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Α. ΓΔΝΗΚΑ 

Αληηθείκελν ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΚηΔ ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηεί 

ην ππφςε έξγν.  

Σν παξφλ ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ απνηειείηαη 

απφ δχν επηκέξνπο ηκήκαηα. ηελ παξάγξαθν Β ηνπ παξφληνο παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζηνλ παξφλ έξγν. Οη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ΔΣΔΠ ππάξρνπλ 

αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ (www.ggde.gr). ηελ παξάγξαθν Γ ηνπ 

παξφληνο ππφ ηνλ ηίηιν πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο παξαηίζεληαη 

ζπκπιεξσκαηηθνί φξνη ησλ ΔΣΔΠ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα αληηθείκελα πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ. 

Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ε ηζρχο ηεο ΚΤΑ 6690/15-06-2012 θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ 

ζρεηηθψλ ΚΤΑ, ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε γηα ηελ επξεία πνηθηιία πξντφλησλ ηα νπνία 

δηαθηλνχληαη ή δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο εληφο ηεο Διιεληθήο 

επηθξάηεηαο φηη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα γηα θάζε πξντφλ 

EλαξκνληζκέλαEπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ χζηεκα 

Σππνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE. Δπηζεκαίλεηαη φκσο θαη ε επηζήκαλζε 

ηνπ ΔΛΟΣ φηη «Σα θξάηε µέιε δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά 

θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE, εθηφο εάλ ηέηνηνπ 

είδνπο κέηξα κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ βάζεη ζηνηρείσλ µε ζπµµφξθσζεο ηνπ 

πξντφληνο» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ (ΔΣΔΠ) 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2221/Β/30-

07-2012) ηίζεηαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ ΔΣΔΠ (Διιεληθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο) ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

ζρεηηθή εγθχθιην 26/04-10-2012 ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ.  

Με ηηο απνθάζεηο  ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ: (α) 

ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/469/23-9-2013(ΦΔΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ΓΗΠΑΓ/ νηθ.628/ 7-10-2014 

(ΦΔΚ: 2828/Β/ 21-10-2014), (γ) ΓΗΠΑΓ/νηθ.667/30-10-2014 (ΦΔΚ: 3068/Β/14-11-2014) 

είραλ αλαζηαιεί ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ελλέα (9) ΔΣΔΠ. Οη παξαπάλσ ελλέα (9) 

ΔΣΔΠ κέζσ 3 ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ: (α) 30/2013 (ΓΗΠΑΓ/νηθ/508/18-102013), (β) 

22/2014 (ΓΗΠΑΓ/νηθ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 (ΓΚΠ/νηθ/154/11-12-2014), 

πξνηάζεθε λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ελλέα (9)  Πξνζσξηλέο  Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο. 

Δπίζεο κε ηελ ππ’ αξηζκφ Γ.Κ.Π./νηθ/1211 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2524/Β/16-08-

2016) αλαζηέιιεηαη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ-ΔΣΔΠ) κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή εγθχθιην 

17/07-09-2016 ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ. 

Με ηελ ππ’ αξηζκφ Γ22/4193/2019 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 4607/Β/13-12-2019) 

εγθξίζεθαλ εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔ), κε ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο. Οη εμήληα νθηψ (68) απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) 

αληηθαζηζηνχλ ηελ 1ε έθδνζε αληίζηνηρσλ ΔΣΔΠ πνπ κε ηηο 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/469/23.9.2013/ΦΔΚ 2542/Β’/10.10.2013, ΓΗΠΑΓ/νηθ.628/7.10.2014/ΦΔΚ 

2828/Β’/21.10.2014, ΓΗΠΑΓ/νηθ.667/30.10.2014/ΦΔΚ 3068/Β’/14.11.2014 θαη 

ΓΚΠ/νηθ.1211/01.08.2016/ΦΔΚ 2524/Β’/16.08.2016) ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηέζεθαλ ζε 

αλαζηνιή εθαξκνγήο ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαζεψξεζεο/επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. Οη 

δχν (2) απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

(ΔΣΔΠ) απηέο κε α/α 21 θαη 24 απνηεινχλ λέεο ΔΣΔΠ. 

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο έρεη ζπληαρζεί ην παξφλ ηεχρνο, ην 

νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ παξάζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ΔΣΔΠ ζην έξγν αιιά θαη 

ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ κε ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο ή κε 

αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη πίλαθαο ησλ εγθεθξηκέλσλ Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην παξφλ έξγν ζχκθσλα κε ηηο 

αλσηέξσ Δγθπθιίνπο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΩΓ. 

ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

  01 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ   
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΩΓ. 

ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

  01-01 Παπαγυγή ζκςποδέμαηορ - 

επγαζίερ ζκςποδέηηζηρ 

  

1 01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 

ζθπξνδέκαηνο 

Concrete production and 

transportation 

2 01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο Concrete casting 

3 01-01-03-00 πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Concrete curing 

4 01-01-04-00 
Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

Work site concrete batching 

plants 

5 01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο Concrete compaction by vibration 

6 01-01-06-00 Απηνζπκππθλνχκελν ζθπξφδεκα Self compacting concrete 

7 01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ Mass concrete 

  01-02 ιδηποί Οπλιζμοί κςποδεμάηυν   

8 01-02-01-00 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Steel reinforcement for concrete 

9 01-02-02-00 Πξνέληαζε ζθπξνδέκαηνο Concrete post- &pre-tensioning 

  01-03 κλπ Ηκπιώμαηα - καλούπια   

10 01-03-00-00 Ηθξηψκαηα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-00 
Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
Concrete formwork 

12 01-05-00-00 
Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) 

έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

Formation of final surfaces in cast 

concrete without use of mortars 

  02 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ   

  02-01 
Πποκαηαπηικέρ επγαζίερ εκηέλεζηρ 

συμαηοςπγικών 
  

13 02-01-01-00 
Καζαξηζκφο, εθρέξζσζε θαη θαηεδαθίζεηο ζηε 

δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
Works zone grubbing and clearing 

14 02-01-02-00 
Αθαίξεζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο εδαθηθνχ 

πιηθνχ 

Removal of the top layer of the 

soil 

  02-02 κλπ Δκζκαθέρ   

15 02-02-01-00 
Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ 

έξγσλ 

General excavations for Road and 

Hydraulic works 

16 02-03-00-00 Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ General excavations for Buildings 
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΩΓ. 

ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

17 02-04-00-00 Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ Excavations for foundation works 

18 02-05-00-00 
Γηαρείξηζε πιηθψλ απφ εθζθαθέο θαη αμηνπνίεζε 

απνζεζηνζαιάκσλ 

Management of excavation 

materials and exploitation of 

dumping sites 

19 02-06-00-00 
Αλάπηπμε - εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ θαη 

δαλεηνζαιάκσλ 

Quarry sites and borrow areas 

development and exploitation 

  02-07 Δπισώμαηα / Δπενδύζειρ   

20 02-07-01-00 
Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε θαηάιιεια πξντφληα 

εθζθαθψλ ή δαλεηνζαιάκσλ 

Construction of embankments with 

suitable excavation or borrow 

materials 

21 02-07-02-00 
Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ 

έξγσλ 

Refill of excavations for 

foundation works 

22 02-07-03-00 Μεηαβαηηθά επηρψκαηα transition embankments 

23 02-07-04-00 Οπιηζκέλα επηρψκαηα Reinforced embankments 

24 02-07-05-00 
Δπέλδπζε πξαλψλ - πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή 

γή 

lining of road embarkment slopes 

and filling of road islands with 

horticultural soil 

25 02-07-06-00 Ληζνξξηπέο πξνζηαζίαο πξαλψλ νδηθψλ έξγσλ Rip-rap for road slope protection 

  02-08 Διδικέρ απαιηήζειρ εκζκαθών   

26 02-08-00-00 Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΧ θαηά ηηο εθζθαθέο 
Dealing with public networks 

during excavation works 

  02-09 Δξςγιάνζειρ / ηαθεποποιήζειρ εδαθών   

27 02-09-01-00 

Δμπγηάλζεηο θαη ζηαζεξνπνηήζεηο εδαθψλ κε 

εθαξκνγή πδξαζβέζηνπ, πδξαπιηθψλ θνληψλ, 

ηζηκέληνπ θαη αζβεζηνχρνπ ηπηάκελεο ηέθξαο 

Soil improvement and stabilization 

using lime, pozzolans, cement and 

calcareous fly ash 

  03 ΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΣΗΡΗΩΝ   

  03-02 Σοισοδομέρ   

28 03-02-01-00 Ληζφθηηζηνη ηνίρνη Natural stone masonry 

29 03-02-02-00 Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο Clay bricks masonry 

  03-03 Δπισπίζμαηα   

30 03-03-01-00 
Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη 

επί ηφπνπ 
Coatings using in-situ mortars 
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  03-04 Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ   

31 03-04-05-00 θξάγηζε αξκψλ θηηξίσλ Sealing of building joints 

  03-05 Δπιζηεγάζειρ - πλαγιοκαλύτειρ   

32 03-05-01-00 Δπηθεξακψζεηο ζηεγψλ 
Roof coverings with clay roofing 

tiles 

33 03-05-02-01 Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα 
Roof coverings with self 

supporting metal sheet products 

34 03-05-02-03 

Δπηζηεγάζεηο κε ραιπβδφθπιια κε ηξαπεδνεηδείο 

λεπξψζεηο πξνο ηα άλσ 

ρσξίο ζεξκνκφλσζε 

Roof coverings with steel sheets 

with upwards trapezoidal 

corrugations without insulation 

35 03-05-03-00 

Δπηζηεγάζεηο κε ραιπβδφθπιια κε ηξαπεδνεηδείο 

λεπξψζεηο πξνο ηα θάησ θαη ζεξκνκνλσηηθέο θαη 

ζηεγαλνπνηεηηθέο ζηξψζεηο 

Roof coverings with steel 

sheetshaving downwards 

trapezoidalcorrugations, thermal 

insulationand waterproofing layers 

  03-06 Μονώζειρ   

36 03-06-01-01 
ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε 

αζθαιηηθέο κεκβξάλεο 

Waterproofing of roofs and 

terraces with asphaltic membranes 

37 03-06-01-02 
ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε 

κεκβξάλεο PVC 

Waterproofing of roofs and 

terraces with PVC membranes 

38 03-06-02-01 Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ Thermal insulation of terraces 

39 03-06-02-02 Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ 
Thermal insulation of external 

walls 

40 03-06-02-03 Θεξκνκνλψζεηο θεξακνζθεπψλ ζηεγψλ 
Thermal insulation of clay roofing 

tiles 

41 03-06-02-04 

πζηήκαηα κφλσζεο εμσηεξηθνχ θειχθνπο 

θηηξίνπ κε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ιεπηά 

νπιηζκέλα ζπλζεηηθά επηρξίζκαηα 

External wall insulation systems 

with expanded polystyrene (EPS) 

boards and fibre mesh reinforced 

synthetic coatings 

  03-07 Δπενδύζειρ - επιζηπώζειρ - τεςδοποθέρ   

42 03-07-01-01 Ξχιηλα θαξθσηά δάπεδα Nail and staple hardwood flooring 

43 03-07-01-02 Ξχιηλα θνιιεηά δάπεδα Glue down hardwood flooring 

44 03-07-02-00 
Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο 

θαη εμσηεξηθέο 

Ceramic tiles covering of indoor 

and outdoor surfaces 
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45 03-07-03-00 Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο Natural stone paving 

46 03-07-04-00 
Δπέλδπζε ηνίρσλ κε πιάθεο καξκάξνπ, γξαλίηε 

θαη θπζηθψλ ιίζσλ 

Cladding with marble, granite and 

natural stones 

47 03-07-06-01 Γάπεδα κε κνθέηα Textile floor coverings 

48 03-07-06-02 Βηλπιηθά δάπεδα Vinyl tile flooring 

49 03-07-08-00 Τπεξπςσκέλα δάπεδα Raised access flooring 

50 03-07-10-01 Φεπδνξνθέο κε γπςνζαλίδεο 
Gypsum boards for suspended 

ceilings 

51 03-07-10-02 Ζρναπνξξνθεηηθέο ςεπδνξνθέο 
Sound absorbing suspended 

ceilings 

52 03-07-10-03 Φεπδνξνθέο κε ηλνηζηκεληνζαλίδεο 
Fibre cement boards suspended 

ceilings 

  03-08 Κοςθώμαηα -ςαλοςπγικά   

53 03-08-01-00 Ξχιηλα θνπθψκαηα Wooden windows and doors 

54 03-08-02-00 ηδεξά θνπθψκαηα Steel windows and doors 

55 03-08-03-00 Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ Aluminium windows and doors 

56 03-08-04-00 Κνπθψκαηα απφ ζπλζεηηθά πιηθά Synthetic windows and doors 

57 03-08-07-01 Μνλνί θαη πνιιαπινί ελ επαθή παινπίλαθεο 
Single layer and laminated glass 

glazing 

58 03-08-07-02 Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ Insulated (double) glazing 

59 03-08-07-03 
Ππξάληνρνη παινπίλαθεο - Ππξάληνρνη ηνίρνη κε 

παιφηνπβια 

Fire resistant glazing - Fire 

resistant wall partitions with glass 

tiles 

60 03-08-09-00 Ταιφζπξεο απφ γπαιί αζθαιείαο Glass doors made of security glass 

  03-09 Ξςλοςπγικέρ Δπγαζίερ   

61 03-09-01-00 Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια Built-in furniture 

  03-10 Υπυμαηιζμοί   

62 03-10-01-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο Concrete painting 

63 03-10-02-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ Render and plaster painting 

64 03-10-03-00 
Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο 

ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 

Corrosion protection and painting 

of steel 
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65 03-10-05-00 Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ Wood painting 

  04 Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ   

  04-01 Γίκηςα Τγπών ςπό Πίεζη   

66 04-01-01-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ραιπβδνζσιήλεο κε ξαθή 

Building piping systems under 

pressure with black welded steel 

tubes 

67 04-01-02-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ραιπβδνζσιήλεο άλεπ ξαθήο 

Building piping systems under 

pressure with seamless steel tubes 

68 04-01-03-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ 

ππφ πίεζε κε ραιθνζσιήλεο 

Building piping systems under 

pressure with copper tubes 

69 04-01-04-01 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ 

Building piping systems under 

pressure with polyethylene tubes 

70 04-01-04-02 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

εχθακπηνπο εληζρπκέλνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο 

Building piping systems under 

pressure with flexible, reinforced 

plastic tubes 

71 04-01-05-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ραιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο κε ξαθή 

Building piping systems under 

pressure with welded, galvanized 

steel tubes 

72 04-01-06-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

ραιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο άλεπ ξαθήο 

Building piping systems under 

pressure with seamless, galvanized 

steel tubes 

73 04-01-07-00 
πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε 

αλνμείδσηνπο ραιπβδνζσιήλεο 

Building piping systems under 

pressure with stainless steel tubes 

  04-02 Βαπςηικά Γίκηςα Τγπών   

74 04-02-01-01 

πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ κε 

επζχγξακκνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο ειεχζεξεο 

ξνήο 

Building piping systems with 

linear plastic tubes using free flow 

  04-04 Αποσέηεςζη   

75 04-04-01-01 
Γεληθέο απαηηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ νηθηαθψλ 

πγξψλ απνβιήησλ 

General requirements for domestic 

sewerage systems 

76 04-04-01-02 
Γεληθέο απαηηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ κε νηθηαθψλ 

πγξψλ απνβιήησλ 

General requirements for 

nondomestic sewerage systems 

77 04-04-03-01 Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Κνηλνί Sanitary ware, common 

78 04-04-03-02 Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Αηφκσλ κε Μεησκέλε Sanitary ware for disabled persons 



8 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΩΓ. 

ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

Κηλεηηθφηεηα (ΑΜΚ) 

79 04-04-03-03 Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ρψξσλ πγηεηλήο Bath and WC ancillary equipment 

80 04-04-04-01 Γηαηάμεηο πδξνζπιινγήο δαπέδνπ κε νζκνπαγίδα Floor gullies, odour-trap 

81 04-04-04-02 
Γηαηάμεηο πδξνζπιινγήο δαπέδνπ ρσξίο 

νζκνπαγίδα 
Floor gullies, not odour-trap 

82 04-04-05-01 
Φξεάηηα δηθηχσλ απνρέηεπζεο εθηφο θηηξίνπ 

(αλνηθηήο ξνήο) 

Outdoor manholes of building 

sewerage systems 

83 04-04-05-02 
ηφκηα ειέγρνπ - θαζαξηζκνχ ζσιελψζεσλ 

απνρέηεπζεο θηηξίσλ, εληφο ή εθηφο θξεαηίνπ 

Inspection-cleaning outlets of 

buildings sewerage piping, inside 

or without manholes 

  05 ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ   

  05-01 Σεσνικά έπγα και γέθςπερ   

100 05-01-02-01 Πξνθαηαζθεπαζκέλεο πξνεληεηακέλεο δνθνί 
Prefabricated, post tensioned 

beams 

101 05-01-02-02 
Πξνβνινδφκεζε γεθπξψλ κε ζπνλδχινπο 

ζθπξνδέκαηνο επί ηφπνπ 

Bridge construction with the 

balanced cantilever method 

102 05-01-02-03 
Καηαζθεπή θνξέσλ γεθπξψλ κε 

πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ζπνλδχινπο 

Bridge construction with precast 

segments 

103 05-01-05-01 Διαζηνκεηαιιηθάεθέδξαλα Elastomeric bearings 

104 05-01-06-00 Αξκνί ζπζηνιν-δηαζηνιήο γεθπξψλ Bridge deck joints 

105 05-01-07-01 
ηεγάλσζε θαηαζηξψκαηνο γεθπξψλ κε 

ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο 

Bridge deck waterproofing with 

synthetic membranes 

106 05-01-08-00 χζηεκα απνρέηεπζεο γεθπξψλ Bridge drainage systems 

107 05-01-09-02 
ηήξημε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη ηζηψλ 

νδνθσηηζκνχ επί γεθπξψλ ή ηνίρσλ 

Fixing of guard rails and lighting 

poles on bridge decks and walls 

  05-02 Λοιπά ηεσνικά έπγα   

108 05-02-01-00 

Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ 

θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο 

κε ζθπξφδεκα 

Kerbs, gutters and roadside 

concrete lined drainage ditches 

109 05-02-02-00 
Πιαθνζηξψζεηο - Ληζνζηξψζεηο 

πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ 

Paving slabs and cobblestones for 

pedestrian areas 

110 05-02-03-00 Αληηξξππαληηθή επάιεηςε Antigraffiti coatings 
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111 05-02-04-00 Ζρνπεηάζκαηα νδψλ Road sound barriers 

112 05-02-05-00 Αληηζακβσηηθέο δηαηάμεηο νδψλ Road anti-glare systems 

113 05-02-06-00 
Βαζκηδσηά ξείζξα πξαλψλ θαη θξεάηηα εηζξνήο-

εθξνήο απηψλ 

Stepped slope gutters and their 

inflow - outflow shafts 

114 05-02-07-00 Φξάρηεο αλάζρεζεο βξνρνπηψζεσλ Rockfall protection barriers 

  05-03 Οδοζηπώμαηα   

115 05-03-01-00 
ηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο απφ 

αζχλδεηα εδαθηθά πιηθά 

Road pavement subgrade layer 

with unbound soil 

116 05-03-02-01 

ηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο θαη 

επηρσκάησλ απφζηαζεξνπνηεκέλα 

εδαθηθά πιηθά κεπδξάζβεζην 

Road pavement subgrade layers 

and embankment bedding layers 

with lime stabilized soil 

117 05-03-02-02 

ηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο απφ 

ζηαζεξνπνηεκέλα εδαθηθά πιηθά κε 

ηζηκέλην θαη ηζηκεληφδεηα θνθθψδε πιηθά 

Road pavement subgrade layers 

with cement stabilized soil and 

cement bounded granular materials 

118 05-03-03-00 
ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ 

αζχλδεηα αδξαλή πιηθά 

Road pavement layers with 

unbound aggregates 

119 05-03-05-01 
ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ 

ηζηκεληφδεην ακκνράιηθν (ΚΘΑ) 

Road pavement layers with cement 

bounded aggregates 

120 05-03-07-00 Οδφζηξσκα απφ θπιηλδξνχκελν ζθπξφδεκα 
Roller compacted concrete 

pavement 

121 05-03-08-00 
Καηαζθεπή ζηξψζεο εξείζκαηνο απφ 

κίγκα αδξαλψλ θαη θπηηθήογήο 

Road shoulders with horticultural 

soil and aggregates mixture 

122 05-03-11-01 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε Asphalt pre-coating 

123 05-03-11-04 Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
Hot mixed dense graded asphalt 

concrete layers 

124 05-03-12-01 
Αληηνιηζζεξή ζηξψζε αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο 

Skid resistant asphalt concrete 

wearing course 

125 05-03-12-04 
Αληηνιηζζεξή ζηξψζε απφ αζθαιηηθή 

ζθπξνκαζηίρε 

Skid resistant asphalt slurry 

wearing course 

126 05-03-14-00 
Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο 

Milling of asphalt concrete 

pavements 

127 05-03-16-00 
Αλαθαηαζθεπή ζηξψζεσλ 

νδνζηξψκαηνο κε βαζεηά ςπρξή 

αλαθχθισζε θαη πξνζζήθεαθξψδνπο 

Full depth road pavement 

reclamation with cold in-situ 

recycling and addition of foamed 
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αζθάιηνπ (CIR) asphalt 

128 05-03-17-00 

ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ 

ηζηκεληφδεην αλαθπθισκέλν κίγκα 

θξεδαξηζκέλσλ αζθαιηηθψλ θαη 

ππνθείκελσλ ζηξψζεσλνδνζηξσζίαο 

Road pavement layers with cement 

bound recycled materials resulting 

from asphalt  concrete and 

underlying layers milling 

129 05-03-18-01 
Αζθαιηηθή επάιεηςε πξνζηαζίαο 

ζηαζεξνπνηεκέλσλ ζηξψζεσλ νδνζηξψκαηνο 

Asphalt emulsion coating for the 

protection of stabilized pavement 

layers 

  05-04 ήμανζη   

130 05-04-01-00 Αθαίξεζε πθηζηάκελεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο Removal of pavement markings 

131 05-04-03-00 Αλαθιαζηήξεο νδνζηξψκαηνο Retroflecting road studs 

132 05-04-04-00 Οξηνδείθηεο νδνχ Road delineators 

133 05-04-05-00 

Αθαίξεζε πηλαθίδσλ θαη ηζηψλ 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο, ή/θαη 

επαλαηνπνζέηεζε απηψλ 

Removal and/or repositioning of 

traffic signs and webs 

134 05-04-07-00 
Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 

Traffic signs mounting and support 

systems 

135 05-04-08-00 Πηλαθίδεο κεηαβιεηψλ κελπκάησλ(Π Μ Μ) Changeable message signs 

  05-05 Αζθάλιζη οδών   

136 05-05-05-00 Γείθηεο νξηνζέηεζεο απαιινηξησκέλεο δψλεο Expropriation zone markers 

137 05-05-06-00 Μφληκε πεξίθξαμε νδψλ Permanent road fences 

  08  ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ   

  08-01 Υυμαηοςπγικά Τδπαςλικών Έπγυν   

172 08-01-01-00 Δθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξχγσλ Ditch and channel excavations 

173 08-01-02-00 
Καζαξηζκφο θαη εθβάζπλζε θνίηεο 

πνηακψλ, ξεκάησλ θαη απνρεηεπηηθψλ ηάθξσλ 

Clearing, snagging and dredging 

of rivers, streams and drainage 

ditches 

174 08-01-03-01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
Trench excavations for utility 

networks 

175 08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
Underground utilities trench 

backfilling 

176 08-01-04-01 Δγθαηάζηαζε ππνγείσλ δηθηχσλ 

ρσξίο δηάλνημε νξχγκαηνο κε 

Trenchless utilities installation 

with soil displacement methods 
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εθαξκνγή κεζφδσλ εθηφπηζεο ηνπ 

εδαθηθνχ πιηθνχ 

177 08-01-04-02 

Δγθαηάζηαζε ππνγείσλ δηθηχσλ 

ρσξίο δηάλνημε νξχγκαηνο κε 

εθαξκνγή κεζφδσλ αθαίξεζεο ηνπ 

εδαθηθνχ πιηθνχ 

Trenchless utilities installation 

with soil removal methods 

  08-02 Έπγα Πποζηαζίαρ Κοίηηρ και Ππανών   

178 08-02-01-00 
πξκαηνθηβψηηα πξνζηαζίαο θνίηεο, 

πξαλψλ θαη επηρσκάησλ(Serasanetti) 

Wire-mesh gabions for slope, river 

bed and embankment protection 

179 08-02-02-00 
Ληζνξηππέο επί γεσυθαζκάησλ γηα 

ηελ πξνζηαζία θνίηεο θαη πξαλψλ 

Rip-rap on geotextile for slope and 

river bed protection 

  08-03 ηπαγγίζειρ και Βεληιώζειρ Δδαθών   

180 08-03-02-00 
Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ 

δηαβαζκηζκέλα αδξαλή 

Underdrain filters with graded 

aggregates 

181 08-03-03-00 Γεσυθάζκαηα ζηξαγγηζηεξίσλ Geotextiles for underdrains 

182 08-03-04-00 

Βαιβίδεο εθηφλσζεο 

ζηξαγγηζηεξίσλδησξχγσλεπελδεδπκέλσλ κε 

ζθπξφδεκα 

Drain relief valves (vents) in 

concrete lined channels 

183 08-03-06-00 
Απνζηξαγγίζεηο επηθαλεηψλ κε 

γεσζπλζεηηθά θχιια 

Surface drainage with 

geosynthetics 

  08-04 Σεσνικά Έπγα από κςπόδεμα   

184 08-04-01-00 
Πνξψδεο ζθπξφδεκα ππνδνκήο 

επελδχζεσλ δησξχγσλ θαη δεμακελψλ 

Channels and reservoirs concrete 

lining. Porous concrete substrate 

185 08-04-02-00 
θπξνδεηήζεηο γξακκηθψλ ζηνηρείσλ 

κε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

Concrete casting using slipform 

pavers 

186 08-04-03-00 

Καηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ 

ζθπξφδεκα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο 

πδαηνζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο ζε 

επηθαλεηαθή θζνξά θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο 

Concrete structures with special 

waterproofing, abrasion and 

chemical attack resistance 

requirements 

  08-05 ηεγανώζειρ και Απμοί Σεσνικών Έπγυν   

187 08-05-01-02 
ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο 

Waterproofing of concrete 

structures using asphaltic 

membranes 

188 08-05-01-04 Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ 
Protective coatings of hydraulic 

concrete structures using in-situ or 
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έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα ready-mixed cement mortars 

