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ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ 

AΠΗΠΞ 1ξ : ΔΙΡΙΑΤΔΡ ΟΣΗΛΔΜΑ ΗΑΚΑΡΡΖΡ 
 

Αμςικείμεμξ 

1.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι η πεοιγοατή ςξσ ςοϊπξσ εκςέλερηπ ςχμ 

εογαριόμ εκρκατόμ ςξσ πσθμέμα θαλάρρηπ, ρςα ςμήμαςα πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ ςευμική 

μελέςη ςξσ έογξσ και ειδικϊςεοα για ςημ εκρκατή ςχμ ασλακόμ θεμελίχρηπ ςηπ επέκςαρηπ ςξσ 

ποξρήμεμξσ και ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ και ςχμ κοηπιδχμάςχμ ρςημ σπήμεμη πλεσοά ςξσ 

ςελεσςαίξσ, ςημ εκρκατή ςηπ λιμεμξλεκάμηπ ςξσ καςατσγίξσ και γεμικά ρςιπ θέρειπ και ρςημ 

έκςαρη πξσ καθξοίζεςαι απϊ ςημ ςευμική μελέςη και ςα ρυέδια ςξσ έογξσ.  

1.2. Γεμικά ποξβλέπεςαι ϊςι ϊλεπ ξι σπξθαλάρριεπ εκρκατέπ πξσ θα εκςελερθξϋμ με πλχςϊ 

ενξπλιρμϊ ρςξ έογξ.  

 

Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

1.3. Γεμικά για ςιπ εογαρίεπ εκρκατόμ ςξσ πσθμέμα ςηπ θάλαρραπ ιρυϋξσμ ξι ποϊρταςα 

εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα η ΔΚΞ TΟ 1501-09-02-01-00 

«Σπξθαλάρριεπ εκρκατέπ υχοίπ υοήρη εκοηκςικόμ σλόμ». 

 

Δκρκατέπ – Οοϊμξιεπ Αμαδϊυξσ  

1.4. Ρϋμτχμα με ςημ ςευμική μελέςη ςξσ έογξσ, ποξβλέπεςαι η εκςέλερη ςχμ εκρκατόμ για 

ςημ διαμϊοτχρη ςξσ αϋλακα θεμελίχρηπ για ςξ έογξ επέκςαρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ϊπχπ 

και για ςημ διαμϊοτχρη ςηπ διαςξμήπ ποξρςαρίαπ ρςημ ποξρήμεμη πλεσοά ςξσ στιρςάμεμξσ 

μόλξσ πξσ θχοακίζεςαι με τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ και λιθξοοιπέπ. Ξι εκρκατέπ ρςα δϋξ ασςά 

ςμήμαςα θα εκςελερθξϋμ ρϋμτχμα με ςα ςευμικά ρυέδια ςηπ μελέςηπ και ςα σπϊλξιπα ςεϋυη 

δημξποάςηρηπ, υχοίπ ιδιαίςεοεπ ποϊμξιεπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ.  

1.5. Θδιαίςεοα και ρε ϊςι ατξοά ςιπ εκρκατέπ ςηπ επέκςαρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ αλλά και 

ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ, δεμ απαιςείςαι ιδιαίςεοη ποϊμξια απϊ ςξμ Αμάδξυξ καθόπ ποϊκειςαι για 

λιθϊοοιπςεπ καςαρκεσέπ μέοξπ ςχμ ξπξίχμ απξμακοϋμεςαι μέρχ ςηπ άορηπ ςχμ στιρςάμεμχμ 

ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ.  

