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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

Οι εργασίες των εκσκαφών θα εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές του 

Εντεταλμένου Μηχανικού, σε πάσης φύσεως έδαφος, εν ξηρώ ή παρουσία νερού, με χρήση 

μηχανικών μέσων ή και με τα χέρια 

Οι εκσκαφές ανάλογα με την φύση του προς εκσκαφή εδάφους διακρίνονται σε :  

(α) εκσκαφές γαιώδεις  

(β) εκσκαφές ημιβραχώδεις  

(γ) εκσκαφές βραχώδεις 

 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του βραχώδους εδάφους περιλαμβάνονται τα πετρώματα 

μεγάλης ανθεκτικότητας, των οποίων η εξόρυξη μπορεί να γίνει μόνο με χρήση εκρηκτικών 

υλών. Ενδεικτικά, σαν βράχος χαρακτηρίζονται όλα τα μη αποσαθρωμένα συμπαγή πετρώματα 

που υπάρχουν σε μεγάλους όγκους κατά στρώματα, τα ισχυρώς συσσωρευμένα κροκαλοπαγή 

πετρώματα, καθώς και οι μεμονωμένοι βράχοι με όγκο μεγαλύτερο των 0,50 m3. Σε ειδικές 

περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών, η εξόρυξη του βράχου θα γίνεται 

με ειδικές μεθόδους, επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία. 
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Η χρησιμοποίηση εκρηκτικών θα επιτραπεί μόνον κατόπιν αδείας των Αρχών κάθε δε ζημιά που 

ενδεχομένως θα προξενηθεί, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν απαγόρευση 

χρησιμοποιήσεως εκρηκτικών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση πρόσθετη αποζημίωση για 

τον Ανάδοχο. 

1. Ως γενικές εκσκαφές θεωρούνται εκείνες που γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων για τη 

μόρφωση των γηπέδων, (έργα οδοποιίας, περιβάλλοντος χώρου κλπ.), τη δημιουργία 

θεμελιώσεων και υπογείων χώρων και γενικά εκσκαφές (που αποσκοπούν στη διαμόρφωση 

του εδάφους στα υψόμετρα που καθορίζει η μελέτη) με πλάτος βάσεως μεγαλύτερο από 

3,00η και συγχρόνως ολικής επιφανείας βάσεως μεγαλύτερης των 12,00 m2. 

Στις γενικές εκσκαφές συμπεριλαμβάνονται και τα θεμέλια (από σκυρόδεμα ή λιθόδεμα) 

τυχόν κατεδαφιζομένων κτισμάτων, καθώς και κάθε άλλη υπόγεια κατασκευή (π.χ. 

περιμετρικοί τοίχοι υπογείων κλπ), που βρίσκονται εντός του περιγράμματος των γενικών 

εκσκαφών. Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών των κατασκευών αυτών σε 

ημιβραχώδεις ή βραχώδεις θα γίνεται επί τόπου του έργου ανάλογα με το είδος τους από 

τον Εντεταλμένο Μηχανικό. 

2. Ως ειδικές εκσκαφές θεωρούνται οι εκσκαφές θεμελίων, τάφρων (χανδάκων) με χρήση 

μηχανικών μέσων για την τοποθέτηση οποιασδήποτε φύσεως αγωγών (μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, φωτισμού, άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ), οχετών 

αποστραγγίσεως, ορυγμάτων φρεατίων και γενικά εκσκαφές με πλάτος βάσεως μικρότερο 

των 3,00 m, ή με μεγαλύτερο των 3,00 m αλλά με επιφάνεια βάσεως μικρότερη των 12,00 

m2. 

3.  Ως εκσκαφές θεμελίων δια χειρός θεωρούνται οι γινόμενες άνευ χρήσεως μηχανικών 

μέσων, με χρήση όμως αεροσυμπιεστού για την χαλάρωση του ημίβραχου, δηλαδή γενικά 

εκσκαφές πλάτους βάσεως όχι μεγαλύτερου των 3,00 m ή με μεγαλύτερο των 3,00 m αλλά 

επιφάνειας βάσεως μικρότερη των 12,00 m2 επί εδάφους γαιώδους έως ημιβραχώδους για 

την κατασκευή μεμονωμένων πέδιλων και των συνδετήριων δοκών τους, για την κατασκευή 

θεμελίωσης σε περίπτωση ευρέσεως καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και για την 

κατασκευή βάσεων έδρασης ανελκυστήρων. Η εκσκαφή γίνεται σε βάθος μέχρι 2,00η από το 

χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής. 

Η εργασία των εκσκαφών θα γίνεται ως εξής : 

Κατ' αρχή θα γίνεται κοπή και εκρίζωση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου και στη συνέχεια θα 

απομακρύνονται οι επιφανειακές φυτικές γαίες σε σημείο που δεν θα είναι δυνατόν να 

αναμειχθούν με τα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφής. Οι εκσκαφές φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης 

και υπολοίπων χαλαρών επιφανειακών εδαφών υπολογίζεται σε βάθος έως 40οη και γίνονται 

μηχανικά. Ακολουθεί η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά - απόρριψη των προϊόντων αυτής της 

εκσκαφής σε κατάλληλο χώρο επιτρεπόμενο από τις Αρχές και σε οποιαδήποτε απόσταση με την 

ευθύνη του Αναδόχου. Διευκρινίζεται ότι τα προϊόντα εκσκαφών φυτικών γαιών πρέπει 

απαραίτητα να απομακρυνθούν από το χώρο του εργοταξίου και σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιασδήποτε μορφής επίχωση 

Τα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφής (καθαρά εδάφη) θα τοποθετούνται σε προκαθορισμένο χώρο 

και θα λαμβάνεται πρόνοια φυσικής αποστράγγισής τους, ώστε να μπορέσουν να 

χρησιμοποιηθούν για την μελλοντική επίχωση (θεμελίων, τάφρων κλπ.). Κατά την εκτέλεση των 

εκσκαφών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή 
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καταπτώσεων και γενικά για την αποφυγή ζημιών σε όμορες ιδιοκτησίες και οδούς, είναι δε 

υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν 

προκληθεί και να καταβάλει τις τυχόν αποζημιώσεις που θα ανακύψουν, συγχρόνως δε να άρει 

τις τυχόν καταπτώσεις. Αγωγοί εγκαταστάσεων οποιασδήποτε φύσεως, οι οποίοι θα συναντηθούν 

κατά την εκτέλεση των εκσκαφών καθώς και οι αγωγοί κατασκευασμένοι κατά την εκτέλεση του 

έργου, πρέπει επίσης να προφυλαχθούν από βλάβες κατά την διάρκεια των εκσκαφών, ή σε 

περίπτωση βλάβης να επισκευασθούν αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος επίσης 

υποχρεούται να διατηρεί τους πυθμένες εκσκαφής καθαρούς, σε ξηρές και σταθερές συνθήκες. 

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών ισχύουν τα εξής: 

1. Πριν την έναρξη των γενικών εκσκαφών θα προηγηθεί γενική χωροστάθμιση του γηπέδου 

(ανά κάνναβο των 2,00η γενικώς). Η ίδια εργασία θα επαναληφθεί και μετά την αποπεράτωση 

των εκσκαφών. Βάσει των διατομών που θα ληφθούν κατά τον τρόπο αυτό, θα γίνει η 

επιμέτρηση των γενικών εκσκαφών (πραγματικών και απαιτούμενων) σε κυβικά μέτρα (Μ3). 

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο θα επιμετρηθούν ως γενικές εκσκαφές και τα 

θεμέλια (από σκυρόδεμα ή λιθόδεμα) τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων καθώς και κάθε άλλη 

κατασκευή (π.χ. περιμετρικοί τοίχοι υπογείων κλπ), που βρίσκονται εντός του εδάφους, κάτω 

από το δάπεδο του ισογείου των υπαρχόντων κτισμάτων. Προφανώς δεν θα επιμετρώνται οι 

όγκοι των υπόγειων χώρων (σε καθαρές διαστάσεις αυτών), ούτε οι τυχόν διαχωριστικοί 

τοίχοι των υπογείων. Επίσης δεν θα επιμετρώνται (ούτε ως γενικές, ούτε ως ειδικές 

εκσκαφές), οι εκσκαφές χανδάκων, τάφρων και φρεατίων που εκτελούνται για βοηθητικούς 

μόνο σκοπούς, π.χ. για αποστράγγιση ομβρίων ή υπογείων υδάτων κλπ. 