189 08-05-02-01 Αξκνθνπέο ζε πιάθεο ζθπξνδέκαηνο 
Saw cutting joints in concrete 

slabs 

190 08-05-02-02 
Σαηλίεο ζηεγάλσζεο αξκψλ 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (Waterstops) 
Waterstops for concrete joints 

191 08-05-02-03 
Πιήξσζε δηάθελνπ αξκψλ 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα 

Concrete structures joint gap 

filling 

192 08-05-02-04 
θξάγηζε αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο καζηίρεο 

Concrete structures jointsealing 

using asphaltic mastics 

193 08-05-02-05 
θξάγηζε αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα κε ειαζηνκεξή πιηθά 

Concrete structures joint sealing 

using elastomeric materials 

194 08-05-03-01 
Τπφζηξσκα ζηεγαλνπνίεζεο 

ιηκλνδεμακελψλ θαη ΥΤΣΑ απφ αξγηιηθά πιηθά 

Clay barrier liners for ponds and 

landfills 

195 08-05-03-02 

Τπφζηξσκα ζηεγαλνπνηεηηθήο 

κεκβξάλεο ιηκλνδεμακελψλ θαη ΥΤΣΑ 

απφ ιεπηφθνθθν δηαβαζκηζκέλν πιηθφ 

Pond and landfill membrane lining 

cushion layer of fine graded 

granular materials 

196 08-05-03-03 

Δπίζηξσζε πξνζηαζίαο/ζηξψζε 

θίιηξνπ ζπλζεηηθψλ κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο κε ακκνραιηθψδεο 

δηαβαζκηζκέλν πιηθφ 

Pond and landfill membrane lining 

protection/filter layer of graded 

granular materials 

197 08-05-03-04 
Δπέλδπζε ιηκλνδεμακελψλ θαη ΥΤΣΑ 

κε κεκβξάλεο πνιπαηζπιελίνπ (HDPE) 

Pond and landfill lining with 

HDPE membranes 

198 08-05-03-05 

Κπιηλδξηθά ζψκαηα επηθφξηηζεο-

ζηεξέσζεο ζηεγαλνπνηεηηθήο 

κεκβξάλεο ιηκλνδεμακελψλ θαηΥΤΣΑ 

Pont and landfill lining membrane 

ballast cylinders 

199 08-05-03-06 
Δμαεξηζηηθά ζηνηρεία κεκβξαλψλ 

επέλδπζεο ιηκλνδεμακελψλ θαηΥΤΣΑ 

Pond and landfill lining membrane 

vents 

  08-06 υληνώζειρ - Γίκηςα   

200 08-06-02-01 Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο u-PVC pressurized u-PVC pipe networks 

201 08-06-02-02 Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο u-PVC 
pressurized u-PVC pipe networks 

for sewage 

202 08-06-06-01 

Γίθηπα απφ ζσιήλεο παινπιηζκέλνπ πνιπκεξνχο 

θαηαζθεπαζκέλνπο κε 

πεξηέιημεηνπ παινλήκαηνο (FW-GRP) 

Glass-reinforced polyester 

produced by filament winding 

(FW-GRP) pipe networks 
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203 08-06-06-02 
Γίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 

ζσιήλεο ηλνηζηκέληνπ 

Fibre cement pipe networks fro 

drainage and sewage 

204 08-06-07-02 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ηχπνπ πεηαινχδαο Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-05 Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ 
Pipeline components dismantling 

joints 

207 08-06-07-06 Αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο Pressure relief valves 

208 08-06-07-07 
Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα 

δηπιήο ελέξγεηαο 
Double orifice air relief valves 

209 08-06-07-10 Αξδεπηηθνί θξνπλνί Irrigation hydrants 

210 08-06-08-01 Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλδηθηχσλ Warning tape above buried utilities 

211 08-06-08-03 
Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο 

ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

Retrofitting of concrete paving 

slabs along constructed 

underground utility 

212 08-06-08-04 
Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ 

ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

Retrofitting of kerbs and gutters 

along constructed underground 

utility 

213 08-06-08-06 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα Prefabricated concrete manholes 

214 08-06-08-07 
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ 

πνιπκεξέο ζθπξφδεκα 

Prefabricated manholes made of 

polymer-reinforced concrete 

(PRC) 

  08-07 Μεηαλλικά ηοισεία και Καηαζκεςέρ   

215 08-07-01-01 Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο 

ειεθηξνζπγθνιιεηέο 
Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο 

ειεθηξνπξεζζαξηζηέο 
Press welded gully tops 

218 08-07-01-04 Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν Ductile iron gully tops 

219 08-07-01-05 Βαζκίδεο θξεαηίσλ Manhole steps 

220 08-07-01-06 
Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ 

βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 

Factory produced floor drainage 

channels 

221 08-07-02-01 
Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 

ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ 

Rust protection of steel structures 

used in hydraulic works 



14 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΩΓ. 

ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

222 08-07-02-03 
Δγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ ξπζκίζεσο 

ξνήο αλνηθηψλ δησξχγσλ 

Installation of open channel flow 

level control gates 

223 08-07-03-01 
Πξνθαηαζθεπαζκέλνη κεηαιιηθνί 

αγσγνί απφ θπκαηνεηδήγαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

Corrugated galvanized steel 

conduits 

  09 ΛΗΜΔΝΗΚΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΘΑΛΑΗΑ ΔΡΓΑ   

  09-02 Δκζκαθέρ πςθμένα θαλάζζηρ   

236 09-02-01-00 
Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο ρσξίο ρξήζε 

εθξεθηηθψλ πιψλ 
Sea-bed dredging 

237 09-02-02-00 
Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο κε ρξήζε 

εθξεθηηθψλ πιψλ 

Sea-bed rock excavations using 

explosives 

  09-03 Δπγαζίερ Βεληίυζηρ Πςθμένα   

238 09-03-01-00 
Δμπγίαλζε ζαιαζζίνπ ππζκέλα κε 

ακκνραιηθψδε πιηθά 

Sea-bed improvement with sand 

and gravel 

239 09-03-02-00 
Τπνζαιάζζηα θαηαθφξπθα 

γεσζπλζεηηθά ζηξαγγηζηήξηα 
Underwater vertical wick drains 

240 09-03-03-00 Τπνζαιάζζηα δηάζηξσζε γευθαζκάησλ Underwater laying of geotextiles 

241 09-03-04-00 Τπνζαιάζζηα δηάζηξσζε γεσπιεγκάησλ Underwater laying of geogrids 

242 09-03-05-00 Τπνζαιάζζηα θαηαζθεπή ραιηθνπαζζάισλ 
Construction of underwater stone 

columns 

  09-04 Ύθαλερ επισώζειρ   

243 09-04-01-00 
Ύθαιεο επηρψζεηο κε θνθθψδε πιηθά 

δαλεηνζαιάκσλ ή ιαηνκείνπ 

Underwater embankments with 

granular borrow pit or quarry 

materials 

244 09-04-02-00 
Ύθαιεο επηρψζεηο κε θαηάιιεια 

πξντφληα βπζνθνξήζεσλ 

Underwater embankments with 

suitable sea bed excavation 

materials 

245 09-04-03-00 
Σερλεηή αλαπιήξσζε αθηψλ κε 

επηιεγκέλα ακκνραιηθψδε πιηθά 

Coast reclamation with selected 

sand and gravel materials 

  09-05 Λιθοππιπέρ   

246 09-05-01-00 

Πξίζκαηα ιηζνξξηπήο θαη εμηζσηηθή 

ζηξψζε απηψλ γηα ηελ έδξαζε 

ζαιαζζίσλ έξγσλ βαξχηεηαο 

Rockfill prism and levelling layer 

for the foundation of marine 

structures 

247 09-05-02-00 Ληζφξηππνο ππξήλαο ιηκεληθψλ έξγσλ βαξχηεηαο Rockfill core of marine gravity 
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structures 

248 09-05-03-00 
Ληζνξξηπέο αλαθνπθηζηηθνχ 

πξίζκαηνο ιηκεληθψλ έξγσλ 

Backfill of marine structures with 

rock materials 

249 09-05-04-01 
Πιήξσζε θπςειψλ ηερλεηψλ 

νγθνιίζσλ ιηκεληθψλ έξγσλ κε ιηζνξξνπή 

Rockfills in concrete block cells of 

marine structures 

250 09-05-04-02 
Πιήξσζε θπςειψλ πισηψλ θηβσηίσλ 

ιηκεληθψλ έξγσλ κειηζνξξηπή 

Rockfills in floating caisson cells 

of marine structures 

  09-06 Φςζικοί Ογκόλιθοι   

251 09-06-01-00 
Θσξαθίζεηο πξαλψλ ιηκεληθψλ έξγσλ 

θαη έξγσλ πξνζηαζίαο αθηψλ 

Rip-rap armouringofbreakwaters 

and shore protection structures 

  09-07 Σεσνηηοί Ογκόλιθοι   

252 09-07-01-00 
πκπαγείο νγθφιηζνη ιηκεληθψλ έξγσλ 

απφ ζθπξφδεκα 

Compact concrete blocks for 

marine structures 

253 09-07-02-00 

Κπςεισηνί θαη εηδηθήο κνξθήο 

ηερλεηνί νγθφιηζνη ιηκεληθψλ έξγσλ 

απφ ζθπξφδεκα 

Cellular and special shape concrete 

blocks for marine structures 

254 09-07-03-00 
Ογθφιηζνη ζσξάθηζεο πξαλψλ 

ιηκεληθψλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα 

Concrete blocks for slope 

protection of marine structures 

255 09-07-04-00 
Πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία 

ιηκεληθψλ έξγσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

Precast concrete elements for 

marine structures 

  09-08 Κςτελυηά κιβώηια (caissons)   

256 09-08-00-00 
Κπςεισηά θηβψηηα ιηκεληθψλ έξγσλ 

απφ ζθπξφδεκα 

Concrete caissons for marine 

structures 

  09-09 Ανυδομέρ Λιμενικών Έπγυν   

257 09-09-01-00 
Αλσδνκέο ιηκεληθψλ έξγσλ απφ 

άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

Marine structures with 

unreinforced or lightly reinforced 

concrete 

258 09-09-02-00 
Αλσδνκέο ιηκεληθψλ έξγσλ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

Marine structures with reinforced 

concrete 

259 09-09-03-00 Αξκνί δηαζηνιήο αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ Marine structures' expansion joints 

  09-10 Ύθαλερ ζκςποδεηήζειρ   

260 09-10-01-00 Ληκεληθά έξγα βαξχηεηαο κε χθαιεζθπξνδέηεζε 
Gravity marine structures with 

underwater concrete casting 



16 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΩΓ. 

ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

261 09-10-02-00 

Πιήξσζε θπςειψλ θαη θελψλ κεηαμχ 

ηερλεηψλ νγθνιίζσλ ή/θαη ιηκεληθψλ 

θαηαζθεπψλ κε χθαιεζθπξνδέηεζε 

Filling of the blocks cells and the 

gaps among the blocks and/or 

marine structures with underwater 

concrete casting 

262 09-10-03-00 

Πιήξσζε δηαθέλσλ ζηνλ πφδα 

πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ έξγσλ 

βαξχηεηαο ή απνθαηάζηαζε ηεο 

δηαηνκήο ηνπο κε χθαιε ζθπξνδέηεζε 

Gap filling or retrofitting of 

gravity marine structures using 

underwater concrete casting 

  09-11 
Πάζζαλοι - Παζζαλοζανίδερ Λιμενικών -

 Θαλαζζίυν Έπγυν 
  

263 09-11-02-00 Υαιχβδηλνη πάζζαινη ιηκεληθψλ έξγσλ Driven steel piles in marine works 

  09-13 Δξοπλιζμοί ανυδομών λιμενικών έπγυν   

264 09-13-01-00 
Υπηνραιχβδηλεο θαη ρπηνζηδεξέο 

δέζηξεο πξφζδεζεο πινίσλ/ζθαθψλ 

Cast and ductile iron quay side 

bollards 

265 09-13-02-00 
Υαιχβδηλα, ρπηνζίδεξν θαη 

αλνμείδσηα εμαξηήκαηα θξεπηδσκάησλ 

Quay fittings made of steel, cast 

iron or stainless steel 

  09-14 Γάπεδα Λιμενικών Έπγυν   

266 09-14-01-00 
Γάπεδα ιηκεληθψλ έξγσλ απφάνπιν 

ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

Harbourdeckings made of 

concrete, reinforced or not 

267 09-14-02-00 
Γάπεδα ιηκεληθψλ έξγσλ απφ 

ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

Harbourdeckings made of fibre 

reinforced concrete 

268 09-14-03-00 
Γάπεδα ιηκεληθψλ έξγσλ απφ 

θπβφιηζνπο ζθπξνδέκαηνο 

Harbourdeckings made of concrete 

cobblestones 

269 09-14-04-00 Αξκνί δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα ιηκεληθψλ έξγσλ Joints of concrete harbourdeckings 

    Πλυηέρ Καηαζκεςέρ Λιμενικών Έπγυν   

270 09-15-01-00 Πισηνί πξνβιήηεο /Κπκαηνζξαχζηεο Floating docks and wave breakers 

  09-17 Τποθαλάζζιοι Αγυγοί   

271 09-17-01-00 Τπνζαιάζζηνη ραιχβδηλνη αγσγνί 
Underwater pipeline systems with 

steel pipes 

272 09-17-02-00 Τπνζαιάζζηνη αγσγνί απφνπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
Underwater pipeline systems with 

reinforced concrete pipes 

273 09-17-03-00 
Τπνζαιάζζηνη αγσγνί απφ 

πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο(HDPE) 

Underwater pipeline systems with 

high density polyethylene (HDPE) 

pipes 
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274 09-17-04-00 
Τπνζαιάζζηνη αγσγνί απφ 

παινπιηζκέλα πνιπκεξή (GRP) 

Underwater pipeline systems with 

glass reinforced polymers (GRP) 

pipes 

  09-19 
Τγιεινή Αζθάλεια και Πποζηαζία  

Πεπιβάλλονηορ 
  

275 09-19-01-00 

Μέηξα Τγείαο - Αζθάιεηαο θαη κέηξα 

πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνοθαηά ηελ 

θαηαζθεπή Ληκεληθψλέξγσλ 

Health - Safety and Environmental 

Protection requirements for marine 

works 

  10 ΔΡΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ   

  10-02 Δξοπλιζμόρ πάπκυν και πλαηειών   

276 10-02-02-01 Καζηζηηθά ππαίζξησλ ρψξσλ Park benches 

277 10-02-02-02 Κάδνη απνξξηκκάησλ Litter receptacles 

278 10-02-02-03 Δμνπιηζκφο παηδηθήο ραξάο Open playgrounds equipment 

  10-05 Δγκαηάζηαζη Ππαζίνος   

279 10-05-01-00 Φπηεχζεηο δέληξσλ - ζάκλσλ Planting of trees and shrubs 

280 10-05-02-01 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κεζπνξά Lawn turf sowing 

281 10-05-02-02 Δγθαηάζηαζε έηνηκνπ ριννηάπεηα Laying ready made lawn turf 

282 10-05-02-03 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα αγσληζηηθψλ ρψξσλ 
Installation of lawn turf on athletic 

fields 

283 10-05-03-00 Δγθαηάζηαζε κεζεκβξηάλζεκνπ (κπνπδίνπ) Planting of Mesembryanthemum 

284 10-05-04-00 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα πξαλψλ Lawn planting on slopes 

285 10-05-05-00 
Κνξκνδέκαηα - θνξκνπιέγκαηα-θιαδνδέκαηα -

 μπινθξάθηεο-θιαδνπιέγκαηα 

Temporary erosion control 

structures utilizing locally 

available timber (contour log 

terraces etc) 

286 10-05-06-00 Φχηεπζε θπηψλ εζσηεξηθνχρψξνπ Planting of indoor plants 

287 10-05-07-00 
Φχηεπζε πνιπεηψλ, κνλνεηψλ θαη 

βνιβσδψλ θπηψλ 

Planting of bulbs, or annual and 

perennial plants 

288 10-05-08-00 
Μεηαθπηεχζεηο εγθαηεζηεκέλσλ δέλδξσλ -

 ζάκλσλ 

Transplanting of existing trees and 

shrubs 

289 10-05-09-00 Τπνζηχισζε δέλδξσλ Trees staking 

  10-06 ςνηήπηζη Ππαζίνος   
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290 10-06-01-00 Αλαζρεκαηηζκφο ιεθαλψλ άξδεπζεο θπηψλ 
Reshaping of plant irrigation 

basins 

291 10-06-02-01 Άξδεπζε θπηψλ Irrigation of plants 

292 10-06-02-02 
Άξδεπζε ριννηάπεηα - θπηψλ εδαθνθάιπςεο -

 ριννηάπεηαπξαλψλ 

Irrigation of lawn, ground cover 

plants and slope cover plants 

293 10-06-03-00 Υξήζε ιηπαζκάησλ Application of fertilizers 

294 10-06-04-01 Κιάδεκα δέλδξσλ Lopping and pruning of trees 

295 10-06-04-02 Κιάδεκα ζάκλσλ Pruning of shrubs 

296 10-06-04-03 Κνχξεκα ριννηάπεηα Lawn mowing 

297 10-06-05-00 Φπηνπξνζηαζία Plant protection 

298 10-06-06-00 Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ Weed control methods 

299 10-06-07-00 Καζαξηζκφο ρψξσλ πξαζίλνπ Grassed areas clearing 

300 10-06-08-00 Βειηίσζε ριννηάπεηα lawn improvement 

301 10-06-10-00 πληήξεζε θπηψλ εζσηεξηθψλρψξσλ Indoor plants tending 

  10-07 Γιάθοπερ Δπγαζίερ   

302 10-07-01-00 Κνπή - εθξίδσζε δέληξσλ θαηζάκλσλ 
Cutting of trees and shrubs and 

stump removal 

  10-08 Απδεςηικά δίκηςα   

303 10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 
Construction of plant irrigation 

networks 

  10-09 Τλικά Έπγυν Ππαζίνος   

304 10-09-01-00 Πξνκήζεηα θαη ρεηξηζκνί θπηηθνχ πιηθνχ 
Supply and handling of planting 

material 

  11 ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ   

  11-01 Βαθιέρ Θεμελιώζειρ   

305 11-01-01-00 Πάζζαινη δη' εθζθαθήο (έγρπηνη) Bored, in-situ cast concrete piles 

306 11-01-02-00 
Πάζζαινη δη' εθηνπίζεσο(εκπεγλπφκελνη πάζζαι

νη) 
Driven piles 

307 11-01-03-00 Μηθξνπάζζαινη Micro-piles 

  11-02 Έπγα Ανηιζηηπίξευν   
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308 11-02-02-00 
Σνίρνη αληηζηεξίμεσο απφ κεηαιιηθέο 

παζζαινζαλίδεο 

Retaining structures with steel-

sheet piles 

309 11-02-03-00 Γηαθξαγκαηηθνί ηνίρνη Diaphragm walls 

310 11-02-04-00 Πξνεληεηακέλεο Αγθπξψζεηο Prestressed anchors 

311 11-02-05-00 Έξγα αληηζηεξίμεσο απφ νπιηζκέλεγε 
Retaining structures with 

reinforced earth 

  11-03 Βεληίυζη Δδάθοςρ   

312 11-03-01-00 Γπλακηθή ζπκπχθλσζε εδαθψλ Dynamic soil compaction 

313 11-03-02-00 Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε εδαθψλ Vibratory soil compaction 

314 11-03-03-00 
Γνλεηηθή Αληηθαηάζηαζε εδαθψλ 

(Καηαζθεπή ραιηθνπαζζάισλ) 

Vibratory soil replacement (stone 

column construction) 

315 11-03-04-00 
Δδαθνπάζζαινη κε ελεκάησζε 

πςειήο πίεζεο (jet grouting) 
Soil piles using jet grouting 

316 11-03-05-00 Δλεκαηψζεηο εδάθνπο Soil grouting 

317 11-03-06-00 Καηαθφξπθα πλζεηηθάηξαγγηζηήξηα Vertical wick drains 

  12 ΖΡΑΓΓΔ   

  12-01 Βοηθηηικέρ Δγκαηαζηάζειρ ηπάγγυν   

318 12-01-01-00 Δξγνηαμηαθφο αεξηζκφο ζεξάγγσλ Tunnel worksite ventilation 

319 12-01-02-00 Δξγνηαμηαθφο ειεθηξνθσηηζκφο ζεξάγγσλ Tunnel worksite lighting 

  12-02 Υυμαηοςπγικά ηπάγγυν   

320 12-02-01-01 Τπφγεηα εθζθαθή ζεξάγγσλ κε ζπκβαηηθά κέζα 
Tunnel excavation with 

conventional means 

321 12-02-01-02 
Τπφγεηα εθζθαθή ζεξάγγσλ κε 

κεραληθά κέζα νινκέησπεο ή ζεκεηαθήο θνπήο 

Tunnel excavation with full-facers 

or roadheaders 

322 12-02-02-00 
Έιεγρνο λεξψλ θαη ιάζπεο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ζεξάγγσλ 

Infiltration and mud control during 

tunnel construction 

  12-03 Τποζηήπιξη ηπάγγυν   

323 12-03-01-01 
Οιφζσκα κεηαιιηθά πιαίζηα αξρηθήο 

ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 

Steel frames for initial tunnel 

support 

324 12-03-01-02 
Γηθηπσηά κεηαιιηθά πιαίζηα αξρηθήο 

ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 

Lattice girder frames for initial 

tunnel support 
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325 12-03-01-03 
Ρπζκηδφκελα (νιηζζαίλνληα) κεηαιιηθά 

πιαίζηα αξρηθήοππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 

Adjustable (sliding) steel frames 

for tunnel support 

326 12-03-02-00 
Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ππνγείσλ 

έξγσλ θαη ζεξάγγσλ 

Sprayed concrete for underground 

works and tunnels 

327 12-03-03-00 Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο αγθπξψζεηο ζεξάγγσλ 
General requirements for tunnel 

support anchoring 

328 12-03-03-01 

Αγθχξηα ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 

ζεκεηαθήο πάθησζεο κε κεραληζκφ 

δηαζηειιφκελνπ άθξνπ (αγθχξηα ΔΒ) 

Tunnel support with partially 

grouted mechanically anchored 

rock bolts (EB bolts) 

329 12-03-03-02 

Αγθχξηα ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 

ζεκεηαθήο πάθησζεο κέζσξεηηληθήο 

θφιιαο (αγθχξηα RB) 

Tunnel support with resin 

anchored rock bolts (RB bolts) 

330 12-03-03-03 
Απιά αγθχξηα ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 

ηχπνπ Perfo (αγθχξηαSN Perfo) 

Tunnel support with Perfo type 

hollow tube dowels (SN perfo 

dowels) 

331 12-03-03-04 
Απιά αγθχξηα ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 

ζπλερνχο πάθησζεο(αγθχξηα SN) 

Tunnel support with simple fully 

grouted bolts (SN dowels) 

332 12-03-03-05 
Αγθχξηα ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 

ηχπνπ swellex (αγθχξηα SWX) 

'Tunnel support with Swellex 

dowels (SWX dowels) 

333 12-03-03-06 
Απιά απηνδηαηξπφκελα αγθχξηα 

ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ (αγθχξηαSDBr) 

Tunnel support with self drilling 

anchors (SDBr dowels) 

334 12-03-03-07 

Αγθχξηα ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 

ζπλερνχο πάθησζεο κεζθελνχκελν 

ζρηζηφ ζσιήλα(αγθχξηα SPL) 

Tunnel support with set type rock 

anchors (SPL dowels) 

335 12-03-04-00 

Τπνζηήξημε ζεξάγγσλ κε 

πξνεληεηακέλεο αγθπξψζεηοεδάθνπο (αγθχξηα PS

A) 

Tunnel support with prestressed 

soil anchors (PSAanchors) 

336 12-03-05-00 Γνθνί πξνπνξείαο ζεξάγγσλ βαξέσο ηχπνπ Heavy forepoling 

337 12-03-06-00 Γνθνί πξνπνξείαο ζεξάγγσλ ειαθξνχ ηχπνπ Light forepoling and spiling 

338 12-03-07-00 Μηθξνπάζζαινη ζεξάγγσλ Micro-piles in tunnels 

339 12-03-08-00 
Πιέγκαηα νπιηζκνχ εθηνμεπφκελνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζεξάγγσλ 

Reinforcement meshes for sprayed 

concrete in tunnels 

  12-04 Μόνιμη Δπένδςζη ηπάγγυν   

340 12-04-01-00 Μφληκε επέλδπζε ζεξάγγσλ απφ Tunnel lining with cast in-situ 
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έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα concrete 

