σχετική υγρασία) της ΤΟΤΕΕ 20701-3/2014: 
Επομένως οι τιμές σχεδιασμού θέρους που λαμβάνονται και η μεθοδολογία  υπολογισμού ψυκτικών 
φορτίων που θα ακολουθηθεί είναι: 
 

 
Θερμοκρασίες σχεδιασμού θέρους 1% 



 

 

Περιοχή/μήνας ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 

Ιωάννινα 21.00 26.10 30.50 33.50 33.40 29.30 
Σχετική υγρασία σχεδιασμού θέρους [%] 
Περιοχή/μήνας ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 

Ιωάννινα 68,1 65,8 58,8 52,1 54,1 63,9 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ: ASHRAE RTS 2013 
Εσωτερικές συνθήκες σχεδιασμού 
Το κτίριο σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, χαρακτηρίζεται γενικά ως χώρος συνάθροισης κοινού 
(Χ.Σ.Κ.). Η επιλογή των εσωτερικών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, του αριθμού των ατόμων 
εντός του κάθε χώρου, η απαίτηση σε νωπό αέρα, η εκλυόμενη θερμότητα χρηστών ανά χρήση και η 
εκτιμώμενη θερμική ισχύς ηλεκτρικών συσκευών / εξοπλισμού, θα ληφθούν από τους αντίστοιχους 
πίνακες 2.2 έως 2.8 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017. ενδεικτικά ως εξής: 
 Π αρατή ρηση :. Στην φάση της Οριστικής Μελέτης θα χρησιμοποιηθούν οι πραγματικές τιμές (W/m2) που θα 
προκύψουν από την Μελέτη Φωτοτεχνίας που θα εκπονηθεί στα πλαίσια της Οριστικής Αρχιτεκτονικής 
Μελέτης. 
Συντελεστές θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων 
 
Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. όλα τα δομικά στοιχεία ενός ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου οφείλουν να 
πληρούν τους περιορισμούς θερμομόνωσης του παρακάτω πίνακα: 
Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας διαφόρων δομικών στοιχείων ανά 
κλιματική ζώνη, όπως ορίζονται στο Αρ. Φύλλου 4003Β  17 Νοεμβρίου 2017 Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365 
«Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». 
Επειδή στην φάση της Αρχιτεκτονικής Προμελέτης δεν έχει προσδιοριστεί το είδος και ο τύπος των δομικών 
στοιχείων των κτιρίων, για τους υπολογισμούς των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων 
λαμβάνουμε τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμών συντελεστών θερμοπερατότητας της παραπάνω Τεχνικής 
Οδηγίας για την Ζώνη Γ’ στην οποία εμπίπτει η περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων. 
Επιλογή συστήματος Κλιματισμού – Αερισμού  
Μονάδες παραγωγής θέρμανσης – ψύξης 
 
Για την επιλογή των μονάδων παραγωγής θέρμανσης – ψύξης του συστήματος κλιματισμού των κτιρίων 
του Έργου διατίθενται οι εξής τρείς δυνατότητες: 
Σύστημα με χρήση ορυκτών καυσίμων: Δεν προτείνεται λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους και 
περιβαλλοντικών ζητημάτων 
Σύστημα με γεωθερμικές αντλίες: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω έλλειψης χώρου του οικοπέδου της 
μελέτης. 
Σύστημα με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας. Προτείνουμε την 3η λύση, η οποία οδηγεί σε δύο υπο-
επιλογές: 
Αντλίες θερμότητας αέρα – νερού: Η χρήση νερού απαιτεί την κατασκευή υδροστασίου και ιδιαίτερων 
αυτοματισμών ελέγχου. Οι διατομές των δικτύων διανομής θα είναι μεγάλες όπως και οι απαιτήσεις 
επαρκούς θερμομόνωσης αυτών. 
Αντλίες θερμότητας αέρα – ψυκτικού ρευστού: Τα ψυκτικά ρευστά λόγω την μεγαλύτερης ικανότητας 
μεταφοράς ενέργειας ανά μονάδα όγκου τους σε σχέση με το νερό, απαιτούν δίκτυα διανομής 
μικρότερων διατομών. Επίσης δεν απαιτείται η κατασκευή υδροστασίου. Τα συστήματα της αγοράς 
διαθέτουν ενσωματωμένα στοιχεία αυτομάτου ελέγχου. 
Επομένως προτείνεται ηθέρμανση – ψύξη του κτιρίου με την εγκατάσταση συστημάτων αερόψυκτων 
αντλικών θερμότητας απευθείας εκτόνωσης και μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable 
Refirigeration Volume  Inverter Type). 
Επεξεργασία αέρα, διανομή θέρμανσης – ψύξης, τερματικές μονάδες 
Για το σύστημα διανομής θέρμανσης – ψύξης και τις τερματικές μονάδες αυτού, διατίθενται οι παρακάτω 
επιλογές: 
Σύστημα τοπικών μονάδων ανεμιστήρα – στοιχείου απευθείας εκτόνωσης (FCU-DX) τύπου αεραγωγών 
συνδυασμένων με μονάδες αερισμού (προσαγωγής νωπού & απόρριψης) με εναλλάκτη αέρα/αέρα: 