1.6. Αμςίθεςα ποξρξυή θα ποέπει μα δξθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ ρςημ ποξβλεπϊμεμη εκρκατή – 

καθαοιρμϊ ςξσ πξδϊπ ςχμ κοηπιδχμάςχμ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, η ξπξία βάρει ςχμ 

ρςξιυείχμ ςηπ μελέςηπ έυει ποξραμμχθεί καςά ςημ διάοκεια ςχμ εςόμ απϊ ςημ καςαρκεσή ςξσ 

έογξσ μέυοι ρήμεοα. Ρσγκεκοιμέμα ποξπ ςη εκςέλερηπ ςηπ εογαρίαπ θα ποέπει μα γίμξσμ ςα 

ενήπ: 

 

 Σπξθαλάρρια ασςξφία καθ‟ ϊλξ ςξ μήκξπ ςχμ κοηπιδχμάςχμ ςξσ ποξρήμεμξσ 

μόλξσ για ςημ διαπίρςχρη ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ ςξσ πϊδα ςηπ 

καςαρκεσήπ.  

 Ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί σπξρκατή θα ποέπει μα εμημεοχθεί η Δπίβλεφη 

ςξσ έογξσ, όρςε μα επαμεκςιμηθεί η καςάρςαρη ςξσ πϊδα και η ποξςειμϊμεμη απϊ 

ςη μελέςη απϊρςαρη αρταλείαπ πξσ θα ποέπει μα ςηοηθεί απϊ ςξ μέςχπξ ςξσ 

έογξσ. 
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 Ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ εμςξπιρθξϋμ ποξβλήμαςα σπξρκατόμ η ελάυιρςη 

απϊρςαρη αρταλείαπ για ςημ εκκίμηρη ςηπ εκρκατήπ είμαι 1,0μ. απϊ ςξ μέςχπξ 

ςηπ καςαρκεσήπ.      

 

1.7. Ξι εκρκατέπ ςηπ λιμεμξλεκάμηπ θα εκςελερθξϋμ με βάρη ςα βσθξμεςοικά ρςξιυεία ςηπ 

μελέςηπ ςξσ έογξσ. 

 

 

Διάθερη ποξψϊμςχμ εκρκατήπ 

1.8. Θρυϋξσμ ςα ακϊλξσθα: 

 

Για ςημ διάθερη ςωμ ποξϊόμςωμ εκρκατήπ ιρυύξσμ ςα ποξβλεπόμεμα από ςξσπ 

Πεοιβαλλξμςικξύπ Όοξσπ ςξσ έογξσ. 

 

Λέθξδξπ Λεςατξοάπ, Τξοςξεκτϊοςχρηπ και απϊθερηπ σλικόμ 

1.9. Όςι ποξβλέπεςαι ρςημ ρυεςική ΔΔΟ. 
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ΑΠΗΠΞ 2ξ : ΔΝΑΚΔΡ ΔΟΘΥΩΡΔΘΡ 

 

Αμςικείμεμξ 

2.1 Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι η ποξδιαγοατή ςξσ σλικξϋ επίυχρηπ και 

ρσγκεκοιμέμχμ ρσρςάρεχμ για ςη διαμϊοτχρη ςχμ ενάλχμ επιυόρεχμ ςξσ έογξσ. Έναλεπ 

επιυόρειπ ποξβλέπξμςαι γεμικά ρε λίγα ρημεία ςξσ έογξσ και ρσγκεκοιμέμα πάμχ απϊ ςα 

αμακξστιρςικά ποίρμαςα ϊπιρθεμ ςχμ κοηπιδξςξίυχμ, ϊπχπ και ρςημ πεοιξυή ςηπ υεοραίαπ 

ζόμηπ.  

 

Σλικά  

2.2 α σλικά πξσ ποϊκειςαι μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ διαμϊοτχρη ςχμ ενάλχμ 

επιυόρεχμ είμαι ςα κάςχθι :  

 

α) Οοξβλέπξμςαι επιυόρειπ απϊ ρσμήθη σλικά δάμεια καςηγξοίαπ Δ1 έχπ Δ4 με 

απαιςξϋμεμξ CBR>5 και βαθμϊ ρσμπϋκμχρηπ καςά Proctor 95%.  