341 12-04-03-00 

Μφληκε επέλδπζε κε 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

Tunnel lining with prefabricated 

concrete segments 

  12-05 ηεγάνυζη ηπάγγυν   

342 12-05-01-00 
ηεγάλσζε επέλδπζεο ζεξάγγσλ κε 

ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο 

Tunnel lining waterproofing with 

synthetic membranes 

343 12-05-02-00 

Γεσυθάζκαηα πξνζηαζίαο ή 

απνζηξάγγηζεο ζηεγαλνπνηεηηθψλ 

κεκβξαλψλ επέλδπζεο ζεξάγγσλ 

Geotextiles for the protection or 

drainage of tunnel lining 

waterproofing membranes 

  12-07 Γιαηπήζειρ - Σζιμενηενέζειρ   

344 12-07-01-00 

Γηαηξήκαηα ζεξάγγσλ γηα 

ηζηκεληελέζεηο, ηνπνζέηεζε 

αγθπξίσλ, νξγάλσλ θιπ 

Drilling in tunnels for grouting, 

anchoring, instrumentation etc 

345 12-07-02-00 Σζηκεληελέζεηο ζεξάγγσλ Cement grouting in tunnels 

346 12-07-03-01 Δμαξηήκαηα νπψλ ηζηκεληελέζεσλ ζεξάγγσλ Tunnel grout holes' fittings 

347 12-07-03-02 Δμαξηήκαηα νπψλ απνζηξάγγηζεο ζεξάγγσλ Tunnel drainage holes' fittings 

  12-08 Όπγανα Μεηπήζευν και Παπακολούθηζηρ   

348 12-08-01-00 
χζηεκα κέηξεζεο ζπγθιίζεσλ 

επηθαλεηψλ θαη επέλδπζεοζεξάγγσλ 

Convergence monitoring of tunnel 

excavation surfaces and linings 

349 12-08-02-00 Γηαηάμεηο κέηξεζεο παξακνξθψζεσλ Strain gauges 

  14 
ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ  

ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ   

  14-01 Καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα   

391 14-01-01-01 
Καζαξηζκφο επηθαλείαο 

ζθπξνδέκαηνο απφ απνζαζξψζεηο ή μέλα πιηθά 

Removal of loose or adhered 

material from concrete surfaces 

392 14-01-01-02 

Πξνεηνηκαζία επηθαλείαο 

ζθπξνδέκαηνο γηα επεκβάζεηο επηζθεπψλ -

 εληζρχζεσλ 

Preparation of concrete surfaces 

for retrofitting or strengthening 

works 

393 14-01-02-01 
Σνπηθή θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο κε 

δηαηήξεζε ηνπ νπιηζκνχ 

Partial demolition of concrete 

elements with preservation of 

reinforcement 

394 14-01-02-02 Σνπηθή θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Partial demolition of concrete 

elements without preservation of 
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ρσξίο δηαηήξεζε ηνπ νπιηζκνχ reinforcement 

395 14-01-03-01 
Γηάηξεζε νπιηζκέλνπζθπξνδέκαηνο 

ρσξίο απνθνπή ηνπππάξρνληνο νπιηζκνχ 

Drilling in concrete elements 

without cut-off of existing 

reinforcement 

396 14-01-03-02 

Γηάηξεζε νπψλ ζε ζηνηρεία 

ζθπξνδέκαηνο κε απνθνπή ηνπ 

ππάξρνληνο νπιηζκνχ 

Drilling in concrete elements with 

cut-off of encountered 

reinforcement 

397 14-01-04-00 

Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο 

ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο νθεηιφκελεο 

ζε δηάβξσζε ηνπνπιηζκνχ 

Local retrofitting of concrete 

element damage caused by 

reinforcement corrosion 

398 14-01-05-00 

Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο 

ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο, κε 

επεθηεηλφκελεο ζηνλ νπιηζκφ 

Local retrofitting of concrete 

element damage, not extending to 

the reinforcement 

399 14-01-06-00 

Πιήξεο απνθαηάζηαζε δηαηνκήο 

ζηνηρείνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

πνπ έρεηαπνδηνξγαλσζεί ηνπηθά 

Cross section retrofitting of 

structural elements with local 

disintegration 

400 14-01-07-01 
Πιήξσζε ξσγκψλ ζηνηρείσλ 

ζθπξνδέκαηνο κηθξνχ εχξνπο 
Filling of narrow concrete cracks 

401 14-01-07-02 
Πιήξσζε ξσγκψλ ζηνηρείσλ 

ζθπξνδέκαηνο κεγάινπ εχξνπο 
Filling of wide concrete cracks 

402 14-01-08-01 

Δλίζρπζε - απνθαηάζηαζε 

θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα κε επηθφιιεζε 

πθαζκάησλ απφ ηλνπιηζκέλα 

πνιπκεξή (FRP πθάζκαηα) 

Strengthening - retrofitting of 

reinforced concrete structures by 

gluing of fibre reinforced 

polymeric fabrics (FRP fabrics) 

403 14-01-08-02 

Δλίζρπζε - απνθαηάζηαζε 

θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα κε επηθφιιεζε ειαζκάησλ 

απφ ηλνπιηζκέλαπνιπκεξή (FRP ηαηλίεο) 

Strengthening - retrofitting of 

reinforced concrete structures by 

gluing of fibre reinforced 

polymeric strips (FRP strips) 

404 14-01-09-01 
Καζαξηζκφο επηθαλείαο 

απνθαιπθζέλησλ ραιχβδηλσλ νπιηζκψλ 

Surface cleaning of exposed steel 

reinforcement bars 

405 14-01-09-04 
Απνθαηάζηαζε απνθαιπθζέλησλ 

αλνηρηψλ ζπλδεηήξσλ 

Repair of exposed open 

reinforcement stirrups 

406 14-01-10-01 
Δλίζρπζε ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα 

κε ζπγθνιιήζηκν νπιηζκφ κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε πξφζζεηνπ 

Strengthening of concrete 

members with 

weldablereinforcement steel, by 

welding additional bars on the 
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΩΓ. 

ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

νπιηζκνχ επί ηνπ ππάξρνληνο existing ones. 

407 14-01-10-02 

Δλίζρπζε ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα 

κε ζπγθνιιήζηκν ππφ πξνυπνζέζεηο 

νπιηζκφ κε ειεθηξνζπγθφιιεζε 

πξφζζεηνπ νπιηζκνχ επί ηνπ ππάξρνληνο 

Strengthening of concrete 

members with weldable, under 

preconditions, reinforcement steel, 

by welding additional bars on the 

existing ones. 

408 14-01-11-00 
Αγθχξσζε λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζε 

πθηζηάκελα ζηνηρεία απφζθπξφδεκα 

Anchoring of new steel 

reinforcement bars in existing 

concrete elements 

409 14-01-12-01 Σνπνζέηεζε βιήηξσλ ζε ζηνηρείααπφ ζθπξφδεκα 
Placing of dowels in concrete 

elements 

410 14-01-12-02 
Σνπνζέηεζε αγθπξίσλ ζε ζηνηρεία 

απφ ζθπξφδεκα 

Placing of simple fully grouted 

bolts in concrete elements 

411 14-01-13-01 

Δληζρχζεηο - απνθαηαζηάζεηο 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε 

επηθφιιεζε ραιχβδηλσλειαζκάησλ 

Strengthening or retrofitting of 

concrete structures with epoxy 

bonded steel sheets 

412 14-01-13-02 

Δληζρχζεηο - απνθαηαζηάζεηο 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε 

εκθάηλσζε πιαηζίσλ απφ δνκηθφ ράιπβα 

Strengthening or retrofitting of 

concrete structures with encased 

steel frames 

413 14-01-13-03 

Δληζρχζεηο - απνθαηαζηάζεηο 

ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κε πεξίζθημε 

δηαηνκψλ δνκηθνχράιπβα 

Strengthening of concrete 

elements by confinement with 

structural steel jackets 

414 14-01-14-00 

Δληζρχζεηο - απνθαηαζηάζεηο 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε 

καλδχα εθηνμεπνκέλνπζθπξνδέκαηνο 

Strengthening or retrofitting of 

concrete structures with sprayed 

concrete jackets 

  14-02 Φέποςζερ Σοισοποιίερ   

415 14-02-01-01 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο 
Removal of plaster coatings from 

masonry 

416 14-02-01-02 Καζαξηζκφο επηθάλεηαο ηνηρνπνηίαο Clearing of masonry surface 

417 14-02-01-03 Γηεχξπλζε αξκψλ ηνηρνπνηίαο Widening of masonry joints 

418 14-02-02-01 Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε κεραληθά κέζα 
Partial masonry wall demolition 

with mechanical tools 

419 14-02-02-02 Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο 
Partial wall demolition with hand 

tools 

420 14-02-02-03 Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε Partial wall demolition with 
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Α/Α  

ΦΔΚ 

ΚΩΓ. 

ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΟ 

1501-" + 

ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

ζεξκηθέο κεζφδνπο thermic methods 

421 14-02-04-00 
Απνθαηάζηαζε ηνηρνπνηίαο κε 

εθαξκνγή ελεκάησλ 
Masonry retrofitting with grouting 

422 14-02-05-01 

Δπηζθεπέο κεγάισλ ξσγκψλ 

ηνηρνπνηίαο κε ζπνξαδηθή 

αληηθαηάζηαζε ησλ ιηζνζσκάησλ 

θαηά κήθνο απηψλ (ιηζνζπξξαθή) 

Repair of wide masonry cracks 

with sparse replacement of 

masonry units across the cracks 

423 14-02-05-02 

Δπηζθεπέο κεγάισλ ξσγκψλ 

ηνηρνπνηίαο κε ιεπηέο νπιηζκέλεο 

δψλεο ζπξξαθήο 

Repair of wide masonry cracks 

with wall-stitching 

424 14-02-07-00 

Δλίζρπζε ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαοκε 

ηελ εθαξκνγή λένπ πςειήο αληνρήο 

ή/θαη νπιηζκέλνπεπηρξίζκαηνο 

Existing masonry strengthening 

with a new, high strength and/or 

reinforced render or plaster 

425 14-02-08-00 
Δλίζρπζε ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο κε 

θαηαζθεπή λέαο επάιιειεο ηνηρνπνηίαο 

Strengthening masonry walls by 

placing an adjacent masonry wall 

426 14-02-09-01 
Δλίζρπζε ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο κε 

κνλφπιεπξε ζηξψζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

Masonry strengthening with 

unilateral layer of reinforced 

concrete 

427 14-02-09-02 
Δλίζρπζε ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο κε 

ακθίπιεπξε ζηξψζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

Masonry strengthening with 

bilateral layer of reinforced 

concrete 

  14-03 Δπιζκεςέρ ηοίσυν πλήπυζηρ   

428 14-03-01-00 
Απνζχλδεζε ηνίρσλ πιήξσζεο απφ 

ην θέξνληα νξγαληζκφ 

Removing infill walls from the 

concrete structure 

429 14-03-02-00 Απνθαηάζηαζε ξεγκαηψζεσλ ηνίρσλ πιήξσζεο Retrofitting of infill wall cracks 

  15 
ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ - ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ-

 ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ   

  15-01 Πλήπειρ καηεδαθίζειρ καηαζκεςών   

430 15-01-01-00 
Πιήξεηο θαηεδαθίζεηο θαηαζθεπψλ κε 

ρξήζε εθξεθηηθψλ 

Structures demolition with 

explosives 

431 15-01-02-00 Πιήξεηο θαηεδαθίζεηο κε αησξνχκελν βάξνο 
Structures demolition with the 

falling weight method 

432 15-01-03-00 
Πιήξεηο θαηεδαθίζεηο θαηαζθεπψλ κε 

κεραληθά κέζα 

Structures demolition with 

mechanical means 
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
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ΦΔΚ 
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ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ 

  15-02 Καθαιπέζειρ ζηοισείυν καηαζκεςών   

433 15-02-01-01 
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα 

Demolition of members of 

concrete structures by mechanical 

means 

434 15-02-01-02 
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο κε ζεξκηθέο κεζφδνπο 

Thermic demolition of members of 

concrete structures 

435 15-02-01-03 
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο 

κε πδξνθνπή 

Hydrodemolition of members of 

concrete structures 

436 15-02-02-02 
Καζαηξέζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

κε ζεξκηθέο κεζφδνπο 

Thermic demolition of steel 

structures 

  15-03 Καθαιπέζειρ ειδικών καηαζκεςών   

437 15-03-01-00 
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 

πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

Demolition of post-tensioned 

concrete structures 

438 15-03-02-00 Δμνιθχζεηο παζζάισλ θαη παζζαινζαλίδσλ Piles and pile-sheets pullout 

439 15-03-03-00 Καζαηξέζεηο πιαθψλ απφζθπξφδεκα επί εδάθνπο Demolition of slabs on the ground 

  15-04 

Διδικέρ απαιηήζειρ ςγιεινήρ-

αζθάλειαρ και πποζηαζίαρ ηος 

πεπιβάλλονηορ καηά ηιρ καηεδαθίζειρ-

καθαιπέζειρ 

  

440 15-04-01-00 

Μέηξα πγείαο - αζθάιεηα θαη 

απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ηηο θαηεδαθίζεηο-θαζαηξέζεηο 

Health - Safety and Environmental 

Protection requirements for 

demolition works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπελζπκίδεηαη φηη εγθξίζεθαλ δχν (2) λέεο ΔΣΔΠ ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Κυδικόρ ΔΣΔΠ Σίηλορ 

04-09-03-00 Δγθαηαζηάζεηο ρπηνζηδεξψλ ιεβήησλ 

04-50-03-00 Απαγσγνί Κξνπζηηθψλ Τπεξηάζεσλ 

 

 

 

 



27 
 

Γ. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπνπ 

απηφ επηβάιιεηαη ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ή φπνπ 

ην αληηθείκελν δελ θαιχπηεηαη κε εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ, ελψ ζηα θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ δίλνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

Α/Α  ΚΩΓΗΚΟ 

ΣΗΣΛΟ 

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

ΚΩΓΗΚΟ ΔΣΔΠ ΠΟΤ 

ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ 

"ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 ΣΠ-ΠΜ-1 ΧΛΖΝΧΔΗ ΠΔΓΗΟΤ 08-06-**-** 

2 ΣΠ-ΠΜ-2 ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

08-07-01-01 έσο 08-07-01-

04 

08-07-01-05 

3 ΣΠ-ΠΜ-3 EPΓA ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ 

05-02-01-00 

05-02-02-00 

05-03-01-00 

05-03-03-00 

05-03-08-00 

05-03-11-01 

05-03-11-04 

4 ΣΠ-ΠΜ-4 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
03-**-**-** 

04-**-**-** 

5 ΣΠ-ΠΜ-5 
ΠΔΡΗΦΡΑΞΔΗ ΜΔ 

ΤΡΜΑΣΟΠΛΔΓΜΑ 
05-05-06-00 

6 ΣΠ-ΠΜ-6 ΓΗΚΣΤΟ ΟΜΒΡΗΧΝ 08-06-06-02 

7 ΣΠ-ΠΜ7 ΔΡΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 

10-05-01-00 

10-05-02-01 

10-05-02-02 

10-05-03-00 έσο 10-05-09-

00 

10-06 έσο 10-09 

8 ΣΠ-ΠΜ8 ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ 
11-02 

11-03 
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1. ΣΠ-ΠΜ-1: ΩΛΖΝΩΔΗ ΠΔΓΗΟΤ 

1.1. Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη ηηο 

δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ πεδίνπ δηαθίλεζεο ιπκάησλ, 

ζηξαγγηδίσλ, νκβξίσλ, ηιχνο θαη λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξεαηίσλ 

ζπγθξάηεζεο πγξψλ (δίθηπν ζηξαγγηδίσλ, νκβξίσλ θηι.) θαη ησλ μεξψλ θξεαηίσλ 

(θξεάηηα δηθιείδσλ). Οη ζσιελνγξακκέο εληφο αληιηνζηαζίσλ θαη θηηξηαθψλ έξγσλ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ πκπιεξσκαηηθή Πξνδηαγξαθή «ΣΠ-ΖΜ-3: σιελψζεηο θαη 

εμαξηήκαηα δηθηχσλ». 

Σν πιηθφ ησλ αγσγψλ ζα είλαη γηα ηα δίθηπα πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ πίεζε φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη κπνξεί λα είλαη: 

 uPVC 6 atm ή αλψηεξεο εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά 

 HDPE 3εο γεληάο 10 atm ή αλψηεξεο εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά 

 Υπηνζίδεξνο (Υπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε) 

 Υαιχβδηλνη ειηθνεηδνχο ξαθήο 

Σα δίθηπα βαξχηεηαο θαηαζθεπάδνληαη απφ: 

 uPVC ζεηξάο 41 

 ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο απφ HDPE 

 Διηθνεηδείο ζσιήλεο SPIRAL απφ uPVC-HDPE 

 Σζηκεληνζσιήλεο γηα δίθηπα φκβξησλ θαη φπνπ αιινχ ξεηά πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

1.2. Τλικά  

1.2.1. σιήλεο απφ HDPE 3εο γεληάο 10 atm ή αλψηεξεο 

Οη ζσιήλεο απφ HDPE, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm., ζα είλαη ηξίηεο γελεάο ζα 

θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 12201. Οη ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη : 

(1) Πολςαιθςλένιο - πολςαιθςλένιο 

Mε κεησπηθή ζπγθφιιεζε (buttfusion), γηα δηακέηξνπο ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο απφ Φ110. 

Γηα κηθξφηεξεο απφ Φ110 δηακέηξνπο ζσιελψζεσλ, είλαη επηηξεπηή ε ζχλδεζε ησλ 

ζσιελψζεσλ κε : 

- ειεθηξνζπγθφιιεζε (ElectrofusionWelding). Ζ ζχλδεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ εμαξηήκαηνο (ειεθηξνκνχθα), θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 

αλάινγα κε ηηο δηακέηξνπο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

Μειέηεο θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο.  

- κεραληθφ ηξφπν. Ζ ζχλδεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη κε ζπλδέζκνπο θαη 

ξαθφξ απφ πνιππξνππιέλην. Δηδηθά γηα ηελ δηαθίλεζε πφζηκνπ θαη βηνκεραληθνχ 

λεξνχ θαη γηα δηακέηξνπο κέρξη θαη DN 32, ε ζχλδεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

νξεηράιθηλνπο ζπλδέζκνπο θαη ξαθφξ.  
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Τπελζπκίδεηαη φηη γηα ην ππνζαιάζζην ηκήκα έρεη εθαξκνγή η ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-

09-17-03-00. 

(2) Πολςαιθςλένιο - PVC ή με μεηαλλικούρ ζυλήνερ 

Ζ ζχλδεζε ζα γίλεηαη κε ραιχβδηλεο θιάληδεο. O ππνδνρέαο θιάληδαο ζα είλαη απφ 

πνιπαηζπιέλην. Ζ ζχλδεζε κε ηνλ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ ζα γίλεηαη κε κεησπηθή 

ζπγθφιιεζε ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε (βιέπε παξαπάλσ πξνδηαγξαθή “χλδεζε 

πνιπαηζπιέλην - πνιπαηζπιέλην”). Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά 

ρπηνζηδεξά ηεκάρηα δηκπψ.  

1.2.2. σιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη ζσιήλεο πφζηκνπ λεξνχ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ ΔΝ 545, θαηεγνξία Κ9 κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ 

αινπκηλνχρν ηζηκέλην θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία απφ ζηξψκα κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ 

κε ηειηθή επίζηξσζε απφ αζθαιηηθφ πιηθφ ή ξεηίλε ζπκβαηή κε ηνλ ςεπδάξγπξν. Σα 

εηδηθά ηεκάρηα ησλ αγσγψλ απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξηθφ γξαθίηε ζα θαηαζθεπάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ EN 545 κε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επάιεηςε κε βαθή απφ βάζε 

αζθαιηηθνχ ή ζπλζεηηθήο ξεηίλεο εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Γηα ηηο ζσιελψζεηο ππνλφκσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductileiron) 

έρεη εθαξκνγή ην ΔΛΟΣ ΔΝ 598.  

Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε ζα ζπληζηάηαη απφ νκνηνγελέο ζηξψκα ηζηκεληνθνλίαο 

εθαξκνδφκελεο εξγνζηαζηαθά κε θπγνθεληξηθέο κεζφδνπο, θαηάιιειε γηα πεξηβάιινληα 

ελεξγνχ νμχηεηαο (pΖ) απφ 4 (εληφλσο φμηλν πεξηβάιινλ) έσο 12 (εληφλσο αιθαιηθφ 

πεξηβάιινλ). Ζ ζχλζεζε ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο θαζνξίδεηαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 

598:1994. Ζ εμσηεξηθή επέλδπζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 598:1994. 

1.2.3. σιήλεο απφ ράιπβα 

Οη ζσιελψζεηο απφ ράιπβα ζα είλαη ειηθνεηδνχο ξαθήο, ζπεηξνεηδνχο ζπγθφιιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην DIN 1626. Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ην ειάρηζην πάρνο 

ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ επφκελν πίλαθα : 

 

Δζυηεπική Γιάμεηπορ [mm] Πάσορ Σοισώμαηορ [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 
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Δζυηεπική Γιάμεηπορ [mm] Πάσορ Σοισώμαηορ [mm] 

400 6,3 

500 6,3 

600 6,3 

700 7,1 

800 8,0 

900 10,0 

1000 10,0 

1200 12,5 

1400 14,2 

Οη θιάληδεο, ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ 1514. Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο, 

ηαπ, ζπζηνιέο θηι) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο (ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΝ 10253, θαηεγνξίαο 3). Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ράιπβα ζε ζεξκφ γαιβάληζκα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 10253. 

Όια ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ, πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ ζα ππνζηνχλ πξνεγνχκελα 

ινμνηφκηζε (θξεδάξηζκα) ππφ γσλία 30


 έσο 35


. Όιεο νη εγθάξζηεο ξαθέο, ζα 

ζπγθνιιεζνχλ εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα θέξνπλ πιήξε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή αληηδηαβξσηηθή 

επέλδπζε ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

i. Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα γηα ηελ αθαίξεζε αθαζαξζηψλ, 

ζηηγκάησλ ζπγθφιιεζεο θηι. 

ii. Ακκνβνιή θαηά BS 4232, 2ε πνηφηεηα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

iii. Δζσηεξηθή πξνζηαζία:  

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν ζπζηαηηθψλ 

(ΠΞ 75 κm), 

- κηα ζηξψζε κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε ιηζαλζξαθφπηζα 

(ΠΞ 200 κm) 

iv. Δμσηεξηθή πξνζηαζία:  

- κηα ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 50 κm) 

- δχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 100 κm) 

Δλαιιαθηηθά θαη εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο επέλδπζε κε 

πνιπαηζπιέλην, απηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην DIN 30670, δειαδή : 

1ε ζηξψζε: ζηξψζε βάζεο (primer) απφ ζεξκνζπγθνιεηηθήεπνμεηδηθή ζθφλε 

ειαρίζηνπ πάρνπο 60 κηθξψλ 

2ε ζηξψζε: ζηξψζε πιηθνχ ζπγθφιιεζεο (adhesivecoat) ειαρίζηνπ πάρνπο 250 

κηθξψλ 

3ε ζηξψζε: εμσηεξηθή ζηξψζε απφ εθβαιιφκελν (extruded) πνιπαηζπιέλην. Ο 

αξηζκφο ησλ πεξηειήμεσλ θαη επηθαιχςεσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ ην ειάρηζην 

πάρνο ηεο ζηξψζεο πνιπαηζπιελίνπ λα είλαη 3 mm.  
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ηα ζεκεία ησλ ζπγθνιιήζεσλ ν αγσγφο ζα επηθαιχπηεηαη κε ηαηλία πνιπαηζπιελίνπ 3 

ζηξσκάησλ ζπλνιηθνχ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3,2 mm. Ζ ηαηλία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην DIN 30672, ην πάρνο ηεο ζα είλαη 0,75 mm έσο 

0,80 mm θαη ην πιάηνο ηεο 100 mm, ελψ ε επηθάιπςε 50 mm.  

ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ ζηα νπνία πηζαλφλ λα έρεη παξνπζηαζζεί νμείδσζε, ζα πξέπεη λα 

πξνεγεζεί θαζάξηζκα κε βνχξηζα. 

1.2.4. σιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο απφ HDPE, PVC-U ή ΡΡ 

Οη αγσγνί ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν ΔΝ 13476, ηχπνο Β. ε πεξηπηψζεηο 

αιιαγήο θαηεχζπλζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο  αιιαγήο δηαηνκψλ θαζψο θαη 

δηαθιαδψζεσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εμαξηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ΔΝ 13476, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή θαζψο θαη ε ζηεγαλφηεηα 

ηνπ δηθηχνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε εμαξηεκάησλ πνπ έρνπλ 

παξαρζεί απφ δηαθνξεηηθέο πξψηεο χιεο απφ απηέο ησλ επζχγξακκσλ ζσιήλσλ. Οη 

ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε κνχθα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην. 

1.2.5. Διηθνεηδήο ζσιήλεο SPIRAL απφ uPVC ή HDPE 

Γηα ζσιήλεο κεγάισλ δηακέηξσλ (πάλσ απφ Φ600) ζε δίθηπν βαξχηεηαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσιήλεο ειηθνεηδείο (SPIRAL) απφ uPVC ή HDPE ζχκθσλα κε 

DIN 16961, ΔΛΟΣ 1169.  

Ζ ζχλδεζε ησλ SPIRAL ζσιήλσλ απφ uPVC γίλεηαη κέζσ ζπλδέζκνπ (κνχθα) φπσο θαη 

γηα ηνπο ζσιήλεο απφ uPVC κε ζπκπαγή ηνηρψκαηα. Ζ ζηεγαλφηεηα εμαζθαιίδεηαη απφ 

ηνλ ελζσκαησκέλν ειαζηηθφ δαθηχιην. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

ζχλδεζε ειαζηηθφο δαθηχιηνο (ζηεγαλσηηθφ) ν νπνίνο ζπζθίγγεη πάλσ ζηνλ ζσιήλα 

κέζσ κεηαιιηθνχ ζηεθαληνχ. Σν κεηαιιηθφ ζηεθάλη φπσο θαη νη βίδεο πνπ ην ζθίγγνπλ 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Ζ ζχλδεζε ησλ SPIRAL ζσιήλσλ απφ HDPE, εθηφο απφ ην αλνμείδσην κεηαιιηθφ 

ζηεθάλη κε ηνλ ειαζηηθφ δαθηχιην (ζηεγαλσηηθφ), κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο.  