Σημειώνεται ότι εφόσον προβλέπεται η κατασκευή υπογείων, για την επιμέτρηση των γενικών 

εκσκαφών, θα ληφθούν υπ' όψη οι θεωρητικές διαστάσεις κατόψεως των υπογείων 

προσαυξημένες κατά 0,50 μ. κάθετα προς την εξωτερική επιφάνεια των τοιχείων. 

 

2. Πριν από την έναρξη των ειδικών εκσκαφών θα προηγηθεί χωροστάθμιση του άξονα των 

θεμελίων ή του χάνδακα. Η ίδια εργασία θα επαναληφθεί και μετά από την αποπεράτωση των 

εκσκαφών. 

Για την επιμέτρηση των ειδικών εκσκαφών που θα γίνει πάλι σε κυβικά μέτρα θα ληφθούν 

υπόψη οι θεωρητικές διαστάσεις κατόψεως των θεμελίων, τάφρων κλπ. που αναγράφονται 

στα αντίστοιχα σχέδια, εκτός από την περίπτωση που εντός των ορυγμάτων προβλέπονται 

κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα που απαιτούν ξυλοτύπους (π.χ. θεμέλια, συνδετήρια 

δοκάρια κλπ) οπότε οι διαστάσεις των σχεδίων στη στάθμη του πυθμένα του ορύγματος θα 

αυξάνονται εκατέρωθεν κατά 0,25 μ και από την περίπτωση εκσκαφής τάφρων κλπ. σε βάθος 

μεγαλύτερο από 1,50 μ από τη φυσική ή τεχνητή στάθμη εργασίας, οπότε η διάσταση του 

πλάτους εκσκαφής στον πυθμένα, θα αυξηθεί εκατέρωθεν κατά 0,25 μ. Τέλος σημειώνεται ότι 

ο όγκος των ειδικών εκσκαφών θα υπολογίζεται πάντοτε με κατακόρυφες παρειές. 

3. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκτελεσθούν εκσκαφές με 

διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται στα σχέδια, ή μεγαλύτερες από τις 

ανωτέρω συμβατικές διαστάσεις, οι επιπλέον αυτές εκσκαφές δεν θα αναγνωρίζονται για 

πληρωμή, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να επιχώσει τους ανωτέρω επιπλέον χώρους με 

κατάλληλα υλικά χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. 
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Στην ανά κυβικό μέτρο (Μ3) τιμή μονάδας των εκσκαφών φυτικών γαιών, των γενικών 

εκσκαφών, των ειδικών εκσκαφών ή των εκσκαφών δια χειρός, σε έδαφος οποιασδήποτε 

φύσεως (δηλαδή γαιώδες έως και ημιβραχώδες ή βραχώδες) και σε οποιοδήποτε βάθος και 

σημείο του έργου, εκτελουμένων είτε δια χειρών είτε δια μηχανικών μέσων, περιλαμβάνονται 

όλες οι παρακάτω δαπάνες: 

(1) Η δαπάνη μεταφοράς και χρησιμοποιήσεως οποιουδήποτε μηχανικού μέσου εκσκαφής και 

φορτώσεως των προϊόντων σε αυτοκίνητο, μετά των αναπετάσεων, καθυστερήσεων 

αυτοκινήτων κατά την φορτοεκφόρτωση και μετά της μεταφοράς και απορρίψεως των μεν 

καταλλήλων (κατά την κρίση του Εντεταλμένου Μηχ/κού) προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε θέση του γηπέδου για την κατασκευή επιχωμάτων, των δε αχρήστων εκτός 

γηπέδου και σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές. 

(2) Η δαπάνη χρησιμοποιήσεως εκρηκτικών υλών. 

(3) Η δαπάνη χωροσταθμίσεων πριν και μετά την κατασκευή, η δαπάνη χαράξεων καθώς και η 

δαπάνη διανοίξεως φρεάτων για εξέταση του εδάφους. 

(4) Η δαπάνη εκθαμνώσεως και αποψιλώσεως του εδάφους, εκριζώσεως και κοπής δένδρων, 

φορτοεκφορτώσεως, μεταφοράς και απορρίψεως των προϊόντων σε μέρη επιτρεπόμενα από 

τις Αρχές. 

(5) Η δαπάνη μορφώσεως του πυθμένα και των πρανών των ορυγμάτων, ανεξαρτήτως κλίσεως 

και ύψους αυτών, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ομαλές και ανθεκτικές επιφάνειες τα δε 

ορύγματα και τα πρανή τους να έχουν ακριβώς τις διαστάσεις που προβλέπονται στη 

Μελέτη. 

Ειδικά οι πυθμένες των ορυγμάτων θα μορφωθούν σε ομαλές επιφάνειες μετά από 

προηγούμενη συμπύκνωση σε ποσοστό 100% της τροποποιημένης εργαστηριακής 

συμπυκνώσεως κατά PROCTOR δια του ιδίου εδάφους. 

(6) Οι δαπάνες αντλήσεως και απομακρύνσεως των ομβρίων ή υπογείων υδάτων, εφόσον η 

ανώτατη στάθμη των υδάτων είναι το μέγιστον 30οη ανωτέρα της εκάστοτε 

δημιουργούμενης, κατά την διάρκεια της εκσκαφής θεμελίων, στάθμης του πυθμένος, 

καθώς και οι δαπάνες για την εκτέλεση τεχνικών έργων (τάφροι αποστραγγίσεως κλπ) που 

ενδεχομένως θα απαιτηθούν για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση υπογείων υδάτων σε στάθμη 

υψηλότερη των 30οη από τον πυθμένα, η εργασία άντλησης υδάτων πληρώνεται χωριστά. 

(7) Οι δαπάνες για την δημιουργία καταλλήλων προσπελάσεων. 

(8) Η δαπάνη σποραδικής ή ειδικής αντιστηρίξεως των παρειών των ορυγμάτων, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις του Εντεταλμένου Μηχ/κού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως 

κατά την οποία οι εκσκαφές γίνονται εντός του πρίσματος διανομής των πιέσεων 

υπερκείμενων ή υποκείμενων τεχνικών έργων, μεταβιβαζόμενης συμβατικά με κλίση 1:1. 

(9) Η επίχωση με προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώματα των ορυγμάτων που δημιουργήθηκαν 

από ειδικές εκσκαφές, εντός ή εκτός του περιγράμματος του κτιρίου, μετά την κατασκευή 

των προβλεπομένων από τις μελέτες στοιχείων (πέδιλων, τοιχείων, δοκών, σωληνώσεων, 

αγωγών κλπ) μέχρι την στάθμη του φυσικού εδάφους. Η εργασία αυτή θα γίνεται με τον 

τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο περί επιχώσεων. 
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(10) Γενικά κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη και σύμφωνη με τους κανόνες της 

Τέχνης, της εμπειρίας, τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της Συμβάσεως και τις 

οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχ/κού εκτέλεσης της εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 

1. Επιχώσεις (επανεπιχώσεις) θεμελίων, χανδάκων κλπ, μετά από ειδικές εκσκαφές. 

Μετά την συμπλήρωση της θεμελιώσεως πέδιλων, τοίχων και άλλων κατασκευών και πριν 

από την επίχωση (επανεπίχωση), θα αφαιρούνται οι ξυλότυποι και οι εκσκαφές θα 

καθαρίζονται από τα απορρίμματα και τα θραύσματα, το δε κενό μεταξύ του φυσικού 

εδάφους και των κατασκευών θα επιχωματώνεται. Η επίχωση θα γίνεται με προϊόντα 

εκσκαφών (που δημιουργήθηκαν όπως περιγράφεται στο άρθρο περί εκσκαφών) ή με 

δάνεια χώματα, της εγκρίσεως του Εντεταλμένου Μηχ/κού, απαλλαγμένα από 

απορρίμματα, τεμάχια και άλλων θραύσματα, σε στρώσεις πάχους 15-20cm μετά τη 

συμπίεση. Το τμήμα που πρόκειται να συμπιεστεί πρέπει να έχει την κατάλληλη 

περιεκτικότητα υγρασίας για τον απαιτούμενο βαθμό συμπίεσης, που πρέπει να είναι 

παραπλήσιος με αυτόν του αδιατάρακτου εδάφους. 