 

Οοξέλεσρη 

2.3 α σλικά ςχμ έναλχμ επιυόρεχμ θα ποξέουξμςαι απϊ δαμειξθάλαμξ, ξοσυείξ ή 

υείμαοοξ. Για ςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ είμαι δσμαςή ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή ςξσ έογξσ η 

ενεϋοερη τσρικόμ ρσλλεκςόμ δαμείχμ με ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ παοαπάμχ σλικόμ, ςϊςε ςα 

αμςίρςξιυα σλικά ςχμ επιυόρεχμ θα ποξέουξμςαι απϊ λαςξμείξ. 

2.4 Δεμ επιςοέπεςαι η υοήρη αμμχδόμ σλικόμ. 
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ΑΠΗΠΞ 3ξ: ΚΘΗΞΠΠΘΟΔΡ – ΚΘΗΞΘ 

 

Αμςικείμεμξ 

3.1 Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι η πεοιγοατή ςξσ είδξσπ και ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ 

πεςοχμάςχμ ςα ξπξία θα υοηριμξπξιηθξϋμ, καθόπ και ςξσ ςοϊπξσ εκςελέρεχπ ςχμ 

απαιςξσμέμχμ εογαριόμ για ςημ καςαρκεσή ςχμ ποξςειμϊμεμχμ έογχμ απϊ λιθξοοιπέπ, λίθξσπ 

και τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ρςξ έογξ ποξβλέπεςαι η καςαρκεσή ϊλχμ ςχμ ποιρμάςχμ έδοαρηπ 

ςχμ κοηπιδχμάςχμ απϊ λιθξοοιπέπ διατϊοχμ διαβαθμίρεχμ, ςξσ αμακξστιρςικξϋ ποίρμαςξπ 

και ϊλχμ ςχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ καςαρκεσόμ (είςε κοηπιδχμάςχμ 

είςε διαμϊοτχρηπ ποξρςαρίαπ ενχςεοικά ςξσ μόλξσ). Ρϋμτχμα με ςημ ςευμική μελέςη ςξσ 

έογξσ ποξβλέπξμςαι λιθξοοιπέπ έδοαρηπ αςξμικξϋ βάοξσπ 0,5-100υγο., 20 έχπ 100υγο. 100-

200υγο. 200-400υγο., 400-800υγο., 1.500–3.000υγο.ϊπχπ και 2.000 έχπ 3.000υγο. και 3.000 

έχπ 5.000υγο. και 5.000-9.000υγο. Οοξβλέπξμςαι ακϊμη θοασρςά σλικά για ςημ καςαρκεσή 

ςχμ ενιρχςικόμ ρςοόρεχμ ϊπχπ και για ςημ καςαρκεσή ςχμ ρςοόρεχμ ςηπ ξδξρςοχρίαπ. 

3.2 Ρςημ παοξϋρα ποξδιαγοατή πεοιλαμβάμξμςαι ςέλξπ και ξι απαιςήρειπ και ξι 

ποξωπξθέρειπ επαμαυοηριμξπξίηρηπ μικοξϋ πξρξρςξϋ ςχμ στιρςάμεμχμ λίθχμ ποξρςαρίαπ 

ςξσ έογξσ, ξι ξπξίξι δεμ ςηοξϋμ ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ καθξοίζξμςαι απϊ ςα Διεθμή Οοϊςσπα 

και ςιπ Οοξδιαγοατέπ ςχμ λιμεμικόμ έογχμ. 

 

Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

3.3 Γεμικά ιρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και 

ρσγκεκοιμέμα, ΔΚΞ TΟ 1501-09-05-01-00 «Οοίρμαςα λιθξοοιπήπ και ενιρχςική ρςοόρη ασςόμ 

για ςημ έδοαρη θαλαρρίχμ έογχμ βαοϋςηςαπ», η ΔΚΞ Ο 1501-09-06-01-00: Ηχοακίρειπ 

ποαμόμ λιμεμικόμ έογχμ και έογχμ ποξρςαρίαπ ακςόμ, η ΔΚΞ TΟ 1501-09-05-03-00 

«Κιθξοοιπέπ αμακξστιρςικξϋ ποίρμαςξπ λιμεμικόμ έογχμ». 