1.2.6. Σζηκεληνζσιήλεο 

Οη ηζηκεληνζσιήλεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ νκβξίσλ θαη κφλν 

κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Θα πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην θαη ζα 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΔΓ2α/02/44/Φ.1.1 ηνπ 

ΦΔΚ 253/Β/84 θαη ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 (κε θαηάιιειε πηζαλψο εμεηδίθεπζε γηα 

ηηο εθαξκνγέο ζε έλα έξγν ΔΔΛ) ρσξίο εζσηεξηθή επέλδπζε. Ζ θαηεγνξία ζσιήλσλ, ν 

ηχπνο ηνηρσκάησλ ησλ ζσιήλσλ, ε δηάκεηξνο θαη ν ηξφπνο έδξαζήο ηνπο ζα 

θαζνξίδνληαη ζηελ Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη ηειηθά ηελ 

επηινγή ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζα ιακβάλεηαη θηλεηφ θνξηίν θαηεγνξίαο SLW60 θαηά 

DIN 1072 

1.2.7. Φξεάηηα 

Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζθπξφδεκα (έγρπηα ή πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ηχπνπ 

θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1917). Δλαιιαθηηθά κπνξεί 
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λα εγθαηαζηαζνχλ πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν 

πνιπβπλνρισξίδην/PVC-U, πνιππξνππιέλην/ΡΡ, ή πνιπαηζπιέλην / PE), αλάινγα κε ηα 

βάζε ηνπνζέηεζεο θαη ηελ χπαξμε ή φρη πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

 

1.3. Δκηέλεζη Δπγαζιών 

1.3.1. Γηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ 

Γηα ηηο ζσιελψζεηο uPVC ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο ΔΣΔΠ 08-06-02-01 «Γίθηπα ππφ 

πίεζε απφ ζσιήλεο u-PVC» θαη ΔΣΔΠ 08-06-02-02 «Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο 

u-PVC». ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα: 

Οη ζσιήλεο ζα κεηαθέξνληαη, απνζεθεχνληαη θαη ζα δηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη δηαηεηαγκέλνη γηα λα 

κελ πξνθαινχληαη δεκηέο θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην εξγνηάμην. 

Οη ρεηξηζκνί θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη 

αλάινγα κε ην βάξνο ησλ ζσιήλσλ κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηήξεο 

(απφ καδέξηα) ή αλπςσηηθφ κεράλεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα γηα ηελ 

αλχςσζε ηα άθξα ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε ιάζηηρν, γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε 

ησλ ζσιήλσλ.   

Οη αγσγνί ζα απνζεθεχνληαη ζε νκαιέο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο απαιιαγκέλεο απφ 

δηαβξσηηθά πιηθά, ρσξηζηά αλά πιηθφ θαηαζθεπήο. σιήλεο δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ 

επίζεο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά, ή εάλ απηφ είλαη αδχλαην νη κεγαιχηεξεο 

δηάκεηξνη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο θάησ ζηξψζεηο. 

Οη ζσιήλεο απφ PVC θαη HDPE πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ απ' επζείαο έθζεζή 

ηνπο ζηνλ ήιην. Δπίζεο θαιφ είλαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 

ρακειφηεξε ησλ 0
ν
C λα απνθεχγνληαη ηα απφηνκα θηππήκαηα ζηνπο ζσιήλεο.  

Οη ζσιήλεο απφ PVC θαη HDPE ζα ζηνηβάδνληαη ελαιιάμ ηνπ αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ 

άθξνπ θαη κε ηηο θεθαιέο πξνεμέρνπζεο ψζηε λα εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ην κήθνο 

κίαο γελέηεηξαο. Δλαιιαθηηθά, νη ζσιήλεο κπνξνχλ λα ζηνηβάδνληαη ζηαπξσηά ψζηε 

θάζε ζηξψζε λα είλαη ζε νξζή γσλία ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε, ε δε θάησ ζηξψζε 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλε ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε θχιηζε ησλ ζσιήλσλ.. 

Δάλ απηνί νη ηξφπνη είλαη αδχλαην, ηφηε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ηνπο 

ζσιήλεο μχιηλνη δνθνί, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 50 mm θαη ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε 

απφ 2 m κεηαμχ ηνπο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ζηξψζεσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

1,50 m. 

Οη ρπηνζηδεξνί ζσιήλεο ζηνηβάδνληαη κε αλάινγνπο ηξφπνπο απηψλ ησλ ζσιήλσλ PVC 

θαη HDPE. O κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζηξψζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ζηνίβαμεο 

ηνπο, ηνλ ζπληειεζηή θαηεγνξίαο πάρνπο θαη ηελ δηάκεηξν. 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε δξνζεξφ κέξνο, καθξηά απφ ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία θαη λα παξακέλνπλ κέζα ζηνπο ζάθνπο ή ηα θηβψηηα ζπζθεπαζίαο 

κέρξη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εηδηθά εμαξηήκαηα απφ uPVC 

θαη HDPE. 
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1.3.2. Δγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ 

Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο θαη ζχκθσλα 

κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 «Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ». Σνπνζέηεζε 

ζσιήλσλ 

Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηε 

Μειέηε. Γηα ηηο ζσιελψζεηο uPVC ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο ΔΣΔΠ 08-06-02-01 

«Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο u-PVC» θαη ΔΣΔΠ 08-06-02-02 «Γίθηπα απνρέηεπζεο 

απφ ζσιήλεο u-PVC». ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:Οη ζσιήλεο θαη' αξράο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ 

ρείινπο ησλ ηάθξσλ γηα επηζεψξεζε. σιήλεο νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ζα 

απνξξίπηνληαη. 

Σν εζσηεξηθφ ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ απφ ρψκαηα, μέλα ζψκαηα θαη 

λεξά. Έηζη ζηε δηάξθεηα δηαθνπψλ ηεο εξγαζίαο θαη θπξίσο ηε λχθηα, ην ζηφκην ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζσιήλα πνπ ηνπνζεηήζεθε ζα θξάζζεηαη θαηάιιεια. 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη ε θαηαβίβαζε πξνζεθηηθά θαη ρσξίο θξνχζεηο. Ζ 

πςνκεηξηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ 

ππνζηξψκαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ιίζσλ ή άιισλ πιηθψλ. Ζ ζχλδεζε ζσιήλσλ 

εθηφο ηεο ηάθξνπ απαγνξεχεηαη.  

Όινη νη αγσγνί ζα ηνπνζεηεζνχλ επαθξηβψο νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζηηο 

ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Μεηαμχ θξεαηίσλ (πξνθεηκέλνπ γηα 

αγσγνχο βαξχηεηαο) ν αγσγφο πξέπεη λα είλαη ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή 

απφιπηα επζχγξακκνο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο πηέζεσο ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ πνπ ζε νξηδνληηνγξαθία ή 

κεθνηνκή πξνβιέπνληαη ζε θακπχιε ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιήλεο θαλνληθνχ ή 

κηθξφηεξνπ κήθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηξεπφκελε απφθιηζε ησλ ζπλδέζκσλ ή απφ 

εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο). Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ε απφθιηζε ησλ αμφλσλ δχν 

ζπλδεφκελσλ ζσιήλσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ επηηξεπφκελε γηα ην είδνο ηνπ. Γηα 

λα απνθεχγεηαη ε απφθιηζε θαη ηπρφλ απνζχλδεζε ηνπ αγσγνχ ζηηο ζέζεηο φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαπ, πψκαηα) ιφγσ ησλ δεκηνπξγνχκελσλ 

εθεί σζήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε αγθχξσζή ηνπο. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εθ' φζνλ παξαζηεί ε αλάγθε λα θνπνχλ ζε 

κήθνο κηθξφηεξν ηνπ νλνκαζηηθνχ γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, κε εηδηθφ εμνπιηζκφ. ε θάζε πεξίπησζε ηα θνκκέλα άθξα ζα πξέπεη λα 

ινμνηνκνχληαη (θξεδάξηζκα). Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο, δελ πξέπεη λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε ιίπε, γξάζα θαη έιαηα. 

Γελ επηηξέπεηαη ε θάκςε ησλ ζσιήλσλ απφ PVC γηα ηελ δεκηνπξγία αιιαγψλ ζηελ 

δηεχζπλζε, κεγαιχηεξε απφ 3
ν
. ε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη νη ζσιήλεο λα θάκπηνληαη 

ζπγρξφλσο θαηά ηελ νξηδφληηα θαη ηελ θαηαθφξπθε έλλνηα γηα ηελ δεκηνπξγία θακπχιεο 

παξά κφλν νξηδφληηα ή θαηαθφξπθε.  

Ζ αθηίλα θακππιφηεηαο ησλ ζσιήλσλ απφ HDPE πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30D, 

φπνπ D ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 
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Σν ζθάκκα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο πξέπεη λα έρεη ην ειάρηζην πιάηνο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ε δε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ 

ζσιήλα ζε  θακία ζέζε ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ 

θαζνξίδεηαη σο ειάρηζηε ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Ζ ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ κε θιάληδεο, απφ ρπηνζίδεξν κε 

ζθαηξνεηδή γξαθίηε  ζα γίλεηαη κε παξέλζεζε κεηαμχ ησλ θιαληδψλ ειαζηνκεξνχο 

δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο. Οη θνριηνθφξνη ήινη ζα ζπζθίγγνληαη επαξθψο, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ αξκνχ, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχληαη εθειθπζηηθέο 

ηάζεηο ζηα ζπλδεφκελα κέξε. 

 

1.3.3. Φξεάηηα  

1.3.3.1. Φξεάηηα απφ ζθπξφδεκα  

Γηα ηελ ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ απφ ζθπξφδεκα ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-06. ε θάζε άιιε πεξίπησζε θξεαηίσλ απφ ζθπξφδεκα ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

Ο ππζκέλαο, ε νξνθή θαη ηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ πνπ ζπγθξαηνχλ πγξά ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ή αλψηεξεο θαη ηχπνπ II 

ή ΗV (SulfateResisting),  ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο Δηδηθέο 

Πξνδηαγξαθέο. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα μεξά θξεάηηα θαηαζθεπάδνληαη 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, ηχπνπ ΗΗ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

Μειέηεο. ην ζθπξφδεκα ησλ θξεαηίσλ ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ θάησ απφ ηε 

ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα ζα γίλεη πξφζκημε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο 

μπιφηππνο, ελψ απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξεηάο ηεο εθζθαθήο σο 

μπινηχπνπ. 

Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θξεαηίσλ ζα επηρξηζζνχλ ζχκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

ε φια ηα θξεάηηα ηνπνζεηνχληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ή βαζκίδεο απφ GRP, ζχκθσλα 

κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σα θαιχκκαηα νη εζράξεο θαη ηα ζηφκηα πδξνζπιινγήο ησλ 

θξεαηίσλ ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν, ραιχβδηλα ή απφ GRP, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

ηελ Μειέηε θαη ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο πξνζδηνξίδνληαη νη πξνζηαηεπηηθέο 

επελδχζεηο ησλ θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ. 

(1) Δπίρξηζκα κε παηεηή ηζηκεληνθνλία  

Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θξεαηίσλ ζπγθξάηεζεο πγξψλ (εζσηεξηθέο παξεηέο 

ησλ πιεπξηθψλ ηνίρσλ, δάπεδν, θάησ επηθάλεηα πιάθαο νξνθήο), θαζψο επίζεο 

θαη φπνπ αιινχ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζα επηρξηζζνχλ κε παηεηή 

ηζηκεληνθνλία. Ζ ηζηκεληνθνλία ζα γίλεη ζε ηξεηο ζηξψζεηο. 
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Χο πιηθά θαηαζθεπήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηζηκέλην ηχπνπ ΗΗ θαη άκκνο ζε 

αλαινγία 650 kg ηζηκέληνπ ζε 1,0 m
3
 άκκνπ γηα ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ζηξψζε 

θαη 900 kg ηζηκέληνπ ζε 0,8 m
3
 άκκνπ γηα ηελ ηξίηε ζηξψζε. 

Ζ άκκνο πξέπεη λα είλαη ιεπηφθνθθνο θαη ηειείσο απαιιαγκέλε γαησδψλ θαη 

νξγαληθψλ πξνζκίμεσλ. Ζ κέηξεζε ηεο άκκνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεηαη κε 

θηβψηην νξηζκέλνπ φγθνπ θαη ην ηζηκέλην λα πξνζηίζεηαη ζε βάξνο. Ζ αλάκημε 

ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ησλ κηγκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη επί επηπέδσλ 

ιακαξηλψλ ή κε εηδηθνχο αλακηθηήξεο. 

Ζ πξψηε ζηξψζε ηεο ηζηκεληνθνλίαο ζα είλαη πεηαρηή, ε δεχηεξε ζηξψζε 

ζηξσηή θαη ε ηξίηε παηεηή, ζα ζπκπηέδεηαη δε θαη ιεηαίλεηαη κε ην κπζηξί. Σν 

ηειηθφ ζπκπηεζηφ πάρνο ηεο ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 cm. 

ηηο γσλίεο ζα δηακνξθψλνληαη θακπχιεο κε εηδηθά εξγαιεία. Κάζε ζηξψζε ζα 

θαηαβξέρεηαη επαλεηιεκκέλα κεηά ην πήμηκν ηνπ ηζηκέληνπ. Πξηλ απφ ηε 

δηάζηξσζε θάζε ζηξψζεο ε επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα πιέλεηαη θαη ηέινο 

ζα δηαβξέρεηαη κε γαιάθησκα ηζηκέληνπ (αξηάλη). 

(2) Μφλσζε κε αζθαιηηθή επάιεηςε  

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο φισλ ησλ 

θξεαηίσλ, θαζψο επίζεο θαη φπνπ αιινχ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 

επαιεηθζνχλ κε δηπιή αζθαιηηθή ζηξψζε. 

Σν πιηθφ ζα δηαζηξσζεί ζε δχν ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Δξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. ηελ Τπεξεζία ζα δνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν φια ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ, θαζψο επίζεο θαη νη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηνπ, πξνο έγθξηζε. 

Πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε επίζηξσζε πιηθνχ, νη επηθάλεηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη 

λα θαζαξηζηνχλ ζρνιαζηηθά απφ ζθφλεο, ιάδηα θηι. θαη αθνχ γίλεη επίζηξσζε κε 

ην αζηάξη, ζα εθαξκνζηεί ην αζθαιηνγαιάθησκα ζε δχν ζηξψζεηο ζηαπξσηά.  

(3) Μφλσζε κε δηπιή ζηξψζε αζθαιηνπάλνπ  

Όπνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ κφλσζε ησλ 

εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα, κε δηπιή ζηξψζε αζθαιηνπάλνπ, 

πάρνπο 2 mm θαη βάξνπο 2,20  kg/m
2
 κέρξη 2,50 kg/m

2
. Ζ πξνζηαζία ηεο 

κφλσζεο ζα γίλεη κε ηζηκεληνθνλία πάρνπο 2 cm θαη αλαινγία 650 kg/m
3
 

ηζηκέληνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 9.23.2 ηεο ΠΣΠ Σ110. 

1.3.3.2. Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν 

πνιπβπλνρισξίδην/PVC-U, πνιππξνππιέλην/ΡΡ, ή πνιπαηζπιέλην / PE 

Ζ πνηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην εξγνζηάζην 

ησλ θξεαηίσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ζα ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηα 

πξνδηαγξαθφκελα ζηα Δπξσπατθά πξφηππα ΔΝ 13598. 

Σα θξεάηηα ζα είλαη, θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο, ηππνπνηεκέλεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ  κειέηε θαη ζα απαξηίδνληαη απφ 3 ηκήκαηα:  

 ηελ βάζε,  



36 
 

 ηνλ ελδηάκεζν αλπςσηηθφ δαθηχιην θαη ηνλ  

 έθθεληξν ή νκφθεληξν θψλν.  

Σα πιαζηηθά θξεάηηα ζα δηαζέηνπλ πξνδηακνξθσκέλεο εηζφδνπο θαη εμφδνπο 

ηππνπνηεκέλεο δηαηνκήο ή, ελαιιαθηηθά, νη είζνδνη θαη νη έμνδνη ζα είλαη 

πξνραξαγκέλεο απφ ην εξγνζηάζην νχησο ψζηε ν εγθαηαζηάηεο λα πξαγκαηνπνηεί ηελ 

αλάινγε δηακφξθσζε ηεο νπήο. Δμάιινπ, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηάηξεζεο γηα 

ζχλδεζε ζσιήλσλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο. 

Ζ ηειηθή ξχζµηζε ηνπ χςνπο ηνπ θξεαηίνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ έθθεληξνπ ή νκφθεληξνπ 

θψλνπ, ν νπνίνο ζα θφβεηαη ζην απαηηνχκελν χςνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο 

ηειηθήο ζηάζκεο. 

Σα θαιχµµαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη ρπηνζηδεξά, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ζα εδξάδνληαη επί ρπηνζηδεξψλ πιαηζίσλ παθησκέλσλ ζε πιάθα απφ 

ζθπξφδεκα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. 

Σα βαζηθά ηκήκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο είηε κε ηελ ρξήζε 

ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ είηε κε απηνγελλή ζπγθφιιεζε  

H εγθαηάζηαζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηζηκεληνθνλίαο 

θαη κνλσηηθψλ πιηθψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξεαηίνπ. Ζ επίρσζε ηνπ ελαπνκέλνληνο 

δηαθέλνπ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο. 

Ζ έδξαζε ησλ θξεαηίσλ, εάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ κειέηε ζα γίλεηαη επί 

ππνζηξψκαηνο ζπλνιηθνχ πάρνπο 40cm, απνηεινχκελνπ απφ ρνλδξά ζθχξα (πάρνο 

30cm) θαη επηθαλεηαθή ζηξψζε άκκνπ (πάρνπο 10cm). 

Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη απνξξνήο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε κε αγσγνχο 

PVC, πνιπαηζπιελίνπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, ή πνιπαηζπιελίνπ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο.  

1.3.4. Γνθηκή έηνηκσλ ζσιελψζεσλ 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ δνθηκή ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε δνθηκή νξγάλσλ, 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Οη πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο, πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ, δελ 

πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα θαη ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαηαζθεπήο ηεο 

ζσιελνγξακκήο. 

Μεηά ην ηέινο θάζε δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Καλέλα ηκήκα αγσγνχ δελ ζεσξείηαη φηη παξαιήθζεθε 

αλ δελ έρεη γίλεη ε δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζ' απηφ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη θάζε επίρσζε 

νξχγκαηνο ζην νπνίν ππάξρεη αγσγφο πνπ δελ έρεη δνθηκαζηεί.  

Γηα ηηο ζσιελψζεηο uPVC ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο ΔΣΔΠ 08-06-02-01 «Γίθηπα ππφ 

πίεζε απφ ζσιήλεο u-PVC» θαη ΔΣΔΠ 08-06-02-02 «Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο 

u-PVC». ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα: 

(1) Γίθηπα πίεζεο 
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Μεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ησλ αγσγψλ θαη ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ ζα εθηειείηαη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο ησλ 

ζσιελψζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε. Ζ δνθηκή ζα 

γίλεηαη θαηά ηκήκαηα, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ 

Δξγνδφηε. 

Πξηλ απφ ηελ δνθηκή ζε πίεζε, ε ζσιελνγξακκή ζα επηρσζεί θαηά ηκήκαηα, εθηφο 

ησλ ζπλδέζεσλ, ησλ δηαθιαδψζεσλ θαη ησλ θακππιψλ, πνπ ζα κείλνπλ αθάιππηεο, 

ζα ζηεξεσζεί θαη ζα αγθπξσζεί, ψζηε λα κελ κεηαθηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δνθηκήο. Γηα ην ζθξάγηζκα ησλ άθξσλ ηεο ζσιελνγξακκήο δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηθιείδεο, αιιά ηπθιέο θιάληδεο ή πψκαηα. 

Ζ πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο 

αληιίαο. Ζ δεμακελή ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κέηξεζεο 

πνπ ζα επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ηνπ πξνζηηζέκελνπ φγθνπ, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

πίεζεο κε αθξίβεηα 1%. Έλα θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν ειεγκέλεο θαη θαηάιιειεο 

αθξηβείαο εγθαζίζηαηαη ζηελ ζσιελνγξακκή, θαηά ην δπλαηφλ ζην ρακειφηεξν 

ζεκείν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο θακηά εξγαζία δελ επηηξέπεηαη κέζα ζηα 

νξχγκαηα φζν ην ηκήκα βξίζθεηαη ζε δνθηκαζία. 

i. Πξνδνθηκαζία 

Ζ ζσιελνγξακκή ζα γεκίζεη κε λεξφ, πξνζεθηηθά θαη αξγά, απφ ην 

ρακειφηεξν ζεκείν ψζηε λα βγεη ηειείσο ν αέξαο. Μεηαμχ πιήξσζεο θαη 

δνθηκήο πξέπεη λα κεζνιαβήζεη αξθεηφ δηάζηεκα (πεξίπνπ 24 ψξεο), ψζηε λα 

δνζεί θαηξφο ζε αέξα πνπ έρεη κείλεη κέζα ζηε ζσιελνγξακκή λα 

απνκαθξπλζεί βαζκηαία. Ζ αληιία ζα ηνπνζεηεζεί ζην ρακειφηεξν ζεκείν 

ηεο ζσιελνγξακκήο. 

ii. Κπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε κεηαηνπίζεηο 

ησλ ζσιήλσλ, ή δηαθπγέο λεξνχ, ε δηαδηθαζία δνθηκψλ ζα ζηακαηήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη βιάβεο. Μεηά ηηο επηδηνξζψζεηο ε 

δηαδηθαζία ζα αξρίζεη απφ ηελ αξρή. 

Ζ πίεζε δνθηκήο ζα είλαη ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή πίεζε θαη ζα δηαηεξείηαη γηα 

κηζή ψξα αλά 100 m δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, αιιά πνηέ ε νιηθή δηάξθεηα 

ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν (2) σξψλ. 

Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ αληιείηαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζα κεηξάηαη θαη 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0,1 ιίηξα αλά mm εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη 

ρηιηφκεηξν κήθνο αγσγνχ γηα θάζε 24 ψξεο. 

Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ, ειέγρεηαη 

νπηηθά ε ζσιελνγξακκή γηα αλαδήηεζε ελδερφκελσλ δηαξξνψλ. Δάλ βξεζνχλ 

δηαξξνέο, απηέο επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο. 

Δάλ δελ βξεζνχλ δηαξξνέο λεξνχ, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεηέζεζαλ 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο, πξέπεη εθ λένπ 

λα επηρεηξεζεί εθθέλσζε ηνπ αέξα ζην δίθηπν πξηλ εθηειεζζεί λέα δνθηκή. 
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(2) Γίθηπα βαξχηεηαο 

i. Αξρηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη δνθηκή 

ζηεγαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. αλ κήθνο δνθηκήο ιακβάλεηαη ην κεηαμχ δχν 

δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ ηκήκα ηνπ αγσγνχ. Ο θνξκφο ηνπ ζσιήλα 

εγθηβσηίδεηαη κε άκκν ή ζθπξφδεκα αιιά νη ζχλδεζκνη κέλνπλ αθάιππηνη γηα 

ηνλ έιεγρν θαηά ηελ δνθηκή. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο ζα ειεγρζεί ε απξφζθνπηε ξνή κε ηελ 

παξνρέηεπζε πνζφηεηαο λεξνχ ζην αλάληε θξεάηην θαη ζα παξαηεξεζεί ε 

δηέιεπζε ηνπ πξνο ην θαηάληε. ηελ ζπλέρεηα ηα δχν άθξα ηνπ αγσγνχ 

θιείλνληαη κε ζηεγαλά πψκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ ην γέκηζκα ηεο γξακκήο κε 

λεξφ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμαέξσζε. Σν γέκηζκα γίλεηαη αξγά ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εμαγσγή ηνπ αέξα. Σν λεξφ κπαίλεη απφ ην ρακειφηεξν 

ζεκείν. Ζ εμαέξσζε γίλεηαη ζην ςειφηεξν άθξν. 

Όηαλ γεκίζεη ν αγσγφο κε λεξφ θαη γίλεη πιήξεο εμαέξσζε απμάλεη ε πίεζε 

ζηηο 0,4 atm (4 m χςνο λεξνχ) ζην ςειφηεξν άθξν ηνπ αγσγνχ. Ζ πίεζε απηή 

δηαηεξείηαη 30' ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα εκθαληζηνχλ δηαξξνέο 

ζηνπο ζπλδέζκνπο. 

Όια ηα απαξαίηεηα φξγαλα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ νθείιεη λα ηα 

πξνκεζεχζεη θαη κεηαθέξεη ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο. 

Δθ' φζνλ θαηά ηε δνθηκή εκθαληζηνχλ ζεκεία κε ζηεγαλά, είηε ζηα 

ηνηρψκαηα ησλ ζσιήλσλ, είηε ηηο ζπλδέζεηο, πξέπεη λα δηαθνπεί ν έιεγρνο θαη 

λα αδεηάζεη βαζκηαία ν αγσγφο, λα γίλεη ε επηζθεπή ησλ ειαηησκάησλ θαη 

κεηά λα μαλαξρίζεη ε φιε δηαδηθαζία. 

Κάζε αηέιεηα εγθαηάζηαζεο ή ζχλδεζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηηο δνθηκέο 

δηνξζψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Δπίζεο ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε 

ζσιήλσλ ή ζπλδέζκσλ πνπ έπαζαλ δεκηέο θαηά ηε δνθηκή. 