2. Επιχώσεις εντός ή εκτός περιγράμματος κτιρίου για διαμόρφωση χώρων, ή υπερύψωση του 

κτιρίου. 

Οι περιοχές εδράσεως των επιχωμάτων θα εκκαθαρίζονται μέχρι βάθους 10 cm και θα 

αποψιλούνται. Όλες οι δημιουργούμενες κοιλότητες θα επανεπιχώνονται με κατάλληλο 

υλικό που θα συμπυκνώνεται. Μεγάλοι λίθοι, ρίζες και άλλα ακατάλληλα υλικά που 

εμποδίζουν την συμπύκνωση θα αφαιρεθούν και ένα λεπτό στρώμα 10 cm επιχωματώσεως 

θα διαστρωθεί επάνω στην αναξεσθείσα επιφάνεια, που θα συμπυκνωθεί όπως απαιτείται. 

Οταν πρόκειται να κατασκευασθεί επίχωμα σε έδαφος με κλίση μεγαλύτερη του 1 

(κατακόρ.) προς 4 (οριζ.) πρέπει να εκσκαφούν αναβαθμοί που θα καθορίσει ο 

Εντεταλμένος Μηχ/κός. 

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων (προϊόντα εκσκαφών ή 

δάνεια) θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθούν από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό. Κατάλληλα 

υλικά είναι γαιώδη εδάφη, προτιμότερο δε αμμοχαλικώδη. Αργιλικές γαίες μεγάλης 

περιεκτικότητας και εδάφη περιέχοντα φυτικές ή άλλες οργανικές ουσίες δεν θα 

χρησιμοποιούνται. Όταν το υλικό των επιχωμάτων είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος 

βραχώδες, για τα μεν κατώτερα στρώματα του επιχώματος δεν θα χρησιμοποιούνται 

τεμάχια βράχου μεγαλύτερα των 25 cm, για δε την ανωτέρα στρώση (πάχους 20 cm), 

τεμάχια μεγαλύτερα των 10 cm. Αυτό στην ανάγκη θα επιτυγχάνεται με θραύση των 

λίθων. Τα επιχώματα θα κατασκευάζονται σε διαδοχικά οριζόντια στρώματα, πάχους (πριν 

την συμπύκνωση) όχι μεγαλυτέρου των 20 cmη όταν το υλικό των επιχωμάτων είναι κοινές 

γαίες και όχι μεγαλύτερου των 40 cm όταν το επίχωμα αποτελείται κατά το πλείστον από 

βράχο. Στην τελευταία περίπτωση, λεπτό υλικό θα διαστρωθεί πάνω στο βραχώδες και θα 

κυλινδρωθεί. Η διάστρωση και η κυλίνδρωση του λεπτού υλικού θα συνεχίζεται μέχρις ότου 

τα κενά πληρωθούν τελείως με καλά συμπυκνωμένο υλικό και ολόκληρο το στρώμα 

αποτελέσει συμπαγή μάζα. Σε ορύγματα η σκάφη κάτω από τις επιστρώσεις θα υφίσταται 

συμπύκνωση του ανωτέρω στρώματος πάχους 15οη κατά 95% τουλάχιστον της μεγίστης 

πυκνότητος, όπως καθορίζεται με την τροποποιηθείσα μέθοδο Α.Α.5.Η.Ο.Τ. 99-38. Η 

περιοχή εδράσεως επιχωμάτων θα συμπυκνώνεται μέχρι βάθους 15 cm κατά 90% 
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τουλάχιστον, εάν το τελικό πάχος του επιχώματος είναι μεγαλύτερο των 20 cm, ή 

τουλάχιστον κατά 95% εφόσον το επίχωμα είναι μικρότερο. Κάθε στρώμα επιχώματος θα 

συμπυκνώνεται κατά 95% τουλάχιστον της μεγίστης πυκνότητας ως ανωτέρω. Η 

συμπύκνωση θα εκτελείται με κατάλληλα μηχανικά μέσα και υπό την βέλτιστη υγρασία. Η 

βέλτιστη υγρασία επιτυγχάνεται με ανάξεση και ομοιόμορφο κατάβρεγμα. 

3. Στις εντός του περιγράμματος των κτιρίων επιχώσεις, για τη διαμόρφωση της στάθμης 

έδρασης των πλακών των δαπέδων, θα διαστρώνεται στρώση σκύρων οδοστρωσίας ή 

αμμοχάλικου, που θα συμπιέζεται κατάλληλα και θα επικαλύπτεται με στρώση υλικού 3Α 

για την αποφυγή της διαρροής του νερού του σκυροδέματος του δαπέδου. Οι επιχώσεις 

αυτές γίνονται στα ορύγματα των θεμελιώσεων του κτιρίου (στρώση υποθεμελίωσης) και 

επιφανειακά πάνω από επιχώσεις με χώματα εκσκαφών ή δάνεια χώματα (υπόβαση του 

δαπέδου ισογείου). Κατασκευάζονται με βάση τα καθοριζόμενα στις παρ. 2.9.5, 2.9.6, 2.10 

και 2.11 της Π.Τ.Π. Χ1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και μορφοποιούνται σε 2 στρώσεις (σκύρα και 

υλικό 3Α). Το πάχος για μεν την πρώτη των στρώσεων (σκύρα οδοστρωσίας) καθορίζεται 

από τη μελέτη, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερο των 30 οη, για δε τη δεύτερη (υλικό 

3Α) θα είναι 5 cm. 

Κατά την κατασκευή των επιχωμάτων θα εκτελούνται συχνές δοκιμασίες όπως θα καθορίζει 

ο Εντεταλμένος Μηχ/κός για τον προσδιορισμό της βέλτιστης υγρασίας, της μέγιστης 

πυκνότητας καθώς και για τον έλεγχο της επιτυγχανόμενης συμπυκνώσεως. Επίσης 

διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως προϊόντων, εκσκαφής, (η καταλληλότητα 

των οποίων θα καθορισθεί από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό) θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αφαιρεθούν τα μεγάλης πλαστικότητας αργιλικά υλικά. Όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός 

και το προσωπικό θα διατίθεται από τον Ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Η 

κατασκευή θα διακόπτεται κάθε φορά που δεν επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

4. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 cm από 

θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

"Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την 

έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 

από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Για την επιμέτρηση των επιχώσεων ισχύουν τα εξής: 

1. Η επιμέτρηση των επιχώσεων με προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώματα, θα γίνεται σε κυβικά 

μέτρα (Μ3). Ο όγκος θα επιμετράται επί τόπου αφού προηγουμένως ληφθούν χωροσταθμικά 

στοιχεία της διαμορφωθείσης επιφάνειας μετά την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος 

εδάφους και μετά την ολοκλήρωση της επιχωματώσεως και την παραλαβή αυτής από 

πλευράς σταθμών και συμπυκνώσεως. 

2. Οι επιχώσεις θεμελίων, τάφρων, κλπ των ειδικών εκσκαφών εντός ή εκτός του 

περιγράμματος του κτιρίου μετά την κατασκευή των προβλεπομένων από τις μελέτες 
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στοιχείων (πέδιλων, τοιχείων, δοκών κλπ), οι οποίες κατασκευάζονται με προϊόντα εκσκαφής 

του γηπέδου ή δάνεια χώματα και μέχρι της στάθμης του φυσικού εδάφους, δεν θα 

πληρώνονται ιδιαίτερα της σχετικής δαπάνης συμπεριλαμβανομένης στην τιμή μονάδας των 

ειδικών εκσκαφών. 

3. Η επιμέτρηση των επιχώσεων με σκύρα οδοστρωσίας (αμμοχάλικο), θα γίνεται σε κυβικά 

μέτρα (Μ3) και θα αποζημιώνονται ιδιαίτερα. 

4. Η επιμέτρηση της στρώσης 3Α, πάχους 5 cm, πάνω από την στρώση των σκύρων 

οδοστρωσίας, θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) και θα αποζημιώνεται ιδιαίτερα. 