 

 

Πλημμελής έλεγχος των συνθηκών άνεσης των χώρων (θερμοκρασία – υγρασία). Απαιτείται η ύπαρξη 
ψευδοροφών ώστε οι μονάδες να μην είναι εμφανείς. Επίσης δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα η μετάδοση 
θορύβου διαμέσου των αεραγωγών. 
Σύστημα Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (Κ.Κ.Μ.) με δίκτυα αεραγωγών και στόμια διανομής αέρα: 
Στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί την βέλτιστη λύση. Οι Κ.Κ.Μ. παρέχουν πλήρη έλεγχο των 
εσωτερικών συνθηκών των χώρων (θερμοκρασία – υγρασία). Με τη βοήθεια του συστήματος αυτομάτου 
ελέγχου είναι δυνατή η λειτουργία ψύξης μόνο με αερισμό χωρίς την λειτουργία των αντλιών 
θερμότητας (freecooling). Βεβαίως θα πρέπει να κατασκευαστούν κατάλληλοι χώροι για την τοποθέτηση 
των Κ.Κ.Μ. και να μελετηθεί η χρήση ηχοπαγίδων για την αποκοπή ανεπιθύμητου θορύβου στον χώρο. 
Επομένως προτείνεται η εγκατάσταση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων διόροφου τύπου 
(doubledeck) με ανεμιστήρες προσαγωγής και επιστροφής με ρύθμιση στροφών, κοινό στοιχείο 
θέρμανσης/ψύξης απευθείας εκτόνωσης (DXcoil) συνδεδεμένο με εκτονωτικές βαλβίδες στην αντίστοιχη 
αντλίας θερμότητας, διπλό κιβώτιο μίξης αέρα με πρόφιλτρο, σακκόφιλτρο αέρα προσαγωγής κλάσης F9 
/ ePM1 80%,εναλλάκτη αέρα/αέρα. Ειδικότερα ο εναλλάκτης αέρα/αέρα θα έχει ελάχιστη απόδοση 73% 
στην εναλλαγή θερμοκρασίας σύμφωνα με τον κανονισμό ErP 1253/2015. Ο τύπος του εναλλάκτη θα είναι 
πλακοειδής (plate), υποχρεωτικά αντιρροής (counter flow) και όχι διασταυρούμενης ροής (cross flow), με 
πιστοποιημένο όριο μέγιστης εσωτερικής διαρροής αέρα έως 1,5% και ειδική  αντιμικροβιακή επίστρωση 
με σκοπό την διασφάλιση της βέλτιστης καθαρότητας του αέρα προσαγωγής αλλά ταυτόχρονα και την 
υψηλή ενεργειακή απόδοση. Ο εναλλάκτης θα φέρει διάταξη by-pass με διαφράγματα αέρα για 
λειτουργία free-cooling μέσω μηχανοκίνητου μηχανισμού και κατάλληλου ηλεκτροκινητήρα για αυτόματη 
και ελεγχόμενη λειτουργία. Κάθε Κ.Κ.Μ. θα είναι εργοστασιακά προκαλωδιωμένη και θα φέρει ελεγκτή ο 
οποίος θα συνδέεται στο BMS του Έργου. Ο σκελετός τους θα είναι κατασκευασμένος από προφίλ 
ανοδιωμένου αλουμινίου (προστασία από διάβρωση). Επιπλέον θα υπάρχει θερμοδιακοπή στις ενώσεις 
των προφίλ των Κ.Κ.Μ. με μπάρες πολυαμιδίου. 
Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η εγκατάσταση δύο (2) Κ.Κ.Μ.. Η μία θα είναι υπέυθυνη για το Ισόγειο 
και η άλλη για τους δύο ορόφους του κτιρίου. 
Για τον εξαερισμό των WC προτείνονται δίκτυα αεραγωγών με ανεμιστήρες in-line αεραγωγού. Σε κάθε 
WC θα τοποθετηθεί ειδική βαλβίδα με αισθητήρα παρουσίας η οποία ενεργοποιούμενη κατά την 
παρουσία ατόμου θα διαμορφώνει τις στροφές του ανεμιστήρα in-line διασφαλίζοντας την απαγωγή 
οσμών. Η θέρμανση και ψύξη των WC που γειτνιάζουν με θερμαινόμενους / ψυχόμενους χώρους θα 
γίνεται με προσαγωγή θερμού ή ψυχρού αέρα από τους παρακείμενους χώρους μέσω στομίων 
επικοινωνίας χώρου, τοποθετημένων στην πόρτα του κάθε WC. 
Χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας 
Σύμφωνα με τα παραπάνω για την τροφοδοσία των στοιχείων απευθείας εκτόνωσης των Κ.Κ.Μ. 
επιλέγονται αντλίες θερμότητας με τις παρακάτω αποδόσεις: 
ΥΠΟΜ ΝΗΜ Α ΑΝΤΛΙΩ Ν ΘΕΡΜ Ο ΤΗΤΑΣ 
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HP1 100 35 30 22,5 35 30 27 40 