Μεηά ηελ επίρσζε ησλ ζθακκάησλ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη 

επαλάιεςε ηεο δνθηκήο θαηά ηα αλσηέξσ, εάλ θξίλεη φηη ε επίρσζε έγηλε 

θαηά ηξφπν πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηνπο αγσγνχο. 

ii. Σειηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο δνθηκήο ζηεγαλφηεηαο, ζα αθνινπζήζνπλ 

δνθηκέο κεγαιχηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ θαη αλά ηκήκαηα δηθηχνπ 

κήθνπο κέρξη 300-500m ηα νπνία ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, ψζηε λα 

κελ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηνπ εδάθνπο γηα λα 

δηελεξγεζεί ε ηειηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο.  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο ζα παξνρεηεπζεί ε πνζφηεηα λεξνχ ζε 

θαζέλα αλάληε θξεάηην ρσξηζηά θαη ζα παξαηεξεζεί ε απξφζθνπηε ξνή ηνπ 

πξνο ηα θαηάληε θξεάηηα. 
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ηελ ζπλέρεηα ζα πιεξσζεί ν αγσγφο θαη ηα θξεάηηα επηζθέςεσο κέρξη ην 

έδαθνο κε λεξφ, ζα ζθξαγηζζνχλ ηα θξεάηηα θαη ζα κεηξεζνχλ νη απψιεηεο 

ηνπ λεξνχ κεηά απφ 24ψξεο. Οη απψιεηεο λεξνχ δελ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ φγθνπ λεξνχ. 

iii. Δηδηθέο δνθηκέο 

Όπνπ ν αγσγφο βξίζθεηαη κέζα ζε πδξνπεξαηά εδάθε θαη θπξίσο κέζα ζε 

πδξνθφξν νξίδνληα ή / θαη ζε φπνηεο θαη φζεο ζέζεηο επηιέμεη ε Τπεξεζία, 

ειέγρεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ αγσγνχ ζε εηζξνέο απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ην 

εζσηεξηθφ, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ην λεξφ απφ ην εζσηεξηθφ θαη ηα 

θξεάηηα. 
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2. ΣΠ-ΠΜ-2: ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

2.1. Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Σν πεδίν εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε βνεζεηηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη εηδηθφηεξα ζηα:  

 θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη εζράξεο νκβξίσλ  

 θηγθιηδψκαηα  

 θιίκαθεο θαη ζηα 

 δάπεδα δηαδξφκσλ (απφ εζράξεο θαη αληηνιηζζεξέο επηθάλεηεο).  

2.2. Τλικά 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε θαζνξίδνληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαηά 

πεξίπησζε πιηθά: 

Σα θαιχκκαηα, νη εζράξεο θαη ηα ζηφκηα πδξνζπιινγήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ: 

 ειαηφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1563 

 θαηφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1561 

 αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) 

 ράιπβα, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο 50 κm (350 kg/m
2
), 

ζηελ πεξίπησζε πάρνπο ράιπβα κηθξφηεξνπ απφ 5 mm ή 65 κm (450 kg/m
2
) ζηε 

πεξίπησζε ράιπβα πάρνπο κεγαιχηεξνπ απφ 5mm.  

 Πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ θαη θαηάιιειε πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιίαθαη (UV). Οη ίλεο πάινπ ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο, 

ρσξίο δηαθχκαλζε ηεο ππθλφηεηαο.  

Οη βαζκίδεο θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ: 

 θαηφ ρπηνζίδεξν ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1561 

 ράιπβα κε επηθάιπςε απφ πιαζηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο BS 3412 ή BS 

5139. Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην ΔΝ 10301. 

Σα θηγθιηδψκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ: 

 ζηδεξνζσιήλεο (mediumsize) γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

DN 40, ζχκθσλα κε ην DIN 2440. Σα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ θαη 

ζηεξέσζεο ησλ νξζνζηαηψλ ζα είλαη ρπηνζηδεξά γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. Ζ 

ζηεξέσζε ησλ νξζνζηαηψλ γίλεηαη κε κεηαιιηθά βχζκαηα εθηνλψζεσο 10 mm ζε 

δάπεδν απφ ζθπξφδεκα, ή κε θξεδαξηζηνχο θνριίεο Μ10 ζε κεηαιιηθφ δάπεδν. 

 oξζνγσληθά, θπθιηθά θαη γξακκηθά πξνθίι απφ πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε 

ίλεο πάινπ. Σα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ πξνθίι ζα είλαη απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ 

ζηε δηάβξσζε ή αλνμείδσην ράιπβα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ ΔΝ 13706. 
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Οη θιίκαθεο θαη ηα θαιχκκαηα δαπέδσλ (εζραξσηά δάπεδα ή αληηνιηζζεξέο επηθάλεηεο) 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ:   

 αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) ή  

 ράιπβα, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο 50 κm (350 kg/m
2
), 

ζηελ πεξίπησζε πάρνπο ράιπβα κηθξφηεξνπ απφ 5 mm ή 65 κm (450 kg/m
2
) ζηε 

πεξίπησζε ράιπβα πάρνπο κεγαιχηεξνπ απφ 5 mm. 

 Πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε ίλεο πάινπ (GRP) θαη θαηάιιειε πξνζηαζία 

απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV). Οη ίλεο πάινπ ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλεο, ρσξίο δηαθχκαλζε ηεο ππθλφηεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη εθ’φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Μειέηε θαη ηηο 

Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο ν γαιβαληζκέλνο ράιπβαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ παξαθάησ 

ηνπιάρηζηνλ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία: 

 Πξνεηνηκαζία επηθαλείαο: 

Καζαξηζκφο γαιβαληζκέλεο επηθάλεηαο κε ζπξκαηφ-βνπξηζα γηα λα αθαηξεζνχλ ηα 

νμείδηα θαη ιείαλζε κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκεξν)  

 Αζηάξσκα:  

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ, κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, 

πνιπακηδηθφζθιεξπληή θαη αληηζθσξηθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

 Σειηθή βαθή:  

Κάησ επηθάλεηα θαιχκκαηνο πγξνχ θξεαηίνπ ή δηαδξφκνπ, θάησ απφ ηνλ νπνίν 

δηαθηλνχληαη πγξά: 

- Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, 

πνιπακηδηθφζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζζα (ΠΞ 300 κm).  

Δπηθάλεηεο κε εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία: 

- Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο 

θαη πνιπακηδηθφζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

Δπηθάλεηεο εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία: 

- Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο 

θαη πνιπακηδηθφζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

- Μία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε αθξπιηθέο 

ξεηίλεο θαη αιεηθαηηθφηζνθπαληθφζθιεξπληή (ΠΞ 50 κm). 

 

 

2.3. Δκηέλεζη επγαζιών  

Ζ ηνπνζέηεζε πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο, ην 

εμσηεξηθφ θηλίξηζκα ζα πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλν έηζη ψζηε ε επηθάλεηα λα έρεη 

νκνηφκνξθν ρξψκα θαη πθή, λα είλαη ιεία ρσξίο πξνεμνρέο θαη απαιιαγκέλε απφ μέλα 

ζψκαηα, αγψγηκα ηεκάρηα, νπέο, θηππήκαηα, θελά , μέζκαηα, ξπηηδψζεηο ή θπζαιίδεο.  
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2.3.1. Καιχκκαηα θξεαηίσλ θαη εζράξεο 

Σν θαζαξφ πιάηνο ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζε νδνχο κε θπθινθνξία πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 600mm, ελψ ζε πεξηνρέο εθηφο θπθινθνξίαο κεγαιχηεξν απφ 800mm, 

ζχκθσλα κε ηελ EN 124. 

Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη θαιά ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε 

αθνχζηα κεηαηφπηζε ηνπο. Σα αλαθιηλφκελα θαιχκκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνπλ ζηελ 

αλνηρηή ζέζε, ελψ ηα βαξηά θαιχκκαηα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε αληίβαξα, 

πδξαπιηθνχο ή πλεπκαηηθνχο κεραληζκνχο αλχςσζεο.  

Θα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ ΔΝ 124: 

Πεξηνρή έξγνπ Καηεγνξία ΔΝ 124 

Οδνζηξψκαηα D400 

Πεδνδξφκηα – ρψξνη ζηάζκεπζεο C250 

Υψξνη πξαζίλνπ A15 

Σα ζηεγαλά θαιχκκαηα απφ GRP ζα δηαζέηνπλ πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ GRP κε 

αγθχξηα πάθησζεο θαη επέλδπζε απφ EPDM. Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη ηχπνπ sandwich κε 

εμσηεξηθά θχιια θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνθζαιηθή ξεηίλε κε UV inhibitor, εληζρπκέλε 

κε ίλεο γπαιηνχ θαη ππξήλα απφ θαηάιιειν αθξψδεο πιηθφ (πνιπνπξεζάλε, 

πνιππξνππιέλην θηι.).   

Σα εζραξσηά δάπεδα απφ GRP θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε 

κε ίλεο γπαιηνχ.  Οη δηαζηάζεηο ηνπ βξφγρνπ ζα είλαη 40x40mm θαη χςνπο 25mm, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη θαζαξή επηθάλεηα απνξξνήο 70%. 

2.3.2. Κηγθιηδψκαηα 

Όπνπ δείρλνληαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά φπνπ ππάξρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεγαιχηεξε 

απφ 0,50m ζα εγθαηαζηαζνχλ θηγθιηδψκαηα. Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ εληαία κνξθή ζε 

φιε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Σα θηγθιηδψκαηα 

ζα έρνπλ χςνο 1.100mm θαη ε απφζηαζε ησλ νξζνζηαηψλ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 

1.200mm.  

Σν νξηδφληην ζπλερέο θνξηίν ζα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 1.000 N/m, ζχκθσλα κε 

ηελ ΔΝ 12255-10, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, εάλ πξνβιέπεηαη παξαπέην χςνπο 0,10m, ε κέγηζηε 

επηηξεπηή απφζηαζε ηεο νξηδφληηαο ξάβδνπ ηνπ θηγθιηδψκαηνο απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο 

αλέξρεηαη ζε 0,50m. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη παξαπέην, ηφηε  ε απφζηαζε 

ηνπ πξψηνπ νξηδφληηνπ ζηνηρείνπ ηνπ θηγθιηδψκαηνο απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο δελ 

πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,30m.  

Σα θηγθιηδψκαηα απφ GRP απνηεινχληαη απφ ζσιελσηά πξνθίι δηακέηξνπ 50mm απφ 

πνιπεζηεξηθή ξεηίλε, εληζρπκέλε κε ίλεο γπαιηνχ. Οη νξζνζηάηεο, πάρνπο 6mm 

πξνβιέπνληαη ζε απνζηάζεηο ηνπ 1,0m, ελψ νη νξηδφληηνη ξάβδνη (ηξεηο ζεηξέο) ζα έρνπλ 

πάρνο 4mm. ε πεξίπησζε πνπ ην χςνο ηεο αλεκφζθαιαο μεπεξλά ηα 2,0 m πξνβιέπεηαη 
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θισβφο αζθαιείαο, δηακέηξνπ 800mm, ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη ζηελ θαηαθφξπθε 

θιίκαθα. 

2.3.3. Κιίκαθεο  

Όπνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά φπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε γηα ιεηηνπξγία, 

ζπληήξεζε ή επηζεψξεζε ζε επίπεδν κε δηαθνξά κεγαιχηεξε απφ 50cm απφ ην επίπεδν 

εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θιίκαθεο πξφζβαζεο. Οη κεηαιιηθέο θιίκαθεο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ, ή απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη 

δηαθξίλνληαη  ζε νηθνδνκηθέο θιίκαθεο, αλεκφζθαιεο θαη θαηαθφξπθεο θιίκαθεο.  

Οη κεηαιιηθέο θιίκαθεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη θιίκαθεο κε θιίζε αλφδνπ κεηαμχ 50
0
 θαη 65

0
. 

(1) Οηθνδνκηθέο θιίκαθεο.  

Υξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 30
0
 θαη 45

0
 θαη 

ππνινγίδνληαη γηα νκνηφκνξθν θνξηίν 5 kΝ/m
2
 θαη έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 

600 mm. Ζ αιιεινεπηθάιπςε ησλ βαζκίδσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

10 mm. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ πιεπξά 

αλφδνπ ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.100 mm. 

Οηθνδνκηθέο θιίκαθεο κε πεξηζζφηεξα απφ πέληε βαζκίδεο πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη κε θηγθιίδσκα απφ ηελ κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά θαη ζε πεξηπηψζεηο 

πιάηνπο βαζκίδσλ κεγαιχηεξνπ ησλ 1.000 mm θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σα 

θηγθιηδψκαηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.  

Οη βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα (π.ρ. κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα), ή εζράξα, ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

(2) Αλεκφζθαιεο 

Οη αλεκφζθαιεο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 65
0
 

θαη 75
0
, πιάηνπο 500mm έσο 600mm. Ζ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην θαηαθφξπθν 

ηνηρίν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 650mm, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξν 

άλνηγκα 200mm απφ ην πέξαο ηεο βαζκίδαο κέρξη ην ηνηρίν ηεο δεμακελήο. Ζ 

αιιεινεπηθάιπςε ησλ βαζκίδσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 10mm θαη ε 

θαηαθφξπθε απφζηαζε (πιαηχζθαιν-πιαηχζθαιν) ηεο αλεκφζθαιαο δελ πξέπεη 

λα μεπεξλά ηα 3.500 mm. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ πιεπξά 

αλφδνπ ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.100mm. 

Οη αλεκφζθαιεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε θηγθιίδσκα χςνπο πεξί ηα 200mm 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

Πξνδηαγξαθέο.  

Οη βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα, ή εζράξα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο.  
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(3) Καηαθφξπθεο θιίκαθεο 

Καηαθφξπθεο θιίκαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ είλαη κεγαιχηεξε 

απφ 75
0
, θαη έρνπλ πιάηνο 400mm έσο 500mm. ε πεξίπησζε θαηαθφξπθνπ 

χςνπο κεγαιχηεξνπ απφ 3.000mm πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε θισβφ αζθαιείαο. 

Ζ θαηαθφξπθε απφζηαζε (πιαηχζθαιν-πιαηχζθαιν) ηεο θαηαθφξπθεο θιίκαθαο 

δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 6.000mm. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ πιεπξά 

αλφδνπ ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 650mm 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην θαηαθφξπθν ηνηρίν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

150mm. Ζ θαηαθφξπθε θιίκαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ρεηξνιηζζήξα 

χςνπο πεξί ηα 1.000 mm, ζαλ πξνέθηαζε ηνπ ζθειεηνχ ηεο θιίκαθαο. 

Οη βαζκίδεο, εθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα 

δηακνξθψλνληαη απφ ζπκπαγή ράιπβα ειάρηζηεο δηακέηξνπ 20 mm.  

 

2.3.4. Γάπεδα δηαδξφκσλ 

Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ κεηαιιηθψλ δηαδξφκσλ πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 

3,5 kN/m
2
 θαη ην βέινο θάκςεο κηθξφηεξν απφ 10 mm ή L/200 (φπνπ L ην άλνηγκα ηνπ 

δηαδξφκνπ), ζχκθσλα κε ΔΝ 12255-1.  

Όπνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά ζηηο πεξηνρέο, φπνπ είλαη αλαγθαία ε νπηηθή 

παξαθνινχζεζε θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο ζα ηνπνζεηνχληαη εζραξσηά δάπεδα απφ 

πιέγκα (εζράξεο). ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ηα δάπεδα ζα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή 

επηθάλεηα (κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα). 

Γεληθά ηα εζραξσηά δάπεδα θαζψο θαη ηα δάπεδα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα πξέπεη λα 

έρνπλ εληαία κνξθή ζε φιν ην έξγν θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο.  

Σα εζραξσηά δάπεδα πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθά, ειεθηξνπξεζζαξηζηά ή 

πξεζζαξηζηά ζχκθσλα κε DIN 24537 ή πεξαζηά, θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην 

ράιπβα ή απφ ράιπβα γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ.  

Σα δάπεδα απφ ιακαξίλα ζα πξέπεη λα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Ζ 

κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ 

ράιπβα γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ.  

Σα εζραξσηά δάπεδα απφ GRP θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε 

κε ίλεο γπαιηνχ.  Οη δηαζηάζεηο ηνπ βξφγρνπ ζα είλαη 40x40mm θαη χςνπο 25mm, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη θαζαξή επηθάλεηα απνξξνήο 70%.   

Σα αληηνιηζζεξά θαιχκκαηα απφ GRP ζα δηαζέηνπλ πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ GRP 

κε αγθχξηα πάθησζεο θαη επέλδπζε απφ EPDM. Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη ηχπνπ sandwich 

κε εμσηεξηθά θχιια θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνθζαιηθή ξεηίλε κε UV inhibitor, 

εληζρπκέλε κε ίλεο γπαιηνχ θαη ππξήλα απφ θαηάιιειν αθξψδεο πιηθφ (πνιπνπξεζάλε, 

πνιππξνππιέλην θηι.).   
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3. ΣΠ-ΠΜ-3: EPΓA ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΥΩΡΟΤ 

3.1. Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί  

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα έξγα δηακφξθσζεο ρψξνπ ησλ 

Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο νδνζηξσζίεο θαη 

πεδνδξνκήζεηο. Γεληθά ηζρχνπλ νη Δγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

 

3.2. Τλικά 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ νδνπνηίαο, πεδνδξνκίσλ θαη 

πεξηθξάμεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο επηκέξνπο 

Πξνδηαγξαθέο. 

Οη ηζηκεληφπιαθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ηκήκα ηνπ ΚΔΛ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 

50cm x 50cm ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-05-02-02-00:2009 πάρνπο 5cm, απφ ην νπνίν 

ε επάλσ ζηξψζε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1cm ζα είλαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

 

3.3. Δκηέλεζη επγαζιών 

3.3.1. Γεληθά 

3.3.2. Οδνζηξψκαηα  

Οη εθζθαθέο θαη ηα επηρψκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

H ζθάθε πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαη λα ζπκππθλσζεί ζηηο δηαζηάζεηο, πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Κάζε αλσκαιία ή θνίισκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηεο ζθάθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπχθλσζεο ζα δηνξζψλεηαη κε αλακφριεπζε ηεο 

επηθάλεηαο θαη κε πξνζζήθε, αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

λέα ζπκπχθλσζε, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ιεία θαη νκνηφκνξθε επηθάλεηα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα ηεο ζθάθεο ραιαξψζεη ή ππνζηεί άιινπ είδνπο θζνξά, 

πξηλ αξρίζεη ε επφκελε εξγαζία, πξέπεη λα επηζθεπάδεηαη ή λα αλαθαηαζθεπάδεηαη. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο ζπκππθλψζεσο θαη πξηλ αξρίζεη ε επφκελε εξγαζία, ε 

επηθάλεηα ηεο ζθάθεο πξέπεη λα έρεη ηηο αλνρέο πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθεί. 

Δάλ, ιφγσ ζπλζεθψλ εδάθνπο, είλαη αδχλαηε ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο, ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ην αθαηάιιειν πιηθφ ζα αθαηξείηαη θαη ζα αληηθαζίζηαηαη κε ππφβαζε 

απφ θνθθψδεο πιηθφ. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζηξψζεο ππφβαζεο θαη βάζεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηελ   ΔΣΔΠ 1501-05-03-03-00:2009 ελψ γηα ηηο αζθαιηηθέο ζηξψζεηο βάζεο θαη 

θπθινθνξίαο ηζρχεη ε ΔΣΔΠ 05-03-11-04 «Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο». 

Όιε ε εζσηεξηθή νδνπνηία ζηελ εγθαηάζηαζε ζα επηζηξσζεί κε αζθαιηηθφ ηάπεηα, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη νη ζηξψζεηο: 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m. 
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 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m. 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. 

3.3.3. Κξαζπεδφξεηζξα θαη ζηεξεά εγθηβσηηζκνχ  

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 «Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ 

θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα». ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη 

λα εθαξκφδνληαη θαη’ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

ηεξεά εγθηβσηηζκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ εμσηεξηθή νξηνγξακκή ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

δξφκσλ ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. ε φιεο ηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ θξαζπεδφξεηζξα. ε θακπχιεο αθηίλαο κηθξφηεξεο ησλ 5m 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά θακπχια πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα. 

Σα ξείζξα θαη ζηεξεά εγθηβσηηζκνχ ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζσζηέο ηνπο επζπγξακκίεο θαη ζηάζκεο. Όπνηα 

ηκήκαηα βξεζνχλ κε ζθάικα επζπγξακκίαο ή ζηάζκεο κεγαιχηεξν απφ 3 mm ζα 

θαζαηξνχληαη θαη ζα αλαθαηαζθεπάδνληαη. 

3.3.4. Πεδνδξφκηα 

Ζ πιαθφζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ θιπ. ζα γίλεη κε αληηνιηζζεηηθέο 

ηζηκεληέληεο πιάθεο βαξηάο θπθινθνξίαο (θαηεγνξίαο Η), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

Μειέηεο θαη έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 «Πιαθνζηξψζεηο - 

ιηζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ». 
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4. ΣΠ-ΠΜ-4: ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  

4.1. Πεδίο Δθαπμογήρ – Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ησλ θηηξίσλ ηνπ 

έξγνπ. Γεληθά ηα θηηξηαθά έξγα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη 

ζα θέξνπλ ηνηρνπνηία πιήξσζεο απφ νπηνπιηλζνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο. Δλαιιαθηηθά ηα θηίξηα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ραιχβδηλν 

ζθειεηφ κε επηθάιπςε θαη πιαγεηνθάιπςε απφ ζεξκνκνλσηηθά panels.  

4.2. Τλικά  

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαθάησ.  

Όια ηα πιηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 

πξνκεζεπηέο εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ Τπεξεζία. Σα πάζεο θχζεσο πιηθά ζπλνδεχνληαη 

απφ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε απφ 

ηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα θάζε είδνπο πιηθνχ 

πξνο έγθξηζε, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη 

φιεο ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Ο Αλάδνρνο δελ 

δηθαηνχηαη επηπιένλ απνδεκίσζε γηα ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαη δνθηκίσλ. 

 

4.3. Κηίπια από σαλύβδινο ζκελεηό 

Όπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, ηα θηίξηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε 

κεηαιιηθά ζηνηρεία απφ κνξθνράιπβα θαηάιιεισλ δηαηνκψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

Μειέηε Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ο ράιπβαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη θαηλνχξγηνο ρσξίο ίρλε ζθνπξηάο, 

απαιιαγκέλνο απφ ιεπίζκαηα, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα, εγγπεκέλνο γηα ηελ ρεκηθή 

ζχλζεζε, ην θαηεξγάζηκν, ηελ επαηζζεζία έλαληη ςαζπξήο ζξαχζεο, ηελ θαηαιιειφηεηα 

γηα ζπγθφιιεζε θαη γεληθά ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο Γεξκαληθέο Πξφηππεο Πξνδηαγξαθέο 

(DIΝ 17100, DIN 1000).  

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά γηα φια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πξνβιέπεηαη ε 

παξαθάησ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία: 

Ζ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ απφ δηάβξσζε θαη νμείδσζε ζα γίλεη σο εμήο: 

i. Ακκνβνιή θαηά Sa 2
1/2 

ii. Θεξκφ γαιβάληζκα πάρνπο μεξάο ζηξψζεο 120 κm 

iii. Δπνμηθφprimer πάρνπο μεξάο ζηξψζεο (ΠΞ) 100 mκ 

iv. Βαθή κε επνμηθφ ρξψκα ΠΞ 160 κm 

v. Σειηθή ζηξψζε κε αιεηθαηηθνχ ηχπνπ πνιπνπξεζάλε ΠΞ 40 κm 

Ζ νξνθή θαη νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ 

απφ κνξθνράιπβα, ζα επηθαιπθζνχλ κε ζεξκνκνλσηηθά πάλει. Σα πάλει ζα είλαη 

ζχλζεηα – απηνθεξφκελα δνκηθά ζηνηρεία απφ δχν δηακνξθσκέλα ειαζκαηφθπιια 
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κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα ππάξρεη ζθιεξφο αθξφο πνιπνπξεζάλεο, ειάρηζηνπ πάρνπο 4cm, 

ή κεγαιχηεξνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζεξκνκφλσζεο. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά ηα ειάζκαηα ζα είλαη ραιχβδηλα, ειάρηζηνπ πάρνπο 0,5mm, γαιβαληζκέλα 

ελ ζεξκψ Ε275 (275 gr/m
2
), ζχκθσλα κε ην ΔΝ 10147,  κε επνμεηδηθφ ππφζηξσκα 

πάρνπο 10κm θαη νξγαληθή επίζηξσζε πάρνπο 25κm. 

Όπνπ απαηηείηαη, ηα πάλει ζα είλαη ππξάληνρα κε πεηξνβάκβαθα, ειάρηζηνπ πάρνπο 5cm 

Ζ κνξθή ησλ ειαζκάησλ θαη ε ρξσκαηηθή απφρξσζε ζα θαζνξηζηεί ζηελ αξρηηεθηνληθή 

θαη ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

4.4. Σοισοποιίερ 

Γηα ηηο ηνηρνπνηίεο απφ νπηφπιηλζνπο, έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 03-02-02-00 «Σνίρνη απφ 

νπηφπιηλζνπο. 

 

4.5. Δζυηεπικά και  Δξυηεπικά Δπισπίζμαηα 

4.5.1. Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ 

Γηα ηα επηρξίζκαηα έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ «03-03-01-00Δπηρξίζκαηα 

κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ». 