Στην τιμή μονάδος των επιχώσεων περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη αποζημίωση 

όλων των μηχανημάτων, των εργαλείων και των εργατικών που είναι αναγκαία για την καλή και 

εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των εργασιών του παρόντος άρθρου. Στις εργασίες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και διάθεση των απαιτούμενων υλικών επιχώσεως, δηλαδή 

κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του γηπέδου, δάνεια χώματα, σκύρα οδοστρωσίας (αμμοχάλικο), 

υλικό 3Α, η διάστρωση και συμπύκνωση στην απαιτούμενη πυκνότητα μετά καταβρέγματος, η 

επισκευή κάθε είδους φθοράς που τυχόν θα προκληθεί και η επιπλέον του κανονικού εκσκαφής, 

η επιχωμάτωση προσωρινών αποστραγγιστικών έργων, η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων 

δοκιμασιών και μετρήσεων και κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να προκύψει για την εκτέλεση των 

εργασιών, βάσει της παρούσης προδιαγραφής και των οδηγιών του Εντεταλμένου Μηχ/κού. 

Σημειώνεται ότι στην μεταφορά και διάστρωση δανείων χωμάτων περιλαμβάνονται και η 

εκσκαφή των δανειοθαλάμων και ανεξαρτήτως της σχέσεως όγκου μεταξύ προϊόντων εκσκαφών 

και δανείων χωμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕ! ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ. 

1. Για την πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ, θα 

χρησιμοποιηθούν τσιμέντο πλάκες βαρέως τύπου, αντιολισθητικές, διαστάσεων 40Χ40οη 

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο. Η απόχρωση της επιφάνειας της πλάκας 

καθώς και το σχήμα των ραβδώσεων, (τετράγωνα, ρίγες, οδηγοί τυφλών κλπ), θα είναι της 

επιλογής της Υπηρεσίας. 

Οι τσιμεντόπλακες θα συνοδεύονται από πιστοποίηση επίσημου εργαστηρίου αντοχής κάμψης 

(όριο για κατηγορία I ≥50τ kgr/cm2) και υδατοαπορροφητικότητας (κατηγορία  24h < 4,5), 

σύμφωνα με το Δ.Τ. 62588/1959, εντός των επιτρεπομένων από το νόμο ορίων, με βάση τα 

αναγραφόμενα εντός των παρενθέσεων. 

Το πάχος των πλακών θα κυμαίνεται από 3,5 cm έως 4,0 cm, το βάρος δε αυτών θα 

κυμαίνεται περίπου στα 13,0 kgr ανά τεμάχιο. Τα υλικά θα συνοδεύονται από 

Ι509001:2000/ΕΝ 9001:2000.  

2. Οι πλάκες θα διαστρωθούν επί βάσεως ισχνού σκυροδέματος των 200 kgr τσιμέντου, πάχους 

10 – 15 cm με μεγάλη φροντίδα. Η δαπάνη κατασκευής της βάσεως πληρώνεται ιδιαίτερα. Η 

τοποθέτηση θα γίνει με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πάχους 2,5 - 3,0 cm (1 μέρος ασβέστου 

προς 5 μέρη καθαρής άμμου και 180<9γ τσιμέντου ανά Μ3 άμμου). Οι αρμοί θα έχουν πάχος 
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1οη και θα πληρωθούν με τσιμεντομαρμαροκονίαμα λευκού εγχώριου τσιμέντου, αναλογίας 

650 kgr  τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και θα καθαρισθούν. 

3. Οι επιφάνειες που θα πλακοστρωθούν θα είναι τελείως επίπεδες, οι αρμοί οριζόντιοι και 

κάθετοι θα συμπίπτουν απόλυτα και θα αποτελούν ευθεία γραμμή. Κάθε τμήμα πλακόστρωσης 

που δεν θα τοποθετηθεί όπως προδιαγράφεται ανωτέρω, θα αποξηλώνεται και θα 

ανακατασκευάζεται με δαπάνη του Αναδόχου. 

4. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικά επιστρωμένης επιφάνειας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (τσιμεντοπλακών κάθε είδους και σχεδίου, τσιμεντοκονίας κλπ), η 

εργασία κατασκευής της πλακοστρώσεως, όπως ανωτέρω προδιαγράφεται και γενικά κάθε 

δαπάνη εργασίας και υλικών απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, (πλην της 

εργασίας και υλικών του υποστρώματος από ισχνό σκυρόδεμα). 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ 

Γενικώς θα λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί : 

α. Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ΕΚΩΣ 2000, ΦΕΚ1329Β//6.11.2000 

β. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και 479/Β/11-6-97 και οι κατά 

καιρούς τροποποιήσεις τους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών σε συνδυασμό με τις ακόλουθες προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

Α. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

θα επιτρέπεται η παραγωγή του σκυροδέματος στο εργοτάξιο, εφόσον ο Ανάδοχος διαθέτει τον 

απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό και τα μέσα για την παρασκευή της επιθυμητής κατηγορίας 

σκυροδέματος. 

1. Προέλευση υλικών 

Τα αδρανή υλικά για τα άοπλα ή τα οπλισμένα σκυροδέματα θα είναι θραυστά ή ποταμού. Οι 

τοποθεσίες των λατομείων από τα οποία θα ορυχθούν τα θραυστά αδρανή, καθώς και οι 

τοποθεσίες των εναποθέσεων ποταμού ή χειμάρρου από όπου θα ορυχθούν τα ποτάμια 

αδρανή θα εξευρεθούν και θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο που θα έχει και την ευθύνη για 

τις συνθήκες εκμεταλλεύσεώς τους. Οι δαπάνες αποκαλύψεως, ενοικίου, χρήσεως κλπ. των 

λατομείων και των χώρων εναποθέσεων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι ανωτέρω τοποθεσίες 

λατομείου ή ποταμού, χειμάρρου κλπ, πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εγκριθούν από τον 

Εντεταλμένο Μηχ/κό, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να τις εγκαταλείψει και να εξεύρει νέες 

θέσεις χωρίς καμία αποζημίωση, εφόσον τα εξορυσσόμενα υλικά δεν είναι αναλόγως 

ικανοποιητικά. Ο Εντεταλμένος Μηχ/κός θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει τις ανωτέρω 

τοποθεσίες λατομείων ή εναποθέσεων σε προθεσμία ενός μηνός από της σχετικής αιτήσεως 

του Αναδόχου, η οποία όμως λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον πριν από αυτήν ο Ανάδοχος 

έχει εκτελέσει αριθμό τάφρων εις την υπό εκμετάλλευση επιφάνεια, ώστε να μπορέσει ο 

Εντεταλμένος Μηχ/κός να αντιληφθεί ακριβώς την αξία της προτεινόμενης τοποθεσίας. 

Οποιαδήποτε αλλαγή λατομείου, θα γνωστοποιηθεί στον Εντεταλμένο Μηχανικό εγκαίρως. 
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2. Ποιότητα και προπαρασκευή των υλικών 

Τα προοριζόμενα για τα σκυροδέματα αδρανή υλικά πρέπει να είναι σκληρά, καθαρά 

απαλλαγμένα οποιωνδήποτε οργανικών ή γαιωδών ουσιών και διαστάσεων καθοριζόμενων εκ 

της κοκκομετρικής συνθέσεως και δεν θα χρησιμοποιηθούν πριν εγκριθούν από τον 

Εντεταλμένο Μηχ/κό. Τα αδρανή υλικά θα καταταγούν αναλόγως της διαστάσεως κόκκου σε 

διάφορες κατηγορίες σε ξεχωριστούς σωρούς. Επίσης θα γίνεται τακτικά έλεγχος της υγρασίας 

των υλικών για να καθορίζεται κάθε φορά η ποσότητα του νερού του μίγματος. Εν πάση 

περιπτώσει πρέπει να προβλεφθούν τέσσερις τέτοιοι "σωροί" από του οποίους οι τρεις για τις 

κατηγορίες σκύρων. Πρέπει να εξασφαλισθούν όλα τα μέτρα σταθερότητας και ομογένειας 

των αδρανών υλικών κάθε "σωρού". Αυτό θα διαπιστώνεται με κοκκομετρικές αναλύσεις των 

δειγμάτων που θα λαμβάνονται από τους ανωτέρω "σωρούς" και οι οποίες θα γίνονται με 

έξοδα του Αναδόχου και θα ελέγχονται από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό. 

Οι "σωροί" που θα περιέχουν λεπτό υλικό θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως από την 

βροχή. Γενικώς η σύνθεση των αδρανών υλικών πρέπει να δίνει καμπύλη ευρισκόμενη εντός 

των ορίων της "εξαιρετικώς καλής", όπως καθορίζεται στους ισχύοντες κανονισμούς. 