HP2 100 35 35 32,5 35 35 28 45 

Δίκτυα αεραγωγών  
Από τις Κ.Κ.Μ. θα αναχωρούν δίκτυα αεραγωγών ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από γαλβανισμένο 
χαλυβδόφυλλο που θα καταλήγουνσε στόμια προσαγωγής του κλιματισμένου αέρα. Στη συνέχεια με 
δίκτυα αεραγωγών απαγωγής θα γίνεται η επιστροφή του αέρα των χώρων προς τις Κ.Κ.Μ.  και απόρριψη 
του υπολοίπου στο εξωτερικό περιβάλλον. 
Η προσαγωγή του αέρα στούς χώρους θα γίνεται με στόμια γραμμικά τοίχου ή οροφής με καμπύλα 
πτερύγια και εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισηςκαι η απαγωγή αέρα από τον χώρο με στόμια γραμμικά 



 

 

τοίχου ή ψευδοροφής τύπου ανεμοστάτη με εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης. 
Ολοι οι αεραγωγοί (προσαγωγής και επιστροφής) θα θερμομονωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ΤΟΤΕΕ 
20701-1/2017 (παρ.4.3) με μόνωση με συντελεστή λ=0.040W/(m*K) και πάχος μόνωσης 30mm για 
διέλευση σε εσωτερικούς χώρους και 40mm για διέλευση σε εξωτερικούς χώρους. Οι αεραγωγοί απόρριψης 
δεν θα μονωθούν. 
Δίκτυα σωληνώσεων  
Οι ψυκτικές σωλήνες διασύνδεσης των αντλιών θερμότητας με τα στοιχεία των Κ.Κ.Μ. θα πρέπει να είναι 
χαλκού άνευ ραφής - υπερβαρέως τύπου, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ελαχίστου 
πάχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο της παρούσης που αφορά  τη θερμική  μόνωση 
σωληνώσεων και εξωτερικά θα είναι τυλιγμένες με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία. Το δίκτυο δε των 
εξωτερικών χώρων θα πρέπει να είναι μονωμένο με μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ελαχίστου πάχους 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο της παρούσης που αφορά τη θερμική μόνωση σωληνώσεων 
και εξωτερικά θα είναι τυλιγμένες με αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου. 
Σε όλες τις οριζόντιες διελεύσεις σωληνώσεων σε λιθοδομές ή πλινθοδομές θα εφαρμοστεί μηχανική 
προστασία. Η θερμομονωμένη σωλήνωση θα τοποθετείται σε άλλη σωλήνωση από γαλβανισμένο 
χαλυβδοσωλήνα μεσαίου τύπου (πράσινη ετικέττα). Η εξωτερική σωλήνωση θα εκτείνεται σε όλο σχεδόν 
το μήκος της οριζόντιας οπής, θα τοποθετείται δε ένα εκατοστόμετρο μετά την αρχή της οπής και ένα 
εκατοστόμετρο πριν το τέλος της. Στα σημεία εισόδου – εξόδου και αφού διέλθει η θερμομονωμένη 
σωλήνωση, θα τοποθετείται στεγανοποιητική μαστίχη  ώστε να  μην έρχεται  σε επαφή  η  σωλήνωση 
μηχανικής προστασίας με το επίχρισμα. Η πλήρωση του διακένου μεταξύ της σωλήνωσης μηχανικής 
προστασίας και της λιθοδομής ή της πλινθοδομής θα γίνεται με δομικά υλικά που δεν βλάπτουν το 
γαλβάνισμα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα συνημμένα σχέδια λεπτομερειών. 
Στο δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν διακλαδωτήρες του αυτού τύπου με τις 
σωληνώσεις, ειδικής κατασκευής (joints) , τα οποία θα προμηθεύεσει ο ίδιος προμηθευτής των 
κλιματιστικών μηχανημάτων και θα είναι της αυτής κατασκευάστριας εταιρείας. Κάθε τέτοιο σετ 
διακλαδωτήρα θα περιλαμβάνει τη μόνωσή του, καπάκια και ειδική στεγανοποιητική και σταθεροποιητική 
ταινία. 
Μόνωση σωληνώσεων  
Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017, τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) της κεντρικής 
θέρμανσης ή της εγκατάστασης ψύξης ή του συστήματος Ζ.Ν.Χ. πρέπει να διαθέτουν θερμομόνωση με 
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας θερμομονωτικού υλικού λ = 0,040 W/(mK) (στους 20°C) και πάχος 
θερμομόνωσης όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με τη χρήση και τους χώρους διέλευσης. 
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