 

Οοξέλεσρη - Οξιϊςηςα σλικόμ 

3.4 Γεμικά ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοαπάμχ ΔΔΟ.  

 

Διαβάθμιρη σλικόμ 

3.5 Για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ καςαλληλϊςηςαπ ςηπ διαβάθμιρηπ ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, πξσ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ ευμική Λελέςη, ςξσ έογξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ξι καςχςέοχ «καςά 

βάοξπ κξκκξμεςοικέπ» καμπϋλεπ. Ξι καμπϋλεπ ασςέπ έυξσμ ποξκϋφει με βάρη ςιπ ρσρςάρειπ 

ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οοξςϋπξσ 13383 και ςξσ CIRIA/CUR Manual on the Use of Rock in Coastal and 

Shoreline Engineering (2006), πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςημ αμαλσςική διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ 

λίθιμχμ σλικόμ. 

3.6 Ρςημ ρσμέυεια παοαςίθεμςαι ςα διαγοάμμαςα ςχμ κξκκξμεςοικόμ καμπσλόμ για ϊλα ςα 

λαςξμικά σλικά πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ έογξ  
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Ιξκκξμεςοικέπ Ιαμπϋλεπ Κίθχμ πξσ ειράγξμςαι ρςξ έογξ.   

 

Ρυήμα 3-1: Ιξκκξμεςοική καμπύλη διαβάθμιρηπ 200-400υγο.  

 

  

ELL NLL Λ15 Λ50 NUL EUL Λ85 

  
2% 10% 15% 50% 70% 97% 85% 

  
50,3 116,6 127,3 300 479,02 627,69 780,80 

  
50 117 130 300 480 630 780 

Οίμακαπ 3-1: Οοξδιαγοατέπ διαμόοτωρηπ καμπύληπ σλικώμ, 200-400υγο. 

 
Ρυήμα 3-2: Οοξδιαγοατέπ διαμόοτωρηπ καμπύληπ σλικώμ, 400-800υγο. 

  

ELL NLL Λ15 Λ50 NUL Λ85 EUL 

  
2% 10% 15% 50% 70% 85% 97% 

  
125,5 260,5 286,64 600 906,36 1186,01 1436,9 

  
125 260 287 600 906 1185 1435 

Οίμακαπ 3-2: Οοξδιαγοατέπ διαμόοτωρηπ καμπύληπ σλικώμ, 500-1.000υγο. 

y = 0,001x
R² = 0,980

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

20 200

Fr
ac

ti
o

n
 L

ig
h

te
r 

y 
(%

)

Weight (χλγρ.)

ΛΙΘΟΙ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ : 200-400KGS 
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ΛΙΘΟΙ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ : 400-800KGS 
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Ρυήμα 3-3: Ιξκκξμεςοική καμπύλη διαβάθμιρηπ 1.500-3.000υγο.  

 

  

ELL NLL Λ15 Λ50 NUL Λ85 EUL 

  
2% 10% 15% 50% 70% 85% 97% 

  
718,2 1207 1347,50 2250 3057,8 3990,709 4598 

  
718 1207 1348 2250 3060 3990 4600 

Οίμακαπ 3-3: Οοξδιαγοατέπ διαμόοτωρηπ καμπύληπ σλικώμ, 1.500-3.000υγο. 

 
3.7 Ρςημ ρσγκεκοιμέμη ποξδιαγοατή ρσμπεοιλαμβάμεςαι και μία σπξκαςηγξοία ςηπ 

εσοϋςεοηπ ςχμ 1.500-3.000υγο., πξσ ατξοά ρςημ ποξρςαρία ςξσ πϊδα ςχμ έογχμ και 

ρσγκεκοιμέμα ρςημ ενχςεοική πλεσοά ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. ξ ρημείξ ςξσ πϊδα θεχοείςαι 