Σε περίπτωση δικαιολογημένης απορρίψεως της σύνθεσης των υλικών σκυροδέματος που 

παρουσίασε ο Ανάδοχος, ο Εντεταλμένος Μηχανικός της ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να καθορίσει 

διαφορετικές συνθέσεις και ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με αυτές. Εάν το 

ποσοστό της αργίλου και των ομοίων προσμίξεων είναι μεγαλύτερο από επιτρεπόμενο, θα 

απαιτηθεί πλύση αδρανών 

3. Νερό 

Το νερό που προορίζεται για την παρασκευή σκυροδεμάτων πρέπει να είναι καθαρό, 

απαλλαγμένο οργανικών ουσιών ή αργίλου και να μην έχει δυσμενή επίδραση στην πήξη, 

στην αντοχή και στην διατήρηση των σκυροδεμάτων και να μην παραβλάπτει την προστασία 

του οπλισμού έναντι διάβρωσης. 

4. Τσιμέντο 

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι γενικά του τύπου PORTLAND τύπου Ι ή ΙΙ, 

σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις προδιαγραφές DIN 1164, παραγωγής των 

Ελληνικών εργοστασίων, θα μεταφέρεται δε στο εργοτάξιο σε σάκκους σφραγισμένους με το 

σήμα του εργοστασίου, εκτός αν οι Ελληνικοί κανονισμοί απαιτούν για την κατηγορία του 

σκυροδέματος που θα παρασκευασθεί άλλο τύπο τσιμέντου, θα φυλάσσεται δε επιμελώς και 

πριν χρησιμοποιηθεί δεν θα πρέπει να έχει υποστεί φθορά από υγρασία, χρόνο, κλπ. ώστε οι 

ιδιότητες του να διατηρούνται άριστες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, η δε Επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα, να προβαίνει σε έλεγχο της ποιότητας του τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί, με 

δοκιμές του εργαστηρίου Ε.Μ.Π. ή άλλου της εγκρίσεως της Επιχειρήσεως, ιδίως σε ότι αφορά 

την αντοχή σε θλίψη αυτού, τον χρόνο πήξεως, την σταθερότητα όγκου (LE CHATELIER) και 

την λεπτότητα αλέσεως. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τσιμέντο 

που δεν θα ανταποκρίνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς και τσιμέντο σε σάκκους που 

θα περιέχει σβώλους, θα απορρίπτεται. Η εναποθήκευση του τσιμέντου, θα γίνεται σε 

κατάλληλες αποθήκες εφοδιασμένες με ξύλινα δάπεδα σε ύψος τουλάχιστον 20οη από το 

έδαφος με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου. 

5. Σύνθεση σκυροδεμάτων 
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Η σύνθεση των σκυροδεμάτων θα υποβάλλεται για έγκριση από τον Ανάδοχο στην 

Επιχείρηση, αφού προηγουμένως εκτελεσθούν όλες οι δοκιμές που η Επιχείρηση θα κρίνει ότι 

είναι αναγκαίες σε κάθε περίπτωση. 

Η έγκριση αυτής της συνθέσεως του σκυροδέματος από την Επιχείρηση, δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από την ευθύνη για την τελική ποιότητα του έτοιμου σκυροδέματος. Η σύνθεση του 

σκυροδέματος θα καθορίζεται με την γενική κοκκομετρική καμπύλη των αδρανών στοιχείων 

του τσιμέντου και την σε βάρος αναλογία των στοιχείων αυτών καθώς και με την εκάστοτε 

αναλογία βάρους νερού. Η κατηγορία σκυροδέματος και η αναλογία βάρους τσιμέντου θα 

καθορίζεται κάθε φορά στα σχέδια ξυλοτύπων και θα πρέπει να τηρούνται απόλυτα. Σε 

περιπτώσεις που θα ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα, μετά από εντολή του Εντεταλμένου 

Μηχανικού, βελτιωτικό υλικό (αερακτικό, στεγανωτικό, κλπ) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να το ενσωματώσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Η προμήθεια του υλικού αυτού θα πληρωθεί 

ξεχωριστά. 

6.  Παρασκευή, μεταφορά και διάστρωση 

Η εγκατάσταση παρασκευής του σκυροδέματος πρέπει να επιτρέπει ακριβέστατη ρύθμιση της 

αναλογίας των στοιχείων συνθέσεώς του σε βάρος, συμπεριλαμβανομένου και του νερού, 

καθώς και κάθε ενδεχόμενη αλλαγή των σχετικών ποσοτήτων των στοιχείων αυτών. 

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι 270 kgr/m3, εφόσον με την 

κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση επιτυγχάνεται η επιθυμητή χαρακτηριστική αντοχή του 

σκυροδέματος. Όταν το σκυρόδεμα είναι ανεπίχριστο τότε η ελάχιστη περιεκτικότητα είναι 

300kgr/m3 και όταν το σκυρόδεμα απέχει έως ένα (1) χιλιόμετρο από τη θάλασσα ή εκτίθεται 

σε συνθήκες παγετού τότε η ελάχιστη περιεκτικότητα θα είναι 330 kgr/m3. Η ανάμιξη του 

σκυροδέματος θα γίνεται με μηχανικό μαλλακτήρα και η διάρκεια αναμίξεως θα τυγχάνει της 

εγκρίσεως της Επιχειρήσεως. Επίσης στην έγκριση της Επιχειρήσεως υπόκεινται τα μέσα 

μεταφοράς και η μέθοδος διαστρώσεως του σκυροδέματος. Εν πάση περιπτώσει κατά την 

μεταφορά του σκυροδέματος και την έγχυσή του, δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των 

στοιχείων του, η πήξη ή η μεταβολή της σύνθεσής του. Πριν από την διάστρωση του 

σκυροδέματος το τυχόν προηγούμενο στρώμα πρέπει να "αγριευθεί", να καθαρισθεί και να 

πλυθεί με επιμέλεια, ώστε η επιφάνεια να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά λιπαρά ή 

ακάθαρτα τμήματα. Στην καθαρισμένη επιφάνεια θα εγχυθεί διάλυμα τσιμέντου, άμμου, νερού 

(αριάνι). Σχετικά με τον χρόνο παρελεύσεως από την παρασκευή μέχρι την διάστρωση του 

σκυροδέματος, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τα 

έργα σκυροδέματος. 

Ο εξοπλισμός για τις πιο πάνω εργασίες, δηλαδή συγκρότημα αναμίξεως, μεταφορικά μέσα, 

ανυψωτικά μέσα, δονητές κλπ θα εγκριθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ και θα 

είναι σε άριστη κατάσταση και δυναμικότητα τέτοια, ώστε η διάστρωση του σκυροδέματος να 

είναι συνεχής όταν χρειάζεται. 

Η ελάχιστη απαιτούμενη παραγωγή για τα συγκροτήματα αναμίξεως, μεταφοράς και 

ανυψωτικών μέσων θα καθορίζεται από την ποσότητα των σκυροδεμάτων που χρειάζονται για 

την ολοκλήρωση του έργου. 

Δεν θα γίνεται διάστρωση σκυροδέματος χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος επί τόπου όλος ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός (παραγωγής - μεταφοράς - διάστρωσης κλπ) και το απαιτούμενο και 

κατάλληλο προσωπικό. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα διαστρώνεται το σκυρόδεμα, εάν δεν έχει τοποθετηθεί και 

ελεγχθεί ο προβλεπόμενος από τα σχέδια οπλισμός και δεν υπάρχει επάρκεια δονητών σε 

σχέση με τον όγκο του σκυροδέματος που πρόκειται να διαστρωθεί καθώς και σε σχέση με τις 
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δυσκολίες μετακινήσεως των δονητών διαμέσου των εσχάρων οπλισμού κλπ. Το σκυρόδεμα 

θα διαστρώνεται με επιμέλεια και θα δονείται με μηχανικούς δονητές, μέχρις ότου ο τυχόν 

αέρας που περιέχεται στο σκυρόδεμα εκδιωχθεί και το κονίαμα αναβλύζει ελαφρά στην 

επιφάνεια. Το είδος των δονητών που θα χρησιμοποιηθούν (επιφανειακοί ή εμβαπτιζόμενοι) 

θα καθορίζεται κάθε φορά από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό. Πάντως προκειμένου περί 

εμβαπτιζομένων δονητών, η διάστρωση και δόνηση του σκυροδέματος θα εκτελείται σε 

στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου από το μήκος του δονητού. Δεν θα επιτραπεί να διαστρωθεί 

σκυρόδεμα εάν δεν ευρίσκεται επί τόπου του έργου ένας (1) τουλάχιστον εφεδρικός δονητής 

σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Η διάστρωση σκυροδέματος απαγορεύεται εφόσον κατά την 

προηγούμενη νύχτα η θερμοκρασία πέσει κάτω των 5° C. 