4.5.2. Έηνηκα Δπηρξίζκαηα 

Ζ εθαξκνγή ησλ έηνηκσλ επηρξηζκάησλ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ αλάκημε ηνπο κε ηε 

ρξήζε ζσιήλα εθηφμεπζεο. Ζ απαηηνχκελε πνζφηεηα εθηνμεχεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ηνίρνπ, φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί γαιβαληζκέλνη κεηαιιηθνί νδεγνί. ηε ζπλέρεηα 

δηαζηξψλεηαη ην επίρξηζκα. Ζ επφκελε ζηξψζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ιίγεο ψξεο 

αξγφηεξα ή ηελ επφκελε κέξα. Γεληθά γηα ηελ αλάκημε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ έηνηκσλ 

θνληακάησλ σο επηρξίζκαηα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο 

εθαξκνγήο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. Ζ πξνζζήθε ρεκηθψλ βειηησηηθψλ 

πξφζκηθησλ, ρσξίο ζρεηηθή νδεγία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ 

απαγνξεχεηαη. 

Σα επηρξίζκαηα απφ αθξπιηθά θνληάκαηα εθαξκφδνληαη επί φισλ ησλ ζηαζεξψλ 

επηθαλεηψλ κε θαηάιιειε κέζνδν αλάινγα κε ηελ πθή ηεο πξνο επίρξηζε επηθάλεηαο, ζε 

2 ζηξψζεηο πεηαρηνχ θαη ηειηθήο ζηξψζεο πάρνπο 12mm – 15mm αλαιφγσο ησλ 

νδεγηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνο επίρξηζε επηθάλεηεο 

έρνπλ κεγάιεο αλσκαιίεο, ζα πξνεγείηαη ε δηάζηξσζε πξψηεο θαη δεχηεξεο ζηξψζεο κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα ηθαλνχ πάρνπο θαη θαηφπηλ ζα δηαζηξψλεηαη ην αθξπιηθφ 

θνλίακα κε πάρνο 5mm – 6mm. 

 

4.6. Δπιζηπώζειρ - Δπενδύζειρ 

4.6.1. Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ  

Γηα ηηο επηζηξψζεηο ησλ δσκάησλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιεπθέο ή έγρξσκεο πιάθεο 

ηζηκέληνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηηο εληνιέο ηεο 

Τπεξεζίαο. Οη πιάθεο ηζηκέληνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίζηξσζε δαπέδσλ, 
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πξέπεη λα είλαη Α΄ δηαινγήο, αξίζηεο πνηφηεηαο, επζχγξακκεο, δίρσο ξσγκέο θαη κε 

νκνηφκνξθεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. 

Σν θνλίακα ζπγθνιιήζεσο ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ πξνο επίζηξσζε ησλ δσκάησλ πξέπεη 

λα είλαη πεξηεθηηθφηεηαο ησλ 450kg ηζηκέληνπ. ε φηη αθνξά ζηελ παξαζθεπή ηνπ 

θνληάκαηνο, ηηο αλαινγίεο ησλ αδξαλψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο ηζρχνπλ ηα πεξί 

θνληακάησλ ηνπ ΑΣΟΔ.  

Ζ πξνο επίζηξσζε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, απαιιαγκέλε απφ θάζε άρξεζην 

πιηθφ θαη ζσζηά αιθαδηαζκέλε. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ σο ηειηθή 

επίζηξσζε δψκαηνο γίλεηαη επί ηνπ γεσυθάζκαηνο πξνζηαζίαο. Σν θνλίακα ηεο 

επίζηξσζεο ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ (ηζηκεληνθνλία ησλ 450 kg) είλαη πάρνπο 2cm – 3cm 

πεξίπνπ. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ αξκψλ (πάρνπο 2mm). Ζ πιήξσζε ησλ αξκψλ ζα γίλεη 

κε ηζηκεληνπνιηφ ησλ 600kg ηζηκέληνπ. 

4.6.2. Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα  

Σα πιαθίδηα δαπέδνπ ζα είλαη κε εθπαισκέλα, ζχκθσλα κε ην ΔΝ 176, κε ρακειή 

πδαην-απνξξνθεηηθφηεηα (<3%). Όζνλ αθνξά ηελ αληηνιηζζεξφηεηα, ηα πιαθίδηα ζηνπο 

ρψξνπο πγηεηλήο ζα είλαη Καηεγνξίαο Β ζχκθσλα κε ην DIN 51097, ελψ ζηηο αίζνπζεο 

θηηξίσλ εμππεξέηεζεο θαη ην εξγαζηήξην ζα είλαη θαηεγνξίαο R11, ζχκθσλα κε ην DIN 

51130. Όπνπ δηαθηλνχληαη ρεκηθά (εξγαζηήξην, ρψξνη πξνεηνηκαζίαο ρεκηθψλ θηι.) ηα 

πιαθίδηα πξέπεη λα είλαη νμχκαρα.  

Σα πιαθίδηα ηνίρνπ ζα είλαη εθπαισκέλα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 177, κε κέηξηα 

πδαην-απνξξνθεηηθφηεηα (3%  6%).  

Ζ πξνο επίζηξσζε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, απαιιαγκέλε απφ θάζε άρξεζην 

πιηθφ θαη ζσζηά αιθαδηαζκέλε. 

Ζ εξγαζία πιήξσζεο ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ησλ δαπέδσλ θαη ηνίρσλ  (πάρνπο 3mm ζηα 

δάπεδα θαη 2mm ζηνπο ηνίρνπο) επηηξέπεηαη κεηά ην πξψην 24σξν κε ηα εηδηθά πιηθά 

αξκνιφγεζεο. Γηα επηθάλεηεο πνπ απαηηείηαη ρεκηθή ή κεραληθή αληνρή ησλ αξκψλ, 

απηνί πιεξνχληαη κε θαηάιιειν επνμεηδηθφ πιηθφ. 

Δθηφο ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ησλ πιαθηδίσλ, ζηηο κεγάιεο επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ είλαη 

απαξαίηεηνη θαη νη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί δηαζηνιήο ηνπ δαπέδνπ, νη νπνίνη 

θαηαζθεπάδνληαη αλά 20m
2
 έσο 25m

2
 θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΣΔΠ 1501-

03-07-02-00:2009.  

 

4.6.3. Βηνκεραληθφ δάπεδν 

Σα δάπεδα επηζηξψλνληαη κε ρεκηθφ ζθιεξπληηθφ απνηεινχκελν απφ εηδηθά πξφζκηθηα 

θαη βειηησηηθά, ραιαδηαθά αδξαλή θαη ηζηκέλην. Σν ζθιεξπληηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα έρεη 

ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 αληνρή ζε ζιίςε κεγαιχηεξε ησλ 800 kg/cm
2
 

 αληνρή ζε θάκςε κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 70 kg/cm
2 
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 κεγάιε αληνρή ζε θζνξά (πάρνο θζνξάο 0,05cm ζε δηαδξνκή 660m κε ηαρχηεηα 0,5 

m/sec θαη θφξηηζε 0,5 kg/cm
2 

(5000 kg/m2) 

 αληνρή ζε θξνχζε (κεηά 2000 θχθινπο) 30% απψιεηα βάξνπο 

 κέηξν ειαζηηθφηεηαο 28000 Ν/m
2
 (28 εκεξψλ) 

Σν ζθιεξπληηθφ πιηθφ κπνξεί, εθηφο ησλ ρξσζηηθψλ πιψλ, λα δερζεί θαη ρεκηθά 

πξφζζεηα ψζηε λα κεησζεί ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε 

επηθαλεηαθή ζηεγαλνπνίεζε θαη ε αληνρή ηνπ πιηθνχ ζε θζνξά. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εθαξκνγή, ηε δνζνινγία θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζθιεξπληηθνχ. 

Όια ηα αδξαλή, νη πξνζκίμεηο θαη νη ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο ζα είλαη εγθεθξηκέλεο 

πνηφηεηαο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκα πηζηνπνηεηηθά. Οη νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θάζε πιηθνχ ζα ηεξνχληαη απζηεξά. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη 

ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηηο νπζίεο θαη ηα αδξαλή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ ρξήζε 

πξνζκίμεσλ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί νζκέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ελνριήζεηο ζην 

ηειεησκέλν θηίξην. 

Σν ππφζηξσκα επί ηνπ νπνίνπ δηαζηξψλεηαη ην βηνκεραληθφ δάπεδν πξέπεη λα έρεη 

ζθιεξπλζεί θαη εθηξαρπλζεί πξηλ ηε δηάζηξσζε. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε 

εμήο: 

 Σνπνζέηεζε δνκηθνχ πιέγκαηνο ηνπιάρηζηνλ Σ131 θαη δηάζηξσζε 

ηζηκεληνθνλίαο ησλ 300kg ηζηκέληνπ, κε ρνλδξφθνθθε άκκν (0/7), ζπλερνχο 

θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (ε άκκνο ζα πεξηέρεη φια ηα κεγέζε θφθθσλ θαη ζε 

πνζνζηά φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο θνθθνκεηξηθέο θακπχιεο). Σν 

ζπλνιηθφ πάρνο ηεο ζηξψζεο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ 80mm. Λακβάλνληαη 

φια ηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ξήζεσλ θαη ηεο 

ελζσκάησζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 Καηά ην ρξφλν πνπ ε ηζηκεληνθνλία είλαη λσπή αιιά έρεη απνθηήζεη ηθαλή 

αληνρή (πξέπεη λα έρεη θάζηζε πεξίπνπ 4cm – 6cm θαη λα ξεπζηνπνηείηαη κε 

ξεπζηνπνηεηή) δηαζπείξεηαη ην ζθιεξπληηθφ ζε 2 δφζεηο. Ο ξεπζηνπνηεηήο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εμίδξσζεο, ιφγσ ηεο νπνίαο πξνθαινχληαη 

επηθαλεηαθέο ξεγκαηψζεηο θαη κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο κεραληθήο αληνρήο. 

Μεηά θάζε δηαζπνξά ηνπ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ ζηε ηζηκεληνθνλία, εθαξκφδεηαη 

ζπκπίεζε κε κεραληθνχο ιεηαληήξεο, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε ελζσκάησζε 

ηνπ πιηθνχ θαη ε δεκηνπξγία κνλνιηζηθνχ δαπέδνπ ρσξίο θίλδπλν απνθφιιεζεο.  

πλνπηηθά ηα ζηάδηα εθαξκνγήο είλαη ηα αθφινπζα: 

i. δηακφξθσζε κε δνλεηηθφ πήρε ηεο επηθάλεηαο ηεο ηζηκεληνθνλίαο 

ii. δηαζπνξά ηνπ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ (2/3 ηεο πνζφηεηαο), θαηά ην 

πξψην ζηάδην ηεο πήμεο ηεο ηζηκεληνθνλίαο 

iii. επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο κε κεραληθφ ιεηαληήξα 

iv. δηαζπνξά ηνπ ππφινηπνπ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ (ππφινηπν 1/3 ηεο 

πνζφηεηαο) 
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v. θηλίξηζκα ηεο επηθάλεηαο κε κεραληθφ ιεηαληήξα πξνο θαηαζθεπή 

ιείαο θαη αληηνιηζζεξήο επίζηξσζεο 

vi. ράξαμε θαη θνπή ησλ ςεπδναξκψλ, δηαηνκήο 5 mm x 10 mm (ε 

βάζνπο ίζνπ κε ην 1/4 ηνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο ηεο ηζηκεληνθνλίαο), 

ζε θάηλσκα πεξίπνπ 20 m
2
 - 25 m

2 

Οη ςεπδναξκνί πιεξνχληαη κε αζθαιηηθφ πιηθφ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάζηξσζεο 

ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ε δηαζηξσζείζα επηθάλεηα πξνο 

απνθπγή ξεγκαηψζεσλ: 

i. κε βξεγκέλεο ιηλάηζεο επί 7 εκέξεο,  

ii. απφ ηελ ειαθξά θπθινθνξία πεδψλ γηα άιιεο 36 h - 48 h  

iii. θαη απφ ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ γηα άιιεο 5 εκέξεο. 

Ζ ζηάζκε ησλ θαιπκκάησλ θαη εζράξσλ θξεαηίσλ θαη ζηθσληψλ δαπέδνπ ζα είλαη θαηά 

5mm ρακειφηεξε απφ ηελ ζηάζκε ηνπ γχξσ δαπέδνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε ίζε ή 

πςειφηεξε. 

 

4.7. Κοςθώμαηα  

4.7.1. Φεπηφθαζεο  

Οη ςεπδφθαζζεο ησλ ζηδεξψλ θνπθσκάησλ θαη ησλ θνπθσκάησλ απφ αινπκίλην ζα 

είλαη απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα πάρνπο 2 mm δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π. Σα ζηδεξά 

πιαίζηα ησλ θνπθσκάησλ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα είλαη γαιβαληζκέλα, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε.  

Ζ ζηεξέσζε ησλ ςεπδνθαζζψλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ζα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηε ελζσκάησζε ηνπο ζε απηά. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 

ειάζκαηα 40mm x 5 mm θαη ηζηκεληνθνλίακα ή θνριίεο UPAT ή HILTI. ε πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνίεζεο ζηδεξψλ ηκεκάησλ ηδηλεηηψλ, βηδψλ θηι, απηά ζα πξέπεη λα είλαη 

επηθαδκησκέλα ή ηνπιάρηζηνλ επηςεπδαξγπξσκέλα. Ζ ζηεξέσζε ησλ πξνθίι αινπκηλίνπ 

ζηηο ςεπδφθαζζεο ζα γίλεη κε αλνμείδσηνπο ρξσκνληθειηνχρνπο θνριίεο. 

Σα ζεκεία ειεθηξνθφιιεζεο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα πξνζηαηεχνληαη κεηά ηελ 

ειεθηξνθφιιεζε κε δχν ζηξψκαηα αληηζθσξηαθνχ ή κε ςπρξφ γαιβάληζκα, ζχκθσλα κε 

ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ςεπδφθαζζαο βάθεηαη ζε δχν ζηξψζεηο (ε κία ζην 

ζηδεξνπξγείν θαη ε άιιε ζην εξγνηάμην) κε έηνηκν αληηζθσξηαθφ ρξψκα κε βάζε ην 

ρξσκηθφ ςεπδάξγπξν. Σέινο πξηλ απφ ηε ζπλαξκνιφγεζε ε ςεπδφθαζζα βάθεηαη κε 2 

ζηξψζεηο ρξψκαηνο αιθαιηθήο βάζεσο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ςεπδφθαζζσλ αινπκηλίνπ, 

εθ’ φζνλ πξνζαξκφδνληαη ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο θάζζεο. 
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4.7.2. Ξχιηλα θνπθψκαηα  

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 Ξχιηλα θνπθψκαηα 

4.7.3. ηδεξά θνπθψκαηα  

Σα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηδεξψλ θνπθσκάησλ, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, 

απαιιαγκέλα απφ ειαηηψκαηα θαη αηέιεηεο θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα θνπθσκάησλ ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηηο παξνχζεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-02-00 ηδεξά θνπθψκαηα). 

4.7.4. Κνπθψκαηα αινπκηλίνπ 

Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ απφ πξνθίι αινπκηλίνπ ηνπ έξγνπ, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξντφληα εηαηξεηψλ αινπκηλίνπ, εγθεθξηκέλεο 

θαη αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη 

αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ ζήκα, ηφζν γηα ηα πξντφληα δηέιαζεο φζν θαη γηα ηα πξντφληα 

αλνδίσζεο.Θα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θνπθσκάησλ ηεο Μειέηεο 

Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηηο παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-

08-03-00 Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ 

4.7.5. Κνπθψκαηα απφ ζπλζεηηθά πιηθά 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 03-08-04-00 Κνπθψκαηα απφ ζπλζεηηθά πιηθά 

4.7.6. Ταινπίλαθεο 

Ηζρχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-01 Μνλνί θαη πνιιαπινί ελ 

επαθή παινπίλαθεο θαη ΔΣΔΠ 03-08-07-02 Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ, 

ΔΣΔΠ 03-08-07-03 Ππξάληνρνη παινπίλαθεο - Ππξάληνρνη ηνίρνη κε παιφηνπβια, θαη 

ΔΣΔΠ 03-08-09-00 Ταιφζπξεο απφ γπαιί αζθαιείαο. 

 

4.8. ηεγανώζειρ 

4.8.1. ηεγάλσζε δψκαηνο 

ην άβαην δψκα ζα αθνινπζήζεη ε εμήο ζεηξά εξγαζηψλ : 

 Πξνζεθηηθφο θαζαξηζκφο ηεο θέξνπζαο πιάθαο απφ ζθφλεο θαη μέλα 

αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ πεξηζσξίνπ (ινχθη) απφ 

ηζηκεληνθνλία γηα άκβιπλζε ηεο γσλίαο κεηαμχ δψκαηνο θαη ζηεζαίνπ. 

 Δπάιεηςε (αζηάξσκα) ηεο θέξνπζαο πιάθαο ηνπ δψκαηνο κε ξεπζηφ αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα γηα ηελ δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ.  

 Σνπνζέηεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, 

θαηάιιεινπ πάρνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζεξκνκφλσζεο.  

 Καηαζθεπή ζηξψζεο ξχζεσλ απφ ειαθξνζθπξφδεκα (π.ρ. πεξινπκπεηφλ) 

ειάρηζηνπ πάρνπο 4cm. 

 Μεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηνπ ειαθξνζθπξνδέκαηνο γίλεηαη επάιεηςε ηεο 

επηθαλείαο θαη ησλ ζηεζαίσλ κε αζθαιηηθφ βεξλίθη θαη αθνινπζεί δηάζηξσζε 

ρσξίο θφιιεζε ηεο  εμαεξηζηηθήο κεκβξάλεο. 
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 Δπηθφιιεζε ζηεγαλνπνηεηηθήοειαζηνεκεξνχο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο ζε φιε 

ηελ επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο θαη κέρξη 15cm έσο 20cm επί ησλ θαηαθνξχθσλ 

επηθαλεηψλ. Σα αζθαιηφπαλα ζα αιιεινεπηθαιχπηνληαη ζε φιν ηνπο ην κήθνο 

θαηά 10cm θαη ζα θνιιεζνχλ κε θιφγηζηξν.  

 Γηάζηξσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε βφηζαια ή ηαξαηζφπιαθεο, αθνχ 

πξνεγεζεί εηδηθφ πξνζηαηεπηηθφ γεσυθαζκα πάλσ απφ ηελ ζηεγαλσηηθή ζηξψζε. 

4.8.2. ηεγάλσζε ζηέγεο  

Γηα ηελ ζηεγάλσζε θαη ζεξκνκφλσζε ηεο ζηέγεο πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο  

 Δπάλσ απφ πέηζσκα (ζαλίδσκα) ηεο ζηέγεο ηνπνζεηείηαη ην θξάγκα πδξαηκψλ 

παξάιιειε πξνο ηηο απνιήμεηο ηεο ζηέγεο (δει. θάζεηα πξνο ηηο ξχζεηο), 

μεθηλψληαο πάληα απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν. Ζ κεκβξάλε ζηεξεψλεηαη κε 

μχιηλνπο πήρεηο επάλσ ζην πέηζσκα, αλά 60cm πεξίπνπ. Ζ αιιεινεπηθάιπςε 

ησλ θχιισλ ηεο κεκβξάλεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10cm. 

 ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ, αλάκεζα ζην θελφ πνπ 

αθήλνπλ ηα περάθηα κεηαμχ ηνπο. Σν πάρνο ηεο ζεξκνκφλσζεο ζα πξνθχπηεη απφ 

ηελ ζρεηηθή κειέηε. Σν χςνο ησλ πήρεσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

πάρνο ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ, ψζηε λα παξεκβάιιεηαη ζηξψκα αέξα κεηαμχ 

ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη ηεο επφκελεο ζηξψζεο. 

 Αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ζεξκναλαθιαζηηθήο, πνπ ζηεξεψλεηαη κε κηα δεχηεξε 

ζεηξά μχιηλσλ πήρεσλ, νη νπνίνη θαξθψλνληαη ζηα ίδηα ζεκεία κε ηελ πξψηε 

ζεηξά πήρεσλ. 

 Αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε κηαο ηξίηεο ζεηξάο μχιηλσλ πήρεσλ, θάζεηα πξνο ηε 

δεχηεξε ζεηξά πήρεσλ, αλά 30cm πεξίπνπ, επάλσ ζηελ νπνία παηάλε ηα 

θεξακίδηα.  

4.8.3. ηεγάλσζε επηθαλεηψλ ζε επαθή κε ην έδαθνο 

Οη πεξηκεηξηθέο επηθάλεηεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην 

έδαθνο πξηλ ηηο επηρψζεηο ζηεγαλνπνηνχληαη σο εμήο:  

 θξάγηζε ηπρφλ νπψλ, αξκψλ θηι. κε ηαρχππθην ηζηκέλην, θαζαξηζκφο ηεο 

επηθαλείαο θαη δηαβξνρή ηεο κέρξη θνξεζκνχ 

 Γηάζηξσζε ηεο επηθαλείαο ζε δχν ζηξψζεηο κε 

επαιεηθφκελνζηεγαλσηηθφηζηκεληνεηδέο 

 Γηακφξθσζε ζηξαγγηζηεξίνπ πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ ζπιινγή θαη 

δηάζεζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ 

 Σνπνζέηεζε γεσθάζκαηνο γηα ηελ πξνζηαζίαηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ θαη 

πξνζεθηηθή επίρσζε 
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4.9. Υπυμαηιζμοί 

4.9.1. Τιηθά  

Ο Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν 

ρξσκάησλ πνπ πεξηέρεη ηνπο ρξσκαηηζκνχο γηα φια ηα ηειεηψκαηα θαη ηηο επηθάλεηεο ζηα 

πιαίζηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. ηνλ θαηάινγν απηφλ αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία 

γηα θάζε επηθάλεηα:  

 ε απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία 

 ε νλνκαζία θαη ν ηχπνο ηνπ ρξψκαηνο 

 ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ζηξψζεσλ.  

Σα αζηάξηα, νη πξψηεο θαη νη ηειηθέο ζηξψζεηο γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ζα 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην, αλαγλσξηζκέλν θαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία 

θαηαζθεπαζηή. 

Όια ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζπκβαηά κε ηηο 

επηθάλεηεο, ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα εθαξκνζζνχλ. Πξηλ ηελ νξηζηηθή επηινγή ησλ 

απνρξψζεσλ ησλ ρξσκαηηζκψλ ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή πξνο 

έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία δεηγκάησλ ρξσκάησλ ζε κηθξέο επηθάλεηεο ζχκθσλα κε ην 

ρξσκαηνιφγην RAL θαη πηζηνπνηεηηθψλ απφ θάζε πιηθφ. Ο έιεγρνο ησλ δεηγκάησλ 

αθνξά ζην ρξψκα θαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ πιηθνχ. Σα πηζηνπνηεηηθά επηβεβαηψλνπλ φηη 

ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Ζ Τπεξεζία αθνχ επηιέμεη ηηο 

απνρξψζεηο θαη εγθξίλεη ηα πιηθά, δίλεη έγγξαθε εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ζηελ 

πεξαηηέξσ εξγαζία ησλ ρξσκαηηζκψλ. 

 

4.9.2. Δθηέιεζε εξγαζηψλ  

Οη ρξσκαηηζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε αλάκημε αλνκνηνγελψλ πιηθψλ ρξσκαηηζκψλ. Σα πιηθά ρξσκαηηζκψλ 

ζα πξέπεη λα αλακηγλχνληαη θαιά ψζηε λα απνθηνχλ κία νκαιή ζπλνρή θαη ππθλφηεηα 

πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθηφο αλ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο έρεη ππνδείμεη 

δηαθνξεηηθά. Πξηλ απφ ηελ αλάκημε γίλεηαη αθξηβήο ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο απφ ηνλ 

Αλάδνρν, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη πνιιέο αλακίμεηο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

νκνηνρξσκία. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ ζα γίλνληαη, εθφζνλ 

νη ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απφ 10°C - 40°C. Δξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ 

κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ δελ ζα δηεμάγνληαη, εάλ ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ 

κεηάιινπ είλαη κηθξφηεξε απφ 3°C. Γηα λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο πγξνπνίεζεο ησλ 

πδξαηκψλ επί ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο, επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή ρξσκαηηζκψλ κέρξη 

ζεξκνθξαζία 3°C κεγαιχηεξεο απφ ην ζεκείν πγξνπνίεζεο. 
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Οη ζηξψζεηο ησλ ρξσκαηηζκψλ εθαξκφδνληαη ζε θαζαξέο ζηεγλέο επηθάλεηεο ππφ μεξέο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Κάζε 

ζηξψζε εθαξκφδεηαη κφλν αθνχ μεξαζνχλ νη πξνεγνχκελεο ζηξψζεηο.  

Σν ςηινζηνθάξηζκα εθηειείηαη κε πιαζηηθφ ζηφθν. Ο πιαζηηθφο ζηφθνο ελδείθλπηαη θαη 

γηα ηηο ζπαηνπιαξηζηέο επηθάλεηεο θαη γηα θάζε άιιε εξγαζία πνπ εθηειείηαη κε 

πιαζηηθφ αζηάξσκα, ψζηε ε επηθάλεηα εθαξκνγήο ησλ πιαζηηθψλ ρξσκάησλ λα κελ έρεη 

ειαηψδε πθή. Αλ ην ςηινζηνθάξηζκα παξαιεηθζεί γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο εξγαζίαο, 

πξέπεη νπσζδήπνηε ην πιηθφ ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο ζπαηνπιαξίζκαηνο λα έρεη αξθεηή 

πνζφηεηα ηεξεβηλζειαίνπ. 

Αλ κεηά ηελ πξψηε ζηξψζε βαθήο δηαθξίλνληαη επηθαλεηαθέο αηέιεηεο, ζα πξέπεη απηέο 

πξηλ ηε δεχηεξε ζηξψζε λα επηδηνξζσζνχλ θαη ε δεχηεξε ζηξψζε λα αθνινπζήζεη κεηά 

ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο πξψηεο θαη ηνλ θαζαξηζκφ απφ ζθφλεο θαη άιιεο νπζίεο ηεο 

επηθάλεηαο. Αλ δηαπηζησζεί ε παξνπζία κπθήησλ, ιφγσ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, κεηά 

ηελ πξψηε ζηξψζε ρξψκαηνο νη επηθάλεηεο πιέλνληαη κε εηδηθά κπθεηνθηφλα δηαιχκαηα. 