χπ έμα απϊ ςα πλέξμ επιβαοσμέμα ςμήμαςα ςχμ καςαρκεσόμ πξσ πλήςςξμςαι απϊ ςα 

σδοξδσμαμικά τξοςία ςχμ κσμαςιρμόμ. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ και για ςημ απξτσγή αλλαγήπ 

διαβάθμιρηπ ποξπ ςα επάμχ, απξταρίρθηκε ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ ςχμ έογχμ, μα γίμει πιξ 

ρςεμή η διαβάθμιρη ποξρςαρίαπ – έρςχ και καςά ςι – έςρι όρςε μα διαρταλιρςεί η πεοιξυή ςξσ 

πϊδα ςχμ έογχμ. Ζ ποξςειμϊμεμη διαβάθμιρη απξκλίμει γιμϊμεμη πιξ ασρςηοή ρςα υαμηλϊςεοα 

κλάρμαςα ςηπ απϊ ςιπ Διεθμείπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςιπ σπϊλξιπεπ 

διαβαθμίρειπ ςξσ έογξσ.  

3.8 Ζ διαβάθμιρη πξσ ποξςείμεςαι δίδεςαι ρςξ ακϊλξσθξ διάγοαμμα και πίμακα: 
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ΛΙΘΟΙ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ : 1.500-3.000KGS 
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Ρυήμα 3-4: Ιξκκξμεςοική καμπύλη διαβάθμιρηπ 2.000-3.000υγο.  

 

  

ELL NLL Λ15 Λ50 NUL Λ85 EUL 

   
12% 15% 50% 70% 85% 97% 

   

1370 1524,430863 2500 3369,03365 4395,976831 5044,718175 

   

1400 1530 2800 3750 4400 5000 

Οίμακαπ 3-5: Οοξδιαγοατέπ διαμόοτωρηπ καμπύληπ σλικώμ, 2.000-3.000υγο. 

 
 

 
Ρυήμα 3-4 Ιξκκξμεςοική καμπύλη διαβάθμιρηπ 3.000-5000υγο.  
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ΛΙΘΟΙ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ : 2.000-3.000KGS 
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ΛΙΘΟΙ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ : 3.000-5.000KGS 
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ELL NLL Λ15 Λ50 NUL Λ85 EUL 

  
2% 10% 15% 50% 70% 85% 97% 

  
1534,9 2352 2643,21 4000 5191,53 6767,645 7628,9 

  
1535 2350 2645 4000 5195 6770 7630 

Οίμακαπ 3-4: Οοξδιαγοατέπ διαμόοτωρηπ καμπύληπ σλικώμ, 3.000-5.000υγο. 

 

 
Ρυήμα 3-5: Ιξκκξμεςοική καμπύλη διαβάθμιρηπ 5.000-9.000υγο.  

 

  

ELL NLL Λ15 Λ50 NUL Λ85 EUL 

  
2% 10% 15% 50% 70% 85% 97% 

  
1534,9 2352 2643,21 4000 5191,53 6767,645 7628,9 

  
1535 2350 2645 4000 5195 6770 7630 

Οίμακαπ 3-5: Οοξδιαγοατέπ διαμόοτωρηπ καμπύληπ σλικώμ, 5.000-9.000υγο. 

 
Σλικϊ αμακξστιρςικξϋ ποίρμαςξπ και ποίρμαςξπ έδοαρηπ 

3.9 ξ σλικϊ ςξσ αμακξστιρςικξϋ ποίρμαςξπ θα είμαι ςηπ διαβάθμιρηπ 20 έχπ 100υγο., ϊπχπ 

αματέοθηκε αμχςέοχ. Ζ καμπϋλη ςξσ ακξλξσθεί ρςημ ρσμέυεια και έυει ποξκϋφει απϊ ςιπ 

ρσρςάρειπ ςξσ ΔΜ 13383, ϊπχπ παοξσριάζξμςαι ρςξ CIRIA 2006. 
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ΛΙΘΟΙ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ : 5.000-9.000KGS 
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Ρυήμα 3-6: Ιξκκξμεςοική καμπύλη διαβάθμιρηπ 20-100υγο.  