Μπορεί και στην περίπτωση αυτή να διαστρωθεί κατ' εξαίρεση σκυρόδεμα, υπό την 

προϋπόθεση εγκρίσεως από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό και αφού ληφθούν εγκεκριμένα 

προστατευτικά μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, όταν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, οι 

νεοδιαστρωθείσες επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να καλύπτονται κάθε βράδυ ώστε να 

προστατεύονται από ψύξη, όπως με σάκκους, αδιάβροχα, ψάθες, κλπ. Μετά από την περίοδο 

ψύξεως ή έστω όταν (μετά την διάστρωση του σκυροδέματος) την νύχτα η θερμοκρασία 

κατέλθει κάτω των 0°0, η εργασία δεν θα επαναρχίσει παρά μόνον εφόσον διαπιστωθεί από 

τον Εντεταλμένο Μηχ/κό ότι το διαστρωθέν σκυρόδεμα δεν υπέφερε από την χαμηλή 

θερμοκρασία ή εφ' όσον αποκοπούν και απομακρυνθούν όλα τα προσβληθέντα τμήματα. 

Για την τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε 

διάφορα σημεία του εργοταξίου θερμόμετρα "μεγίστου - ελαχίστου". Σε όλες τις περιπτώσεις 

μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων η επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να παρουσιάζει 

πλήρη ομοιομορφία και να είναι χωρίς φωλιές ή φανερό το σιδηρό οπλισμό 

7. Διατήρηση των σκυροδεμάτων 

Απαγορεύεται κάθε φόρτιση των σκυροδεμάτων πριν το σκυρόδεμα αποκτήσει επαρκή 

αντοχή. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να διατηρείται το σκυρόδεμα υγρό 

και να μην εκτίθεται σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Ο ανωτέρω όρος μπορεί να επιτευχθεί με 

κάλυψη του σκυροδέματος με σάκκους, αδιάβροχα, ψάθες κλπ, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Εντεταλμένου Μηχανικού, που θα καταβρέχονται συχνά, ώστε να διατηρούνται πάντοτε 

υγρές. Αυτό θα τηρείται τουλάχιστον για οκτώ συνεχείς ημέρες. 

8. Έλεγχος και δοκιμές των σκυροδεμάτων 

Όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του σκυροδέματος θα γίνεται με τη λήψη δοκιμίων, 

όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κ.Τ.Σ. - 97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-

97 και ΦΕΚ 479/Β/11-6-97). Ο αριθμός των δοκιμίων και το κριτήριο ελέγχου θα 

καθορίζονται σύμφωνα με τον παραπάνω αναφερόμενο Κανονισμό. 

Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα πριν από την έναρξη της σκυροδετήσεως να υποβάλει 

στον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ προς έγκριση όλες τις λεπτομερείς συνθέσεις για κάθε 

είδος σκυροδέματος (κοκκομετρική ανάλυση, περιεχόμενο σε νερό κλπ.) που προβλέπονται 

στην Σύμβαση. Οι συνθέσεις αυτές θα είναι από εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή από άλλο 

αναγνωρισμένο εργαστήριο που θα εγκρίνει ο Εντεταλμένος Μηχανικός της ΔΕΗ. 

Ο Ανάδοχος θα συμβουλεύεται τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ για την προετοιμασία των 

δοκιμίων. Όλη η προετοιμασία των δοκιμίων θα γίνεται με φροντίδα του Εργολάβου. Όταν 

διαστρώνεται το σκυρόδεμα θα λαμβάνονται τόσα δείγματα όσα θα ζητηθούν από τον 

Εντεταλμένο Εκπρόσωπο της ΔΕΗ. Ο τρόπος λήψεως θα γίνει σύμφωνα με τους σχετικούς 
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κανονισμούς. Όλες οι δαπάνες για λήψη των δοκιμίων (γέμισμα, μεταφορά, καθαρισμός 

τύπων, συντήρηση των δοκιμίων, αποθήκευση κλπ.) και τον έλεγχο τους, θα βαρύνουν τον 

Εργολάβο. 

Οι κύβοι θα ελέγχονται την 7η και 28η ημέρα, από την ημέρα της διαστρώσεως. Σε περίπτωση 

που οι αντοχές των δοκιμίων βρεθούν χαμηλότερες των απαιτουμένων από τις προδιαγραφές 

και τους κανονισμούς, τότε ο Εντεταλμένος Μηχανικός μπορεί, είτε να διατάξει την ενίσχυση 

με συμπληρωματικά μέτρα είτε την κατεδάφιση του ελαττωματικού μέρους της κατασκευής 

και την επανακατασκευή αυτού με δαπάνες του Εργολάβου, είτε εφ' όσον κρίνει αλλιώς 

ανεκτό ως προς την αντοχή να επιβάλει περικοπή στις τιμές μονάδας του σκυροδέματος για το 

μέρος αυτό. 

Εάν μια κατασκευή λόγω ελαττωματικού σκυροδέματος πρέπει να ενισχυθεί, ο Ανάδοχος θα 

εφαρμόσει με δικές του δαπάνες και χωρίς παράταση των επιτρεπόμενων από το πρόγραμμα 

κατασκευής προθεσμιών, τις απαραίτητες εργασίες που θα εγκριθούν προηγουμένως από τον 

Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ. Η επιθυμητή πλαστικότητα θα ελέγχεται με την δοκιμή 

κάθισης. 

Β. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί "έτοιμο σκυρόδεμα", ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

δηλώσει έγκαιρα στον Εντεταλμένο Μηχανικό το εργοστάσιο από το οποίο θα προμηθευτεί το 

σκυρόδεμα καθώς και την απόστασή του από το έργο. Το εργοστάσιο θα πρέπει να έχει μελέτη 

συνθέσεως για την επιθυμητή κατηγορία σκυροδέματος μαζί με όλα τα πρόσμικτα που θα 

χρησιμοποιηθούν καθώς και αποτελέσματα ελέγχου. Στο δελτίο παραγγελίας θα αναγράφονται 

απαραίτητα τα εξής : α. Η κατηγορία σκυροδέματος β. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 

γ. Η απαιτούμενη κάθιση 

δ. Η ποσότητα και αντίστοιχο κριτήριο ελέγχου 

Κατά τα λοιπά και όσον αφορά την διάστρωση, συντήρηση, ελέγχους και επιμέτρηση ισχύουν τα 

παραπάνω αναφερόμενα για το εργοταξιακό σκυρόδεμα. 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η επιμέτρηση όλων των σκυροδεμάτων κάθε κατηγορίας, θα γίνει σε κυβικά μέτρα (Μ3) έτοιμου 

σκυροδέματος, βάσει των διαστάσεων των εγκεκριμένων σχεδίων. Σκυρόδεμα που θα 

διαστρώνεται πέραν των διαστάσεων των προβλεπομένων από τα σχέδια κατασκευής ή τις 

έγγραφες εντολές του Εντεταλμένου Μηχ/κού, δεν θα επιμετράται για πληρωμή. 

Στην τιμή μονάδος των σκυροδεμάτων, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες 

προμήθειας, δοκιμής και προσκομίσεως υλικών, μηχανικής αναμίξεως, μεταφοράς, ανυψώσεως ή 

καταβιβάσεως σε οποιαδήποτε θέση προβλέπουν τα σχέδια, διαστρώσεως, δόνησης, επισκευής 

και συντηρήσεως κατά την πήξη, σε πρανή οιουδήποτε ύψους και κλίσεως, καθώς και κάθε 

δαπάνη απαιτούμενη για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
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Το άρθρο αφορά μικρές κατασκευές (φρεάτια, κανάλια κ.λ.π.) από σκυρόδεμα ποιότητας 

C16/20, μέχρι 2,0 Μ3 ανά θέση εργασίας. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα άρθρα 32, 34 και 35 

των Τ.Π. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε κυβικά μέτρα (Μ3). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη για 

τον απαιτούμενο ξυλότυπο και οπλισμό. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΟΙ 

1. Το παρόν άρθρο αφορά τους ξυλοτύπους κάθε κατασκευής από σκυρόδεμα, οπλισμένο ή 

άοπλο, όπως πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, τοιχείων, πέδιλων, κλιμάκων, 

στηθαίων οποιασδήποτε μορφής, επίπεδης ή καμπύλης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

έδαφος και για οποιοδήποτε ύψος πυθμένα ξυλοτύπου από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, 

ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι ύδατος. 