Σν επηζπκεηφ ηειηθφ πάρνο ηνπ ρξψκαηνο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή 

πνιιψλ ζηξψζεσλ ηνπ πιηθνχ θαη φρη κε ηελ εθαξκνγή κηαο παρηάο ζηξψζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία επηβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν λα θαιχςεη κε άιιν ρξσκαηηζκφ 

κηα ήδε ρξσκαηηζκέλε επηθάλεηα ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ην λέν 

ρξσκαηηζκφ λα εθαξκφζεη ζηξψζεηο ζηεξεσηηθήο νπζίαο.  

Σα ρξψκαηα δελ εθαξκφδνληαη ζε επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα 

ειαηηψκαηα: 

 καιαθφ, θζαξκέλν επίρξηζκα 

 πγξφ επίρξηζκα 

 πγξή μπιεία 

 ιηπαξφηεηα ή ζθνπξηά 

 

4.9.2.1. Πξνεηνηκαζία  

Ο Αλάδνρνο πξνεηνηκάδεη ηηο επηθάλεηεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο ησλ ρξσκάησλ. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ αθαηξνχληαη 

απφ ηηο πξνο ρξσκαηηζκφ επηθάλεηεο ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα πνπ δελ πξφθεηηαη λα 

ρξσκαηηζηνχλ (εμαξηήκαηα παξαζχξσλ, ζπξψλ, πιαθίδηα απφ ειεθηξηθέο πξίδεο, 

δηαθφπηεο θηι), ηα νπνία ζα επαλαηνπνζεηνχληαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη 

νπέο, ξσγκέο, αξκνί πνπ είλαη ειαηησκαηηθνί θαη άιια ειαηηψκαηα ησλ πξνο 

ρξσκαηηζκφ επηθαλεηψλ επηδηνξζψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο.  

Ακέζσο πξηλ απφ ην ρξσκαηηζκφ θαζαξίδνληαη φιεο νη επηθάλεηεο, έηζη ψζηε λα 

αθαηξείηαη ε ζθφλε, ηπρφλ αθαζαξζίεο θαη ραιαξά πιηθά. ηηο πεξηπηψζεηο 

επαλαρξσκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ηα ππνιείκκαηα πξνεγνχκελσλ 

ρξσκάησλ απφ ηελ επηθάλεηα κε ζθιεξή κεηαιιηθή βνχξηζα ή κε έθπιπζε λεξνχ ή 

αηκνχ ππφ πίεζε ή κε ακκνβνιή. Ο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ απφ αέξηνπο ή 

αεξφθεξηνπο ξχπνπο (αηζάιε, ζθφλε θηι) γίλεηαη ζπλήζσο κε λεξφ απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ. ε δχζθνιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί λεξφ ππφ πίεζε θαζψο θαη 
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θαηάιιεια απνξξππαληηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κχθεηεο ζηελ 

επηθάλεηα, επηβάιιεηαη πιχζηκν κε κπθεηνθηφλν. 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ πιηθψλ απφ ηηο ζηδεξέο επηθάλεηεο γίλεηαη κε ζθπξί 

(καηζαθφλη), ελψ ζε μχιηλεο επηθάλεηεο επηηπγράλεηαη κε θιφγα θακηλέηνπ, ε νπνία έρεη 

ην πιενλέθηεκα φηη μεξαίλεη ηελ επηθάλεηα. ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη 

ζπγρξφλσο λα γίλεηαη εθηξάρπλζε ηεο επηθάλεηαο κε παιφραξην, ζκπξηδφπαλν ή 

ακκνβνιή γηα ηελ αχμεζε ηεο πξφζθπζεο. 

Ζ πξνεηνηκαζία κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ γηα ην ρξσκαηηζκφ ηνπο αθνινπζεί ηα πξφηππα 

ΔΝ ISO 8501, 8502 θαη ηα ΔΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Σν ζηαζεξνπνηεηηθφ 

πδαηνδηαιπηφ πιηθφ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ ησλ κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ 

θαη ινηπψλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ησλ θηηξίσλ, ψζηε ε νπνηαδήπνηε ζθνπξηά λα 

κεηαηξέπεηαη ζε ζπκπαγέο θαη ζηαζεξφ θηικ, επαιείθεηαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ 

κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ θαη ινηπψλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ πξηλ απφ ην ρξσκαηηζκφ 

ηνπο, εθφζνλ ππάξμνπλ ίρλε ζθνπξηάο, ζχκθσλα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο, ηνπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

ζηαζεξνπνηεηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη κε ξνιφ ή πηλέιν (15 m
2
/kg - 20 m

2
/kg), αθνχ 

πξνεγνπκέλσο απνκαθξπλζεί ε ζαζξή ζθνπξηά. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζθνπξηάο κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηεο 

ζθνπξηαζκέλεο επηθάλεηαο απφ θαθεθφθθηλν ζε κπιε-καχξν θαη νινθιεξψλεηαη ζε 2 h - 

3 h, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαη ηηο εληνιέο ηεο 

Τπεξεζίαο. ηε ζπλέρεηα ε ζηαζεξνπνηεκέλε επηθάλεηα επαιείθεηαη κε κίλην θαη ηνλ 

ηειηθφ ρξσκαηηζκφ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαη κεηά ηελ θαηεξγαζία ε ζθνπξηά 

παξακέλεη, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή κε 

κεραληθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

4.9.2.2. Υξσκαηηζκφο Δμσηεξηθψλ Δπηθαλεηψλ  

Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξσκαηηζκνχο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, ζα 

είλαη πδαηηθήο δηαζπνξάο, κηθξνπνιπκεξηζκέλνειαζηνκεξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ξεηίλε, ζε 

κνξθή καιαθήο πάζηαο θαη ζα  παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 αλζεθηηθφ ζηνπο αηκνχο, ζηα αιθάιηα, ζηα νμέα θαη ζηα απνξξππαληηθά θαη δελ ζα 

επηηξέπεη ηελ δηείζδπζε ηνπ λεξνχ 

 αληνρή ζε έληνλεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ζηελ επίδξαζε ππεξχζξσλ θαη 

ππεξησδψλ αθηηλνβνιηψλ ή αλ ην έξγν είλαη παξαζαιάζζην, αληνρή ζε 

παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ – θαηά ΔΛΟΣ 824) θαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

 εμαηξεηηθή αληνρή θαη πξφζθπζε ζε επηθάλεηεο κε απμεκέλε αιθαιηθφηεηα 

(ηζηκέλην, ακηαληνηζηκέλην, ηζηκεληνθνλία θηι) θαηά ΔΛΟΣ 788 θαη ΔΛΟΣ 856  

 αληνρή ζηελ ηξηβή θαηά ΑSΣΜ D-2486 (πξφηππε δνθηκή) θαη ΔΛΟΣ 788 

 κε εχθιεθην θαη κε ηνμηθφ  

 ζα αλαραηηίδεη ηε ζπγθξάηεζε ησλ αθαζαξζηψλ θαη ηεο κνχριαο  

 ζα έρεη κφληκε ειαζηηθφηεηα πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα ζπζηειιν-δηαζηέιιεηαη ρσξίο 

λα ξεγκαηψλεηαη 
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 ζα αλαπλέεη αθήλνληαο ηνπο πδξαηκνχο ηνπ ππνζηξψκαηνο λα ην δηαπεξάζνπλ θαη 

λα εμέιζνπλ  

 δελ ζα εκθαλίδεη ξσγκέο, θνπζθψκαηα ή μεθινπδίζκαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο κε πηλέιν, ξνιφ, βνχξηζα ή πηζηφιη, 

αξαησκέλν ή φρη αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Ζ αλαινγία 

θαηαλάισζεο ηνπ ρξψκαηνο αλά m
2
 δίλεηαη απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε ζηαζεξή, ζηεγλή επηθάλεηα. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ είλαη ε 

αθφινπζε: 

 Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ιάδηα, ιίπε, αθαζαξζίεο, θζνξέο, ζθφλε, πνχδξα 

ζθπξνδέκαηνο θαη θάζε μέλε νπζία. ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο κνχριαο ή 

αληνχζαο πγξαζίαο ή πγξαζίαο ιφγσ ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ εθαξκφδεηαη 

εηδηθφ κπθεηνθηφλν πιαζηηθφ ρξψκα.  

 Αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο κε εηδηθφ αζηάξη (ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο),εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρξσκαηηζκνχ θαη 

ηεο επηθάλεηαο. 

 Δθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο. Ζ δεχηεξε ζηξψζε εθαξκφδεηαη αθνχ 

έρεη ζηεγλψζεη πιήξσο ε πξψηε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ζηξψζεσλ δελ 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 7 εκεξψλ.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθή πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 

έλαληη βξνρήο, εθαξκφδεηαη πάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηξψζε ρξσκαηηζκνχ, κηα 

ηειηθή ζηξψζε δηαθαλνχο, ζηεγαλσηηθνχ, ζηιηθνλνχρνπ πιηθνχ. 

 

4.9.2.3. Πιαζηηθνί Υξσκαηηζκνί 

Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα είλαη ε αθφινπζε: 

 ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ απφ θάζε αλσκαιία κε ζπάηνπια 

 ειαθξφ ηξίςηκν κε παιφραξην, θαζαξηζκφο απφ ηε ζθφλε θαη ηηο ζαζξέο νπζίεο θαη 

ζηνθάξηζκα 

 αζηάξσκα κε εηδηθφ αζηάξη, ζε 2 ζηξψζεηο κε ηε ρξήζε πηλέινπ, ξνινχ ή βνχξηζαο 

 ςηινζηνθάξηζκα κε θαζαξφ ζηφθν θαη επεμεξγαζία ησλ ςηινζηνθαξηζκέλσλ 

επηθαλεηψλ κε εηδηθή ςήθηξα (μεζθνλίζηξα) 

 εθαξκνγή ηνπ πιαζηηθνχ ρξψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηνπ αζηαξηνχ θαη ησλ 2 ζηξψζεσλ 

ρξψκαηνο. 

 

4.9.2.4. Πιαζηηθνί παηνπιαξηζηνί Υξσκαηηζκνί  

Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ζπαηνπιαξηζηψλ ρξσκαηηζκψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα είλαη ε 

αθφινπζε: 

 Ξχζηκν ηεο επηθάλεηαο κε ζπάηνπια. 
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 Καζαξηζκφο απφ ηε ζθφλε. 

 Υξσκαηηζκφο κε δχν ζηξψζεηο θάζεηεο κεηαμχ ηνπο (ζπαηνπιάξηζκα) κε εκίξξεπζην 

 κίγκα «αληνπί».  

 Δθαξκνγή ηνπ πιαζηηθνχ ρξψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο ηνπ θαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο. 

 

4.9.2.5. Πιαζηηθά Σζηκεληνρξψκαηα 

Σα ηζηκεληνρξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ εκθαλψλ ζθπξνδεκάησλ. Οη 

επηθάλεηεο πνπ ρξσκαηίδνληαη κε ηζηκεληνρξψκαηα πξέπεη λα είλαη χθπγξεο. Ο 

Αλάδνρνο ζα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ μεθαινππψκαηνο ηεο 

επηθάλεηαο απφ ζθπξφδεκα θαη ηνπ ρξσκαηηζκνχ, ψζηε ε αιθαιηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο 

λα είλαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ ρξψκαηνο φξηα. 

Σν ρξψκα ζα είλαη πδαηνδηαιπηφ κε αθξπιηθή πξψηε χιε. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ 

πιαζηηθψλ ηζηκεληνρξσκάησλ είλαη ε αθφινπζε: 

 ςηινζηνθάξηζκα, γηα λα εμαιεηθζνχλ ηπρφλ κηθξνθσιηέο ή άιιε αηέιεηα 

 θαζαξηζκφο απφ ζθφλεο, μέλα ζψκαηα θαη ηπρφλ ιίπε θαη ιάδηα 

 εθαξκνγή ηεο πξψηεο ζηξψζεο κε αξαίσζε 15% - 20% λεξνχ ή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

 ε επφκελε ζηξψζε κε αξαίσζε 5%- 10% λεξνχ ή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο. 

 

4.9.2.6. Διαηνρξσκαηηζκνί ηδεξψλ Δπηθαλεηψλ 

Πξνβιέπεηαη ε αθφινπζε ζεηξά εξγαζηψλ: 

 ηξίςηκν ηεο επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα ή ζκπξηδφπαλν θαη θαζαξηζκφο ηεο απφ 

ζθνπξηέο, ζθφλεο, ιάδηα 

 δχν ζηξψζεηο κίλην 

 ζπαηνπιάξηζκα ζε δχν ζηξψζεηο κε κίγκα αληνπί θαη ςηινζηνθάξηζκα (θαη ηα δχν 

κφλν γηα ηνπο ζπαηνπιαξηζηνχο ειαηνρξσκαηηζκνχο) 

 ρξσκαηηζκφο κε ειαηφρξσκα δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο αλάινγα κε ηελ 

επηθάλεηα, ηξίςηκν θάζε ζηξψζεο, πιελ ηεο ηειεπηαίαο, κε ιεπηφθνθθν γπαιφραξην. 

ηηο ζηδεξέο επηθάλεηεο πνπ ρξσκαηίδνληαη κε ξηπνιίλε, ε εθαξκνγή ησλ ζηξψζεσλ 

κίληνπ, γίλεηαη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. Μεηά ηελ μήξαλζε ηεο γίλεηαη ζπαηνπιάξηζκα, 

φπσο παξαπάλσ, θαη επίηξηςε κε παιφραξην. Ζ ινηπή δηαδηθαζία είλαη φκνηα κε απηή ηεο 

εθηέιεζεο ρξσκαηηζκψλ ξηπνιίλεο ζε μχιηλεο επηθάλεηεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ειαηνρξσκαηηζκψλ επηθαλεηψλ πνπ δέρνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ρξψκαηα θσηηάο. Μεηά ην ηξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ κε 

ζπξκαηφβνπξηζα ή ζκπξηδφπαλν αθνινπζεί αζηάξσκα κε ρξψκα θσηηάο, ζηνθάξηζκα 

θαη ηειηθή βαθή ησλ επηθαλεηψλ κε ξηπνιίλε θσηηάο ζε δχν ζηξψζεηο.  
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4.9.2.7. Βεξληθψκαηα ηδεξψλ Δπηθαλεηψλ 

Πξνβιέπεηαη ε αθφινπζε ζεηξά εξγαζηψλ: 

 θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ κε ζπξκαηφβνπξηζα θαη ζκπξηδφραξην ή ζκπξηδφπαλν 

απφ ζθνπξηέο, ζθφλεο, ιάδηα 

 κία ζηξψζε κίλην κε πιηθφ ειαηνρξψκαηνο κίληνπ 

 επίζηξσζε κε αληηζθσξηαθφ αζηάξη πξνεξγαζίαο (γηα πιαζηηθά βεξληθψκαηα), κεηά 

ηελ μήξαλζε ηεο ζηξψζεο ηνπ κίληνπ ή ελαιιαθηηθά κηα ζηξψζε βειαηνχξαο, ψζηε 

ην πιαζηηθφ ρξψκα λα κελ εθαξκνζηεί ζε ειαηψδεο ππφζηξσκα 

 δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο ή πιαζηηθνχ ρξψκαηνο, κε πηζηφιη ή / θαη πηλέιν 

 εθαξκνγή ηνπ βεξληθνρξψκαηνο ζε κηα ζηξψζε. 

ηνπο ρξσκαηηζκνχο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ εληάζζνληαη θαη νη εθηεινχκελνη κε 

βεξληθνρξψκαηα αινπκηλίνπ, πνπ εθαξκφδνληαη ζε νξαηνχο ζηδεξνζσιήλεο χδξεπζεο ή 

αεξηζκνχ ή ρπηνζηδήξνπο ζσιήλεο απνρέηεπζεο ή ζε εμσηεξηθά ηνηρψκαηα ζηδεξψλ 

δεμακελψλ θαη ζε θαπλνζπιιέθηεο. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ βεξληθνρξψκαηνο 

αινπκηλίνπ εθηειείηαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζηξψζε κίληνπ, εθηφο αλ ε 

επηθάλεηα είλαη γαιβαληζκέλε. 

Οη θνηλνί ρξσκαηηζκνί κε ληνπθνρξψκαηα εθαξκφδνληαη ζε πξνεηνηκαζκέλε επηθάλεηα 

θαηά ηα πξναλαθεξφκελα (θνηλνί ειαηνρξσκαηηζκνί). Δθαξκφδεηαη κία ζηξψζε 

ειαηνρξψκαηνο κίληνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δχν ζηξψζεηο ληνπθνρξψκαηνο. Μεηά απφ 

θάζε ζηξψζε, πιελ ηεο ηειεπηαίαο, ζα επαθνινπζεί ηξίςηκν κε ιεπηφθνθθν παιφραξην 

(Νν 2 - Νν 0) θαη ςηινζηνθάξηζκα. 

 

4.9.2.8. Αζβεζηνρξσκαηηζκνί 

Σα αζβεζηνρξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ νξνθψλ θαη ηνίρσλ 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ, απνζεθψλ θηι. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. 

Δθαξκφδνληαη ζε ηξαρείεο επηθάλεηεο θαη αθνχ απηέο έρνπλ ηξηθηεί κε ρφξηηλε βνχξηζα 

ζε πνιιέο, ιεπηέο ζηξψζεηο κε βνχξηζα ή πηλέιν. 

 

4.9.2.9. Αλάγιπθνη Υξσκαηηζκνί (ξειηέθ) 

Αλάγιπθνη ρξσκαηηζκνί (ξειηέθ) ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. 

Ο ρξσκαηηζκφο απηφο εθαξκφδεηαη απεπζείαο επί ηνπ επηρξίζκαηνο ρσξίο ηελ παξεκβνιή 

άιινπ ππνζηξψκαηνο. Γηα ηα ξειηέθ ηζρχεη ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 924  

Αληί γηα ηε ρξήζε αζηαξηνχ, εθαξκφδεηαη σο πξψηε ζηξψζε ζηελ επηθάλεηα κε ρνληξφ 

πηλέιν ή θνηλφ ξνιφ ην ίδην ην ρξψκα, αξαησκέλν κε λεξφ θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ. 

Ζ δεχηεξε ζηξψζε είλαη απηή πνπ δίλεη ηελ αλάγιπθε φςε ζηελ επηθάλεηα θαη 

εθαξκφδεηαη ρσξίο αξαίσζε ηνπ ρξψκαηνο (ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ρνλδξφ «κπηκπίθη») 
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κε εηδηθφ ξνιφ γηα ξειηέθ (αθξψδεο ή ζθνπγγάξη), πάληα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, κεηά 

ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο πξψηεο ζηξψζεο. 

Αλ ρξεηάδνληαη επηδηνξζψζεηο, γίλνληαη πάληα κε ην ίδην πιηθφ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 

απνθνιιήζεσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ρξσκαηίδεηαη κε αθξπιηθφ ή 

αληηκνπριηθφηζηκεληφρξσκα. 

 

4.9.3. Πξνζηαζία 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί ηνπο ρξσκαηηζκνχο κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ, εθηφο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο θζνξέο, θηι. δελ νθείινληαη ζε ιάζε 

θαη παξαιείςεηο πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο, θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ρξσκάησλ, αιιά ζε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ησλ ρψξσλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξαθείκελσλ επηθαλεηψλ θαη 

άιισλ νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ρξσκαηηδφκελεο επηθάλεηεο (απφ ρηππήκαηα, 

πηηζηιίζκαηα θηι). Δίλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία παινπηλάθσλ κε 

γξακκψζεηο, παινπηλάθσλ κε επεμεξγαζία ακκνβνιήο θαη αδηαθαλψλ (ηξηκκέλσλ) 

παινπηλάθσλ απφ ηα ιηπαξά ζπζηαηηθά ησλ ρξσκαηηζκψλ. Σα κέηξα πξνζηαζίαο 

ηζρχνπλ κέρξη ηελ πιήξε πεξάησζε θαη παξάδνζε ηεο εξγαζίαο ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Ζ 

πνηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ησλ ζπλζεθψλ ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ηεο πξνφδνπ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ησλ 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. Θα ηνπνζεηνχληαη ζήκαηα «Πξνζνρή Υξψκαηα» ζην ρψξν θαη 

εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ηνπνζεηνχληαη θαη πξνζηαηεπηηθά εκπφδηα. 

Ο θάζε ρψξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξσκαηηζκνχ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε ζθφλε 

νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη απηή. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ εηδηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ςεθαζηήξσλ (πηζηφιηα ςεθαζκνχ) θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

κε ακκνβνιή. Οη απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ηε ρξήζε ησλ ςεθαζηήξσλ θαη ησλ 

εθηνμεπηήξσλ ζα αθνινπζνχλ ην πξφηππν ΔΝ ISO 1953. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ςεθαζηήξεο πξέπεη λα θνξάεη πξνζηαηεπηηθά 

πξνζσπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ. 

 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζπλερήο θαη επαξθήο αεξηζκφο ησλ θιεηζηψλ ρψξσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ. 

 ηελ πεξίπησζε ςεθαζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ  δεμακελψλ, θαη άιισλ παξφκνησλ 

πεξηνξηζκέλσλ ρψξσλ δεηείηαη ε γλψκε κεραληθνχ αζθαιείαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ απαηηνχκελνπ αεξηζκνχ. Ζ εξγαζία εθηειείηαη ππφ ηε ζπλερή παξνπζία 

εληεηαικέλνπ αηφκνπ, ην νπνίν είλαη εθηφο ηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ θαη έρεη ζπλερή 

νπηηθή επαθή κε ηα ηεθηαηλφκελα κέζα ζην ρψξν. 

 Ο αεξηζκφο ειέγρεηαη κεηά ηνλ ςεθαζκφ, ψζηε λα εμαθξηβψλεηαη φηη φινη νη ρψξνη 

έρνπλ αεξηζηεί πιήξσο, πξηλ επηηξαπεί ην θάπληζκα, ε θσηηά ή ε ρξήζε εμνπιηζκνχ 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπηλζήξεο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ κε ακκνβνιή, ην πξνζσπηθφ 

πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαηηνχκελν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 
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4.9.4. Έιεγρνη  

Πξηλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ επηζεσξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη απφ εθπξφζσπν ηεο 

Τπεξεζίαο ε θαηάζηαζε ηνπ ρξψκαηνο κέζα ζην δνρείν, αθφκα θαη αλ έρεη ειεγρζεί θαη 

εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο. Σν πιηθφ απνξξίπηεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

 Αλ έρεη δεκηνπξγεζεί παρηά κεκβξάλε απφ ζηεξενπνηεκέλν ρξψκα, ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ πιηθνχ κέζα ζην δνρείν (πέηζηαζκα). 

 Αλ έρεη επέιζεη ρεκηθή αληίδξαζε ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ κε άιια ζπζηαηηθά ηνπ 

ρξψκαηνο πνπ δεκηνπξγνχλ εκη-ζθιεξπκέλνπο ζβψινπο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

εμνπδεηεξσζνχλ θαη λα επαλακηρζνχλ κε ην ππφινηπν πιηθφ (δειαηηλνπνίεζε ή 

πήμηκν). 

 Αλ εθιχνληαη αέξηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ρεκηθέο αληηδξάζεηο κεηαμχ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ πιηθνχ. ρεηηθέο ελδείμεηο είλαη θπζαιίδεο αεξίνπ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ πιηθνχ θαη πηζαλά αζπλήζεο νζκή. ηα πιαζηηθά ρξψκαηα ε έθιπζε αεξίσλ 

κπνξεί λα είλαη έλδεημε φηη ην πιηθφ ππέζηε αξθεηέο ελαιιαγέο ςχρνπο - ζέξκαλζεο. 

 Αλ ππάξρεη εθηεηακέλε θαζίδεζε, δειαδή θαζίδεζε ησλ ρξσζηηθψλ ζηνλ ππζκέλα 

ηνπ δνρείνπ, ζε ζεκείν πνπ ην ζηεξενπνηεκέλν ρξψκα λα κελ δηαιχεηαη κε ηηο 

ζπλήζεηο αλαδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Μηθξήο έθηαζεο θαζηδήζεηο είλαη αλακελφκελεο 

ζηα πεξηζζφηεξα ρξψκαηα, αιιά ε ρξσζηηθή πνπ έρεη θαζηδάλεη, πξέπεη θαλνληθά λα 

δηαιχεηαη ακέζσο κε αλάδεπζε ή αλαηάξαμε. 

Οη ηειεησκέλεο επηθάλεηεο επηζεσξνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα πεξίζζεηα πιηθνχ πνπ 

δελ δηαζηξψζεθε ή / θαη απνξξνθήζεθε νκνηφκνξθα, πηλειηέο, δηαθνξέο ζην ρξψκα, 

ζηελ πθή θαη ζηελ ηειηθή εκθάληζε. Οη ρξσκαηηζκνί θξίλνληαη απνξξηπηένη φηαλ: 

 νη επηδηνξζψζεηο δηαθξίλνληαη έζησ θαη ακπδξά 

 ε επηθάλεηα δηαθξίλεηαη θάησ απφ ην ρξψκα, φηαλ δειαδή ην ρξψκα είλαη δηαθαλέο 

(«θάγθξηζκα»). 