 
ELL NLL Λ15 Λ50 NUL Λ85 EUL 

2% 10% 15% 50% 70% 85% 97% 

6,0 18,02 19,33 60,0 108,97 143,25 189,42 

6,0 18,00 19,50 60,0 110,0 143,0 190,0 

Οίμακαπ 3-6: Οοξδιαγοατέπ διαμόοτωρηπ καμπύληπ σλικώμ, 20-50υγο. 

 

 
Ρυήμα 3-6 Ιξκκξμεςοική καμπύλη διαβάθμιρηπ 0,5-100υγο.  

 
ELL NLL Λ15 Λ50 NUL Λ85 EUL 

2% 10% 15% 50% 70% 85% 97% 

4,8 14,67 15,7091 50,25 92,5648 121,7277 162,05 

5 14,5 15,7 50 93 121 162 

Οίμακαπ 3-7: Οοξδιαγοατέπ διαμόοτωρηπ καμπύληπ σλικώμ, 0,5-50υγο. 
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ΛΙΘΟΙ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ : 20-100KGS 
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ΛΙΘΟΙ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ : 0,50-100KGS 
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Σλικϊ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ  

3.10 ξ σλικϊ ςηπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ για ςημ έδοαρη ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ και ςχμ 

λξιπόμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ή/και υσςόμ επί ςϊπξσ ρςξιυείχμ εκ ρκσοξδέμαςξπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςη μελέςη ςξσ έογξσ, θα έυει μέρξ πάυξπ ρςοόρηπ πεοί ςα 20cm για ϊλα ςα 

ρςξιυεία πλημ ςχμ υσςόμ επί ςϊπξσ ποξτσλακςήοιχμ ςξίυχμ πξσ ποξβλέπεςαι με πάυξπ 

15,0εκας. Διατξοξπξίηρη ποξβλέπεςαι και ρςα ρςξιυεία εγκιβχςιρμξϋ ςχμ αγχγόμ ςχμ 

ξπξίχμ ςξ πάυξπ είμαι ίρξ με 10,0εκας. α υαοακςηοιρςικά ςχμ λιθξοοιπόμ ςηπ ενιρχςικήπ 

ρςοόρηπ είμαι αμςίρςξιυα με ςχμ σπξλξίπχμ λιθξοοιπόμ ςξσ έογξσ, δηλαδή αρβερςξλιθικήπ 

ποξέλεσρηπ πλήοχπ απαλλαγμέμα απϊ λεπςϊκξκκα σλικά, διαμέςοχμ Dmin=40 mm έχπ 

Dmax=70mm. Ζ αμξυή ρςιπ παοαπάμχ διαμέςοξσπ ςξσ σλικξϋ ασςξϋ είμαι 10%. 

 

Οεοιγοατή εογαριόμ - ςοϊπξπ καςαρκεσήπ 

3.11 Γεμικά ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςιπ παοαπάμχ ΔΔΟ. 

 

Δογαρίεπ αμέλκσρηπ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και λιθξοοιπόμ 

3.12 Για ςιπ εογαρίεπ αμέλκσρηπ ςχμ παλαιόμ ποαμόμ ςχμ δϋξ μόλχμ, ιρυϋξσμ ξι αματξοέπ 

και ξι ρσρςάρειπ ςηπ ΔΔΟ 1501-09-06-01-00. Ξι λίθξι αίοξμςαι ρςα ςμήμαςα πξσ ποξβλέπξμςαι 

απϊ ςη μελέςη έςρι όρςε η αμαδιαμξοτχμϊμεμη ρςοόρη θχοάκιρηπ μα μπξοεί μα σλξπξιηθεί 

με ςα ελάυιρςα πάυη ρςοόρεχμ τίλςοξσ και θχοάκιρηπ ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςη 

μελέςη.  