2. Για την κατασκευή των ξυλοτύπων θα εφαρμοστούν οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Οι ξυλότυποι και τα ικριώματα των σκυροδεμάτων πρέπει να 

παρουσιάζουν τέτοια ακαμψία ώστε να αντέχουν, χωρίς να παραμορφώνονται, στις φορτίσεις 

που θα υποστούν κατά την εκτέλεση των έργων και μέχρι να αποξηλωθούν. Απαιτείται επίσης 

οι επιφάνειες που θα προκύψουν μετά από την αφαίρεση των ξυλοτύπων να μην 

παρουσιάζουν εκχύματα αρμών και γενικά να είναι ομαλές και λείες, οι δε διαστάσεις των 

διαφόρων κατασκευών να είναι ακριβώς αυτές που προβλέπουν τα σχέδια. Μετά την αφαίρεση 

των ξυλότυπων το σκυρόδεμα γενικά θα έχει την ίδια υφή σε όλη την έκταση των επιφανειών. 

Κατά συνέπεια δεν θα φαίνονται γυμνά σκύρα και πολύ περισσότερο γυμνά σίδερα. 

Απαγορεύεται η άρση της κακοτεχνίας αυτής με σποραδική επεξεργασία των επιφανειών 

(μερεμέτια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση και τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού της 

ΔΕΗ. 

Αποκλείεται ρητά η παραλαβή ξυλοτύπων με αρμούς από τους οποίους υπάρχει κίνδυνος 

διαρροής του υλικού. Ο Εντεταλμένος εκπρόσωπος της ΔΕΗ μπορεί να απαγορεύσει την 

χρήση ξυλείας κακής ποιότητας π.χ. με φανερές ενδείξεις ελαττωμένης αντοχής λόγω πολλών 

χρήσεων. 

3. Η στήριξη των ξυλοτύπων για τις κατακόρυφες επιφάνειες θα γίνεται με ειδικούς μεταλλικούς 

συνδέσμους (φουρκέτες) μέσα σε ειδικά πλαστικά σωληνάκια. Οι σύνδεσμοι θα τοποθετούνται 

σε ορισμένες θέσεις που θα είναι ισοϋψείς και σε ίδιες κατακόρυφες περασιές και μετά την 

αφαίρεσή τους οι τρύπες θα σφραγίζονται επιμελώς με ταχύπηκτο διογκούμενο σφραγιστικό 

υδραυλικό τσιμέντο τύπου WATER PLUG ή παρόμοιου. Η σύνδεση και στήριξη γενικά των 

ξυλοτύπων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι εξωτερικές πλευρές τους να μπορούν να 

αφαιρεθούν χωρίς να παρουσιασθεί στην επιφάνεια που θα προκύψει κανένα μεταλλικό 

στοιχείο. Η αφαίρεση των ξυλοτύπων και των πήχεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή 

για να μην τραυματίζονται οι επιφάνειες σκυροδέματος. 

Απαγορεύεται γενικά, η τοποθέτηση μικρών εγκάρσιων σανίδων (τσιλίκια), τεμαχίων 

πεπιεσμένου χάρτου (χαρτμπορντ), λαμαρινών κλπ. 
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4. Οι ξυλότυποι πριν από την σκυροδέτηση θα διαβρέχονται μέχρι κορεσμού και θα επαλείφονται 

χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή με ειδικό δόκιμο προϊόν διευκολύνσεως του ξεκαλουπώματος, το οποίο 

δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τον οπλισμό. 

5. Ο Ανάδοχος χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, υποχρεούται να προβλέψει για την κατασκευή 

οπών, εγκοπών και για την ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα μεταλλικών στοιχείων αγκυρώσεως, 

σιδηρογωνιών προστασίας ακμών, σιφωνίων, δαπέδων, σωλήνων, καλωδίων, κλπ. Το γέμισμα 

με σκυρόδεμα των οπών που τυχόν απέμειναν βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος 

χωρίς πρόσθετη αποζημίωση υποχρεούται να τοποθετήσει τριγωνικούς πήχεις (φαλτσογωνίες) 

στις γωνίες των στύλων και των δοκών ή και σε άλλα στοιχεία του έργου. 

6. Σε όσα σημεία προβλέπεται από την μελέτη να παραμείνουν οι επιφάνειες του σκυροδέματος 

ανεπίχριστες, θα χρησιμοποιηθούν σανίδες καινούργιες, χρησιμοποιούμενες για πρώτη φορά, 

απλάνιστες και ισόφαρδες πλάτους 10-12 cm και πάχους πάνω από 2,5 cm, ή ειδικοί 

τυποποιημένοι ξυλότυποι τύπου Βεΐοίοτη ή άλλου παρόμοιου. Οι σανίδες (ή τα τυποποιημένα 

τεμάχια) θα είναι σε όλο το μήκος των επιφανειών του σκυροδέματος συνεχείς, παράλληλοι 

και τα σημεία επαφής των θα είναι στο ίδιο επίπεδο (για να μην πετσικάρουν). Για το σκοπό 

αυτό, πρέπει να τοποθετούνται σύνδεσμοι του ξυλότυπου (πατάκια, καδρόνια) ανά αποστάσεις 

μέχρι 30 cm που να εξασφαλίζουν το απαραμόρφωτο των σανίδων. 

Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση μικρών εγκάρσιων σανίδων (τσιλίκια), τεμαχίων 

χάρντμπορτ, τενεκέδων κλπ. Επίσης πρέπει οι ενώσεις των σανίδων ή των τεμαχίων να μην 

ευρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Σε όλες τις ακμές θα τοποθετηθούν φαλτσογωνίες. Στους 

ξυλότυπους θα τοποθετηθούν ειδικοί πήχεις διατομής, όπως φαίνεται στα σχέδια 

λεπτομερειών, ώστε να δημιουργηθούν σκότιες και εδράσεις (πατούρα) των κουφωμάτων. 

Τέλος η διεύθυνση τοποθετήσεως των σανίδων των ξυλοτύπων πρέπει να είναι η ίδια που 

σημειώνεται στα σχέδια. 

Για να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα οι ξυλότυποι και για να μην υπάρξει κίνδυνος να 

τραυματισθεί η επιφάνεια του σκυροδέματος, πρέπει να επαλείφονται οι ξυλότυποι, πριν να 

χρησιμοποιηθούν, με ένα ειδικό υλικό, όπως το LANCO – DECOFRAGE ή άλλο παρόμοιο, της 

εγκρίσεωςτου Εντεταλμένου Μηχ/κού. 

7. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικής επιφάνειας ξυλοτύπου 

ερχομένου σε επαφή με το σκυρόδεμα χωρίς καμία προσαύξηση λόγω ύψους κατασκευής. 

Στην τιμή μονάδος των ξυλοτύπων, περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς της 

αναγκαίας και κάθε είδους και διαστάσεων πελεκητής και πριστής ξυλείας, η δαπάνη 

κατασκευής του ξυλοτύπου σε οποιοδήποτε σχήμα, επίπεδο ή καμπύλο, βάθος ή ύψος και για 

οποιοδήποτε τμήμα του έργου, περιλαμβανομένης και της δαπάνης των κάθε είδους 

ικριωμάτων (μεταλλικών ή ξύλινων), των διαφόρων συνδέσεων, της καρφικής ύλης, των 

σιδηρών συνδέσεων, των ξύλινων πηχίσκων προστασίας των ακμών στύλων και δοκών 

(φαλτσογωνιών), της ειδικής μορφώσεως για την ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα οποιουδήποτε 

αντικειμένου (σωλήνων, αγωγών κλπ), της ειδικής μορφώσεως για την κατασκευή οπών, 

φωλεών, εγκοπών οποιωνδήποτε διαστάσεων κλπ. Εκτός από τα ανωτέρω περιλαμβάνεται η 