 ην ρξψκα ηεο ρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηαο δελ είλαη ηειείσο νκνηφκνξθν 

 παξνπζηάδεη έζησ θαη κηθξήο έθηαζεο θζνξέο (ηξηρνεηδείο ξσγκέο, απνθφιιεζε, 

παξνπζία θπζαιίδσλ θηι) 

 δηαθξίλνληαη νη «καηίζεηο» ησλ ηκεκάησλ ηνπ ρξψκαηνο κηαο επηθάλεηαο 

 δηαθξίλνληαη νη δηαδξνκέο ηνπ πηλέινπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάζηξσζε 

 νη γξακκέο ζπλάληεζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ δηαθνξεηηθψλ απνρξψζεσλ δελ είλαη 

ηειείσο επζχγξακκεο 

 ε πθή, ή ε απφρξσζε δελ είλαη απηή πνπ απαηηείηαη απφ ηε κειέηε ή / θαη ηελ 

Τπεξεζία 

 ην πάρνο θαη ε επηθάλεηα θάιπςεο θάζε ζηξψζεο δελ είλαη νκνηφκνξθα 
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 ηα θελά, νη πφξνη θαη νη ξσγκέο ησλ πξνο ρξσκαηηζκφ ηνηρνπνηηψλ δελ έρνπλ 

πιεξσζεί  

 ε εξγαζία ζηηο γσλίεο, ζηηο αθκέο, ζηηο ζπγθνιιήζεηο, ζηηο ζπλδέζεηο, ζηηο ξσγκέο 

θηι δελ είλαη ίδηαο πνηφηεηαο κε ηελ εξγαζία ζηηο ππφινηπεο επηθάλεηεο 

 ηα ζθξαγηζηηθά πιηθά ησλ αξκψλ έρνπλ ρξσκαηηζηεί 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηδηνξζψζεη ηηο αηέιεηεο θαη ηηο επηθάλεηεο, ρσξίο επηπιένλ 

απνδεκίσζε θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

4.10. Ζ/Μ εγκαηαζηάζειρ κηιπιακών έπγυν  

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, δειαδή: 

 πιήξε δίθηπα απνρέηεπζεο, χδξεπζεο, εμαεξηζκνχ, απνξξνήο νκβξίσλ κε ηνπο 

πδξαπιηθνχο ππνδνρείο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (ληπηήξεο, ιεθάλεο αζηαηηθνχ ή 

επξσπατθνχ ηχπνπ, θαδαλάθηα πιχζεσο, νπξεηήξηα, λεξνρχηεο, ληπηήξεο 

εξγαζηεξίσλ, πδξνπίδαθεο, πνδφινπηξα, SINK, κπαηαξίεο, θάλνπιεο, ζηθψληα, 

βαιβίδεο, θαζίζκαηα ιεθαλψλ, εηαδέξεο, θαζξέπηεο, ζαπνπλνζήθεο, αληιίεο θηι.)  

 ηηο απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο (πιαζηηθνί ζσιήλεο πίεζεο 6atm, γαιβαληζκέλνη 

ζηδεξνζσιήλεο ππεξβαξέσο ηχπνπ - πξάζηλε εηηθέηα, ηζηκεληνζσιήλεο, 

κνιπβδνζσιήλεο θηι.),  

 ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα θαη κέζα ζχλδεζεο (θξεάηηα κε ρπηνζηδεξά δηπιά 

θαιχκκαηα, γσλίεο, ηαπ, κνχθεο, θαπέιια εμαεξηζκνχ, κπαηαξίεο ληπηήξσλ θαη 

θαηαησληζηήξσλ, δηαθφπηεο, βάλλεο ζηθψληα, νρεηνί, θαλάιηα, εζράξεο θαλαιηψλ, 

εζράξεο νκβξίσλ, ηαξαηζνκφιπβα θηι.)  

 ηνπο ρξσκαηηζκνχο (ηειηθφ ρξψκα δηθηχνπ χδξεπζεο κπιέ)  

 θαη θάζε άιιε εξγαζία, πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη. 

Όπνπ απαηηείηαη, ν Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ 

θεληξηθή ζέξκαλζε ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, δειαδή: 

 πιήξεο θαηαζθεπή ιεβεηνζηαζίνπ (ιέβεηεο, θαπζηήξεο, κνλάδα αληιίαο 

ζεξκφηεηαο, κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα, θπθινθνξεηέο, θαπλαγσγνί,  

 θαπλνδφρνο,  

 δεμακελέο DIESEL,  

 φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιείαο,  

 ζπιιέθηεο, βάλλεο, ζσιελψζεηο, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηι. 

 ζσιελψζεηο ππέξ βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα),  

 ζεξκαληηθά ζψκαηα κε ηα ζηεξίγκαηα, ηηο βάλλεο,  

 εμαξηήκαηα ζπλδέζεσλ θαη δηαθιαδψζεσλ, δνρεία δηαζηνιήο θηι.),  
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 θαζψο θαη ηηο ζσιελψζεηο κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο γηα ηελ δηαλνκή θαχζηκνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δειαδή ζσιελψζεηο, θαιψδηα, αγσγνί 

θνπηηά δηαθιαδψζεσλ, εμαξηήκαηα ζχλδεζεο, θσηηζηηθά ππξαθηψζεσο κε ηνπο 

ιακπηήξεο θαη ηα θαιχκκαηα, θσηηζηηθά θζνξηζκνχ κε ηνπο ιακπηήξεο, ηνπο εθθηλεηέο, 

ηνπο ππθλσηέο, θσηηζηηθά γηα ηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ κε ηνπο ιακπηήξεο, εμαεξηζηήξεο, 

ζεξκνζίθσλεο, ξεπκαηνδφηεο αζθαιείαο γηα ηα γξαθεία, ηηο αίζνπζεο θαη ηα εξγαζηήξηα, 

ειεθηξηθνί πίλαθεο ηχπνπ STAB ή παξεκθεξείο (κεηά ησλ απαξαηηήησλ δηαθνπηψλ, 

αζθαιείαο, αζθαιεηνδηαθνπηψλ, ξειέ δηαθπγήο, ζπξψλ, ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ), 

ειεθηξηθνί δηαθφπηεο, ειεθηξηθά θνπδνχληα, ηειεθσληθφ δίθηπν, ηξίγσλν γείσζεο, 

θσηηζκφ αζθαιείαο, ππξνζβεζηήξεο, πίλαθεο ζπλαγεξκνχ (φπνπ απαηηνχληαη), θαζψο 

θαη θάζε άιιε εξγαζία, πιηθά θαη κηθξνυιηθά, πνπ απαηηνχληαη. 

Δλδεηθηηθά θαη θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζεο ΔΣΔΠ 

ΔΣΔΠ 04-01-01-00 πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο 

κε ξαθή 

ΔΣΔΠ 04-01-02-00 πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο 

άλεπ ξαθήο 

ΔΣΔΠ 04-01-03-00 πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε ραιθνζσιήλεο 

ΔΣΔΠ 04-01-04-01 πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε ζσιήλεο 

πνιππξνππιελίνπ 

ΔΣΔΠ 04-01-04-02 πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε εχθακπηνπο 

εληζρπκέλνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο 

ΔΣΔΠ 04-01-05-00 πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο 

γαιβαληζκέλνπο κε ξαθή 

ΔΣΔΠ 04-01-06-00 πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο 

γαιβαληζκέλνπο άλεπ ξαθήο 

ΔΣΔΠ 04-01-07-00 πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε κε αλνμείδσηνπο 

ραιπβδνζσιήλεο 

ΔΣΔΠ 04-02-01-01 πζηήκαηα θηηξηαθψλ ζσιελψζεσλ κε επζχγξακκνπο πιαζηηθνχο 

ζσιήλεο ειεχζεξεο ξνήο 

ΔΣΔΠ 04-04-01-01 Γεληθέο απαηηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ νηθηαθψλ πγξψλ απνβιήησλ 

ΔΣΔΠ 04-04-01-02 Γεληθέο απαηηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ κε νηθηαθψλ πγξψλ απνβιήησλ 

ΔΣΔΠ 04-04-03-01 Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Κνηλνί 

ΔΣΔΠ 04-04-03-02 Τδξαπιηθνί Τπνδνρείο Αηφκσλ κε Μεησκέλε Κηλεηηθφηεηα (ΑΜΚ) 

ΔΣΔΠ 04-04-03-03 Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ρψξσλ πγηεηλήο 

ΔΣΔΠ 04-04-04-01 Γηαηάμεηο πδξνζπιινγήο δαπέδνπ κε νζκνπαγίδα 

ΔΣΔΠ 04-04-04-02 Γηαηάμεηο πδξνζπιινγήο δαπέδνπ ρσξίο νζκνπαγίδα 

ΔΣΔΠ 04-04-05-01 Φξεάηηα δηθηχσλ απνρέηεπζεο εθηφο θηηξίνπ (αλνηθηήο ξνήο) 
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ΔΣΔΠ 04-04-05-02 ηφκηα ειέγρνπ – θαζαξηζκνχ ζσιελψζεσλ απνρέηεπζεο θηηξίσλ, 

εληφο ή εθηφο θξεαηίνπ 

ΔΣΔΠ 04-05-01-01 Ππξνζβεζηηθέο θσιέεο 

ΔΣΔΠ 04-05-06-01 Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ΔΣΔΠ 04-05-07-01 Απηνδηεγεηξφκελνη ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο 

ΔΣΔΠ 04-05-08-00 Ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί 

ΔΣΔΠ 04-07-01-01 Γίθηπα αεξαγσγψλ κε κεηαιιηθά θχιια 

ΔΣΔΠ 04-07-02-01 Μνλψζεηο αεξαγσγψλ κε παινβάκβαθα ή πεηξνβάκβαθα 

ΔΣΔΠ 04-07-02-02 Μνλψζεηο αεξαγσγψλ κε αθξψδε ειαζηνκεξή πιηθά 

ΔΣΔΠ 04-09-02-00 Δγθαηάζηαζε Υαιπβδίλσλ  Λεβήησλ 

ΔΣΔΠ 04-20-01-01 Υαιχβδηλεο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΔΣΔΠ 04-20-01-02 Πιαζηηθέο ζσιελψζεηο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΔΣΔΠ 04-20-01-03 Δζράξεο θαη ζθάιεο θαισδίσλ 

ΔΣΔΠ 04-20-01-06 Πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ 

ΔΣΔΠ 04-20-02-01 Αγσγνί – θαιψδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο 

ΔΣΔΠ 04-23-05-00 πζηήκαηα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο παξνρήο (UPS) 

ΔΣΔΠ 04-50-01-00 πιιεθηήξην ζχζηεκα ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

ΔΣΔΠ 04-50-02-00 Αγσγνί θαζφδνπ ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 
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5. ΣΠ-ΠΜ-5: ΠΔΡΗΦΡΑΞΔΗ ΜΔ ΤΡΜΑΣΟΠΛΔΓΜΑ 

5.1. Ανηικείμενο 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή πεξηθξάμεσλ απφ 

ζπξκαηφπιεγκα, φπνπ απαηηείηαη. 

 

5.2. Τλικά και καηαζκεςή 

Ζ πεξίθξαμε ζα έρεη ειάρηζην χςνο 2.0m πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηνπ ηειηθψο 

δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο θαη ζα θαηαζθεπαζηεί κε γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα No 17, 

ηεηξαγσληθψλ νπψλ 5x5 cm, δηακέηξνπ ζχξκαηνο 3.0mm.  

Σν ζπξκαηφπιεγκα ζα ζηεξεψλεηαη ζε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνπαζζάινπο δηαηνκήο 

ζρήκαηνο Γ (γσληψδεηο), 50x50x5 mm ζε χςνο 2.10m απφ ην έδαθνο, νη νπνίνη ζα είλαη 

παθησκέλνη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα.  

Ζ βάζε ζα είλαη βάζνπο 0.5m θαη δηαηνκήο 0.40x0.40 m κε ην θαζαξφ χςνο ησλ 

παζζάισλ (παθησκέλν θαη ειεχζεξν) λα είλαη 2.60 m. 

Δπί ησλ παζζάισλ ζα αλνηρζνχλ νπέο γηα λα πεξάζεη ην ζχξκα ελίζρπζεο ηεο 

πεξίθξαμεο. Σν ζχξκα ελίζρπζεο ζα κπεη ζε ηξεηο ζεηξέο, ζε ίζεο απνζηάζεηο.  

Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ παζζάισλ ζα είλαη 3.0 m, ελψ αλά 9.0 m ζα ηνπνζεηεζνχλ 

αληεξίδεο απφ κνξθνζίδεξν ίδηαο δηαηνκήο κε απηήλ ησλ θαηαθφξπθσλ παζζάισλ. Οη 

αληεξίδεο ζα είλαη παθησκέλεο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, δηαζηάζεσλ0.40x0.40x0.50 m 

θαη ζα ελσζνχλ κε ηνπο παζζάινπο κε ειεθηξνζπγθφιιεζε. 

Οη βάζεηο πάθησζεο ησλ ζηδεξνπαζζάισλ θαη ησλ αληεξίδσλ ηνπο ζα θαηαζθεπαζηνχλ 

απφ ζθπξφδεκα C20/25. Σν ηνηρίν ζα είλαη νπιηζκέλν κε θχξην νπιηζκφ S500 θαη 

ζπλδεηήξεο. 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηθξάμεσλ πιηθά πξέπεη λα είλαη 

άξηζηεο πνηφηεηαο, ζα ππφθεηληαη δε ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

ε πεξίπησζε πνπ ην έδαθνο παξνπζηάδεη θιίζε, ε πεξίθξαμε ζα αθνινπζεί ηελ θιίζε 

απηή θαη δελ ζα δεκηνπξγείηαη αλαβαζκφο.  

ηελ είζνδν/ή ζηηο εηζφδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξνβιεθζεί κεηαιιηθή ζχξα κε 

θιεηδαξηά αζθαιείαο. 
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6. ΣΠ-ΠΜ-6: ΓΗΚΣΤΟ ΟΜΒΡΗΩΝ 

6.1. Ανηικείμενο 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή πεξηθξάμεσλ απφ 

ζπξκαηφπιεγκα, φπνπ απαηηείηαη. 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ 

νκβξίσλ ηνπ ΚΔΛ. Σν λέν δίθηπν ζα απνηειείηαη απφ θξεάηηα πδξνζπιινγήο κε 

ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα θαη ηζηκεληνζσιήλεο. 

Ο αξηζκφο θαη ε ζέζε ησλ ζηνκίσλ πδξνζπιινγήο ζα θαζνξηζηνχλ, ιακβαλνκέλεο 

ππφςε θαη ηεο ηειηθήο πςνκεηξηθήο δηακφξθσζεο ησλ επηθαλεηψλ ησλ νδψλ (θιίζεσλ 

θαη επηθιήζεσλ). Ο αξηζκφο ησλ ζηνκίσλ πδξνζπιινγήο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε εηζξνή ζηνπο αγσγνχο ησλ παξνρψλ ππνινγηζκνχ ηνπο. 

 

6.2. Καηαζκεςή ηος δικηύος  

Οη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ (αλ απαηεζεί) ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ 

πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ζσιήλεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε κνχθα (ηνπο ιεγφκελνπο 

"ηχπνπ θακπάλαο") θαη κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο. Οη ζσιήλεο απηνί ζα 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΦΔΚ 253/Β/24.4.84. Ο ηχπνο ηνπο (ζεηξά) θαη ν 

ηξφπνο έδξαζήο ηνπο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ζηαηηθή κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Γηα ηε κειέηε ζα ζεσξεζνχλ "άθακπηνη ζσιήλεο" (rigidpipes). 

Σα θξεάηηα επίζθεςεο ζα είλαη θπθιηθά θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζθπξφδεκα 

νπιηζκέλν, ρπηφ επί ηφπνπ. ηνλ ππζκέλα ηνπο ζα δηακνξθσζνχλ αλνηθηνί αγσγνί 

αλάινγνη κε ηνπ αγσγνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζ' απηά. Σα θξεάηηα ζα επηρξηζζνχλ 

εζσηεξηθά θαη έσο ην χςνο ηνπ κεγαιχηεξνπ απφ ηνπο ζπκβάιινληεο αγσγνχο κε 

ηζηκεληνθνλίακα παηεηφ ησλ 650 θαη 900 ργξ. ηζηκέληνπ, πάρνπο 1,5 cm. Με ην ίδην 

ηζηκεληνθνλίακα ζα επηρξηζζνχλ εμσηεξηθά θαη νη νξηδφληηεο επηθάλεηεο ηνπ θξεαηίνπ 

(ι.ρ. ε πιάθα επηθάιπςεο). Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαιή θαη 

πδαηνζηεγαλή θαηαζθεπή ησλ ζπλδέζεσλ ησλ αγσγψλ κε ηα θξεάηηα επίζθεςεο. 

 

6.3. Γοκιμή ζε εζυηεπική ςδπαςλική πίεζη 

Ζ δνθηκή απηή ζα εθηειεζζεί φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ΔΣΔΠ. 

Πξηλ απφ ηε δνθηκή ηα ζθέιε ηνπ ηαπ, γηα ησλ νπνίσλ ζα πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ ηα 

ζηφκηα πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν ζα ηαπψλνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε αθαίξεζε ηνπ αέξα θαηά ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηνπ δηθηχνπ κε λεξφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο δνθηκήο. 
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7. ΣΠ-ΠΜ-7: ΔΡΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηα έξγα πξαζίλνπ πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη πεξηιακβάλεη: 

 Σελ νπηηθή απνκφλσζε ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηηο γχξσ εθηάζεηο 

θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή κε ηε δεκηνπξγία πεξηκεηξηθά ελφο θξάθηε πεξίθξαμεο 

επαξθνχο πιάηνπο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο αλεκνθξάθηεο θαη ζα απνηειείηαη απφ 

αεηζαιή δέλδξα θαη ηαρπαπμή αλαξξηρψκελα ελδεκηθά θπηά (δέλδξα θαη ζάκλνη) 

 Σελ θαηάιιειε δηακφξθσζε θαη θχηεπζε δέλδξσλ, θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη 

πξάζηλνπ ζην ρψξν εζσηεξηθά ηνπ γεπέδνπ, φπνπ απηφ θξίλεηαη εθηθηφ θαη 

απαξαίηεην. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ πξαζίλνπ ζα γίλνπλ βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ, ησλ θαλφλσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο θαιαηζζεζίαο θαη κε γλψκνλα ηνλ κέγηζην 

δπλαηφ πεξηνξηζκφ ηεο νπηηθήο επαθήο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ κε 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

 

Γηα ηελ άξδεπζε ησλ δέλδξσλ, θπηψλ, ζάκλσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ εγθαηάζηαζε ζα θαηαζθεπαζζεί δίθηπν άξδεπζεο απφ ζηαιαθηεθφξνπο πιαζηηθνχο 

αγσγνχο, πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ην βηνκεραληθνχ λεξνχ. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ην πφηηζκα ησλ δέλδξσλ, θαιισπηζηηθψλ θπηψλ 

θαη πξάζηλνπ ζηνλ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη πιχζεηο κεραλεκάησλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξείηαη ε ΚΤΑ ππ’ αξηζκφλ 145116/2011 ΚΤΑ πεξί 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ΚΤΑ 191002/2013 (ΦΔΚ Β’2220/9-9-2013), λα εθπνλεζνχλ νη απαξαίηεηεο κειέηεο θαη 

λα έρεη πξνβιεθζεί ζηελ ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηελ έληερλε κειέηε, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ πξαζίλνπ έρνπλ εθαξκνγή 

θαηά πεξίπησζε νη αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 

 

10-05 Δγκαηάζηαζη Ππαζίνος   

10-05-01-00 Φπηεχζεηο δέληξσλ - ζάκλσλ Planting of trees and shrubs 

10-05-02-01 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά Lawn turf sowing 

10-05-02-02 Δγθαηάζηαζε έηνηκνπ ριννηάπεηα Laying ready made lawn turf 

10-05-03-00 
Δγθαηάζηαζε κεζεκβξηάλζεκνπ 

(κπνπδίνπ) 
Planting of Mesembryanthemum 

10-05-04-00 Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα πξαλψλ Lawn planting on slopes 

10-05-05-00 

Κνξκνδέκαηα - θνξκνπιέγκαηα-

θιαδνδέκαηα - μπινθξάθηεο-

θιαδνπιέγκαηα 

Temporary erosion control structures 

utilizing locally available timber (contour 

log terraces etc) 
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10-05-06-00 Φχηεπζε θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ Planting of indoor plants 

10-05-07-00 
Φχηεπζε πνιπεηψλ, κνλνεηψλ θαη 

βνιβσδψλ θπηψλ 

Planting of bulbs, or annual and perennial 

plants 

10-05-08-00 
Μεηαθπηεχζεηο εγθαηεζηεκέλσλ 

δέλδξσλ - ζάκλσλ 
Transplanting of existing trees and shrubs 

10-05-09-00 Τπνζηχισζε δέλδξσλ Trees staking 

10-06 ςνηήπηζη Ππαζίνος   

10-06-01-00 
Αλαζρεκαηηζκφο ιεθαλψλ άξδεπζεο 

θπηψλ 
Reshaping of plant irrigation basins 

10-06-02-01 Άξδεπζε θπηψλ Irrigation of plants 

10-06-02-02 
Άξδεπζε ριννηάπεηα - θπηψλ 

εδαθνθάιπςεο - ριννηάπεηαπξαλψλ 

Irrigation of lawn, ground cover plants 

and slope cover plants 

10-06-03-00 Υξήζε ιηπαζκάησλ Application of fertilizers 

10-06-04-01 Κιάδεκα δέλδξσλ Lopping and pruning of trees 

10-06-04-02 Κιάδεκα ζάκλσλ Pruning of shrubs 

10-06-04-03 Κνχξεκα ριννηάπεηα Lawn mowing 

10-06-05-00 Φπηνπξνζηαζία Plant protection 

10-06-06-00 Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ Weed control methods 

10-06-07-00 Καζαξηζκφο ρψξσλ πξαζίλνπ Grassed areas clearing 

10-06-08-00 Βειηίσζε ριννηάπεηα lawn improvement 

10-06-10-00 
πληήξεζε θπηψλ εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ 
Indoor plants tending 

10-07 Γιάθοπερ Δπγαζίερ   

10-07-01-00 
Κνπή - εθξίδσζε δέληξσλ θαη 

ζάκλσλ 

Cutting of trees and shrubs and stump 

removal 

10-08 Απδεςηικά δίκηςα   

10-08-01-00 Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ Construction of plant irrigation networks 

10-09 Τλικά Έπγυν Ππαζίνος   

10-09-01-00 
Πξνκήζεηα θαη ρεηξηζκνί θπηηθνχ 

πιηθνχ 
Supply and handling of planting material 
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8. ΣΠ-ΠΜ-8: ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ θαηαζθεπή, κεηά απφ πξφηαζε – κειέηε 

ηνπ Δξγνιάβνπ θαη έγθξηζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, εηδηθψλ αληηζηεξίμεσλ γηα 

κφληκεο ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο λα αληηζηεξίμεη φιεο ηηο παξεηέο ησλ 

ζθακκάησλ, φπσο επηβάιινπλ νη θαλφλεο αζθαιείαο. Ο Αλάδνρνο είλαη κνλαδηθφο 

ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ, ηχπνπ θαη ηεο εθηάζεσο ησλ 

απαηηνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε αληηζηεξίμεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη ζηελ 

εθζθαθή αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Κάζε θαηάπησζε παξεηάο νξχγκαηνο ζ' 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη εάλ έγηλε, ζε 

αληηζηεξηδφκελεο ή φρη παξεηέο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηέο ηεο (φπσο π.ρ. εξγαηηθά 

αηπρήκαηα, αηπρήκαηα ηξίησλ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δεκηέο) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε θάζε λφκηκε απνδεκίσζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαη αλαιακβάλεη θάζε γεληθψο ζρεηηθή πνηληθή θαη αζηηθή 

επζχλε. Γεληθά νη αληηζηεξίμεηο νξπγκάησλ πξνβιέπνληαη απφ μπινδεχγκαηα ή απφ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά ζηνηρεία, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Krings ή ΑΗΗround ή άιινπ 

θαηάιιεινπ (ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 «Δκζκαθέρ οπςγμάηυν ςπογείυν 

δικηύυν»). ε θάζε πεξίπησζε, ε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ζρεηηθή κειέηε. Ζ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ Αλάδνρν 

ηξφπνπ αληηζηήξημεο δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ έληερλε 

θαη αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηηο κφληκεο αληηζηεξίμεηο ε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηηο 

απαξαίηεηεο γεσηερληθέο έξεπλεο θαη κειέηεο. 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ έρνπλ ηζρχ νη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

 

11-02-02-00 
Σνίρνη αληηζηεξίμεσο απφ 

κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο 

Retaining structures with steel-

sheet piles 

11-02-03-00 Γηαθξαγκαηηθνί ηνίρνη Diaphragm walls 

11-02-04-00 Πξνεληεηακέλεο Αγθπξψζεηο Prestressed anchors 

11-02-05-00 
Έξγα αληηζηεξίμεσο απφ 

νπιηζκέλε γε 

Retaining structures with 

reinforced earth 

11-03-01-00 Γπλακηθή ζπκπχθλσζε εδαθψλ Dynamic soil compaction 

11-03-02-00 Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε εδαθψλ Vibratory soil compaction 

11-03-03-00 

Γνλεηηθή Αληηθαηάζηαζε 

εδαθψλ (Καηαζθεπή 

ραιηθνπαζζάισλ) 

Vibratory soil replacement 

(stone column construction) 

11-03-04-00 
Δδαθνπάζζαινη κε ελεκάησζε 

πςειήο πίεζεο (jetgrouting) 
Soil piles using jet grouting 

http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-02-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-02-03-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-02-04-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-02-05-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-03-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-03-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-03-03-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-03-04-00.pdf
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11-03-05-00 Δλεκαηψζεηο εδάθνπο Soil grouting 

11-03-06-00 
Καηαθφξπθα πλζεηηθά 

ηξαγγηζηήξηα 
Vertical wick drains 
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Ο ΤΝΣΑΞΑ    ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

      

 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΗΝΣΕΗΑ   ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ   ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

      Πξντζηάκελνο Σ.Τ. Γ.Δ.Τ.Α.Ο. 

 

 

http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-03-05-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/11-03-06-00.pdf
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