δαπάνη και η φθορά από τυχόν άνοιγμα οπών ή εγκοπών στους ξυλοτύπους για την 

τοποθέτηση εξέχοντος σιδηρού οπλισμού αναμονής ή άλλου υλικού, η δαπάνη της 

απομειώσεως, φθοράς, αποσυνθέσεως, καθαρισμού, διαλογής και αποκομίσεως της ξυλείας 
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και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου 

έτοιμου ξυλοτύπου, σύμφωνα προς τις ανωτέρω προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και 

της εμπειρίας και τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχ/κού. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει μεταλλικούς σιδηρότυπους, σωληνωτά 

ικριώματα και τηλεσκοπικούς μεταλλικούς δοκούς, η αποζημίωση του θα ανάγεται πάντοτε σε 

τετραγωνικά μέτρα ξυλοτύπου ως ανωτέρω, αποκλειόμενης οποιασδήποτε πρόσθετης 

αποζημιώσεως λόγω της χρησιμοποιήσεως των μεταλλικών τύπων. Σε όσα σημεία προβλέπεται 

από την μελέτη να παραμείνουν οι επιφάνειες του σκυροδέματος ανεπίχριστες ή προβλέπονται 

καμπύλα στοιχεία, η τιμή μονάδος θα είναι προσαυξημένη και θα αναφέρεται στο Τιμολόγιο 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα 

σχέδια. Οι οπλισμοί πρέπει να προσκομίζονται και τοποθετούνται σε άριστη κατάσταση, πριν δε 

να χρησιμοποιηθούν θα καθαρίζονται από ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές σκωρίες. Επισημαίνεται 

ότι στο σιδηροπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί θα υπάρχει έντυπο χαρακτηριστικό της εταιρείας 

παραγωγής του χάλυβα ώστε να μην αμφισβητείται η εταιρεία προέλευσής του. 

Ο Εντεταλμένος Μηχανικός δύναται να ζητήσει τουλάχιστον μία δοκιμή καταλληλότητας του 

οπλισμού για κάθε 10 τόνους που προσκομίζονται από τον Εργολάβο στο εργοτάξιο και να 

απορρίπτει κάθε ποσότητα για την οποία τα συμπεράσματα του ελέγχου είναι αντίθετα προς τα 

οριζόμενα από τον αναφερθέντα κανονισμό. Τα έξοδα των δοκιμών βαρύνουν τον Εργολάβο. 

Οι κατασκευαστικές διατάξεις για τη διαμόρφωση, το κόψιμο, την κάμψη, την τοποθέτηση, την 

συγκράτηση, τις ενώσεις, τη διάταξη και την επικάλυψη του σιδηρού οπλισμού εφαρμόζονται 

όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί παλαιός 

οπλισμός ή οπλισμός που θα έχει υποστεί ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις. Οι οπλισμοί πρέπει να 

κόπτονται και κάμπτονται στις ακριβείς διαστάσεις βάσει των κανονισμών και να τοποθετούνται 

στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια με κάθε επιμέλεια και σε άριστη κατάσταση, τόσο 

από άποψη ευθυγραμμίας ράβδων και ορθογωνισμού διακένων, όσο και καθαριότητας. Επίσης 

πρέπει να εξασφαλίζεται καλά η σύνδεση με σύρμα των εφελκυόμενων και θλιβομένων ράβδων 

με τον οπλισμό διανομής και τους συνδετήρες, κατά την διάστρωση δε του σκυροδέματος να 

συγκρατούνται στην ακριβή θέση τους και να περιβάλλονται πυκνά από τη μάζα του 

σκυροδέματος, ώστε να τηρούνται οι επικαλύψεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς. 

Για την εξασφάλιση της ελάχιστης επικάλυψης θα τοποθετηθούν στηρίγματα οπλισμού 

(αποστάτες) οι οποίοι θα είναι τύπου SPIRAL-FIX SECURI ή παρόμοιου. Ο άνω οπλισμός των 

πλακών και των δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από βύθιση εντός του σκυροδέματος με ειδικά 

στηρίγματα (καβαλέτα - πλακίδια από σκυροδέματα με ή χωρίς προεξοχές, σύρματα κλπ). Ο 

αριθμός των ενώσεων των εφελκυομένων οπλισμών για αύξηση του μήκους των πρέπει να 

περιορίζεται στο ελάχιστο, είτε πρόκειται για σιδηρές ράβδους, είτε για ηλεκτροσυγκεκολλημένα 

(τυποποιημένα ή όχι) πλέγματα. Οι ενώσειςαυτές πρέπει να διατάσσονται στις περιοχές των 

ασθενεστέρων οπών (π.χ. θέση μηδενισμού ροπών). Για τις ενώσεις των 

ηλεκτροσυγκεκολλημένων πλεγμάτων με παράθεση καθώς και ότι αφορά την χρησιμοποίησή του 

ως οπλισμού αντοχής, ισχύουν οι Ελληνικοί Κανονισμοί, τα DIN 1045, DIN 4225 και επιπλέον οι 

ειδικοί Γερμανικοί Κανονισμοί. 
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Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ειδικές προδιαγραφές σχετικές με τον τρόπο 

στηρίξεως και ενώσεως των ράβδων (συγκόλληση κλπ) χωρίς πρόσθετη πληρωμή του 

Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν τοποθετηθεί ο οπλισμός και πριν από την 

διάστρωση του σκυροδέματος, να υποβάλλει για έγκριση στην Επιχείρηση καταλόγους οπλισμού, 

σχέδια τοποθετήσεως πλεγμάτων, καθώς και σκαριφήματα κοπής αυτών. Η δε παραλαβή του 

σιδηρού οπλισμού θα γίνεται πριν την διάστρωση του σκυροδέματος και βάσει των εγκεκριμένων 

καταλόγων οπλισμού, σχεδίων τοποθετήσεως πλεγμάτων και σκαριφημάτων κοπής αυτών, τα 

οποία θα υπογράφονται από τους αντιπροσώπους της Επιχειρήσεως και του Αναδόχου. 

Δεν επιτρέπονται αλλαγές των διατομών των ράβδων, του αριθμού αυτών, των μεταξύ των 

αποστάσεων που αναγράφονται στα εγκεκριμένα σχέδια και τις αναθεωρήσεις τους. Ειδικά για τα 

ηλεκτροσυγκεκολλημένα πλέγματα, επιτρέπεται αλλαγή στον τύπο του πλέγματος μόνον μετά 

από έγκριση της Επιχειρήσεως και μόνον όταν με την αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται τεχνικότερη, 

ασφαλέστερη και οικονομικότερη χρησιμοποίηση του υλικού. 

Ο οπλισμός θα επιμετρηθεί σε χιλιόγραμμα (ΚΟΚ) τοποθετημένου σιδήρου, βάσει αφ' ενός μεν 

των διαστάσεων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια και στις αναθεωρήσεις τους, των 

εγκεκριμένων καταλόγων οπλισμού και των εγκεκριμένων σχεδίων τοποθετήσεως και 

σκαριφημάτων κοπής των πλεγμάτων, αφ' ετέρου δε, των θεωρητικών βαρών τους. Τα τυχόν 

εναπομείναντα αποκόμματα από τα χρησιμοποιηθέντα τυποποιημένα πλέγματα ή τις σιδηρές 

ράβδους, δεν θα επιμετρηθούν. Στην περίπτωση που μετά από έγκριση του Εντεταλμένου 

Μηχ/κού, ενωθούν με παράθεση δύο τεμάχια σιδηράς ράβδου για να πραγματοποιηθεί το 

απαιτούμενο από τα σχέδια σχήμα και μήκος της ράβδου, το μήκος παραθέσεως δεν θα 

επιμετρηθεί, εφόσον, το μήκος αυτό είναι μικρότερο από το υπάρχον στο εμπόριο τυποποιημένο 

μήκος ράβδων. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, προσκομίσεως, καθαρισμού, 

κοπής, κάμψεως, απομειώσεως, τοποθετήσεως εντός των τύπων, προσδέσεως, εδράσεως και 

συγκρατήσεως κατά την τοποθέτηση του σκυροδέματος του σιδηρού οπλισμού, οι αποστάτες, τα 

ειδικά στηρίγματα και σύρματα προσδέσεως, η κοπή των πάσης φύσεως τεμαχίων σιδηρών 

οπλισμών που προεξέχουν και πρέπει να καθαιρεθούν, όπως επίσης και των πάσης φύσεως 

βοηθητικών (σύρματα κλπ) σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες σε οποιοδήποτε ύψος, 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σχετικά με την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