3.13 Διδική αματξοά θα ποέπει μα γίμει ρςξ ρημεοιμϊ ακοξμόλιξ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ πξσ 

αμςιρςξιυεί ρςημ διαςξμή Γ-Γ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα και ρϋμτχμα με ςα ρςξιυεία καςά ςημ 

εκπϊμηρη ςηπ μελέςηπ η ρςέφη ςξσ μόλξσ καλϋπςεςαι απϊ λεπςϊκξκκα σλικά - υαλίκια 

λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ. α σλικά ασςά δεμ πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ τίλςοξσ και σπάουει 

κίμδσμξπ έκπλσρηπ ςξσ απϊ ςημ κσμαςική δοάρη. Δτϊρξμ απϊ ςξμ επιταμειακϊ καθαοιρμϊ 

ςξσπ 5-10εκας. ποξκϋφξσμ σπξκείμεμεπ λιθξοοιπέπ ικαμήπ - καςάλληληπ διαβάθμιρηπ ξι 

ρςοόρειπ τίλςοξσ και θχοάκιρηπ θα διαμξοτχθξϋμ ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα ρςα ςευμικά 

ρυέδια ςξσ έογξσ. Δηλαδή η διαμϊοτχρη θα νεκιμά απϊ ςημ ρςάθμη +0,40μ. και άμχ. Δτϊρξμ 

και μεςά ςξμ καθαοιρμϊ ςηπ επιταμειακήπ ασςήπ ρςοόρηπ διαςηοείςαι η ρσγκεκοιμέμη 

διαβάθμιρη σλικόμ, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα ρσμευίρει ςημ απξμάκοσμρη ςξσπ μέυοι ςημ 

απξκάλσφη λιθξοοιπόμ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ. ξ ϊοιξ ςηπ εμ λϊγχ εκρκατήπ είμαι η 

ρςάθμη -0,20μ. απϊ ςη Λ.Ρ.Η. (Λέρη Ρςάθμη Ηάλαρραπ), η ξπξία επιςοέπει ςημ διαμϊοτχρη 

και ςοίςηπ ρςοόρηπ λίθχμ τίλςοξσ αςξμικξϋ βάοξσπ 400-800υγο. Ζ διαμϊοτχρη ςηπ ρςοόρηπ 

ςξσ τίλςοξσ με ςοειπ λίθξσπ ςηπ αμχςέοχ διαβάθμιρηπ ατξοά απξκλειρςικά ςημ ρςέφη ςηπ 

καςαρκεσήπ και ϊυι ςα παοαμέμξμςα κεκλιμέμα ποαμή ςηπ. Ιαςά ςα λξιπά η διαςξμή θα 

ξλξκληοχθεί ρϋμτχμα με ςα εμταιμϊμεμα ρςα ςευμικά ρυέδια ςξσ έογξσ. 

 

Υτιρςάμεμξι Φσρικξί Ογκόλιθξι - Καςαλληλόςηςα 

Ρημαμςικϊ πξρξρςϊ ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ ςηπ ρςοόρηπ θχοάκιρηπ - κσοίχπ ςξσ 
ποξρήμεμξσ μόλξσ δεμ είμαι αρβερςξλιθικήπ ρϋρςαρηπ, αλλά έυξσμ ποξέλθει απϊ 
ποξξδεσςική ρςημ πάοξδξ ςχμ εςόμ αμάπςσνη ρσμξυήπ σλικόμ ςεςαοςξγεμξϋπ απξθέρεχπ, πξσ 
είμαι υαλαοήπ εμ γέμει ρϋρςαρηπ και ρσμεκςικϊςηςαπ. Ξι λίθξι ασςξί δεμ πληοξϋμ ςιπ ςευμικέπ 
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ποξδιαγοατέπ καςαλληλϊςηςαπ για ςημ υοήρη ςξσπ ρε ρςοόρειπ θχοάκιρηπ λιμεμικόμ έογχμ, 
λϊγχ ςηπ τθξοάπ πξσ στίρςαμςαι απϊ ςημ κσμαςική δοάρη (απϊνερη, απξμείχρη μάζαπ 
κ.λπ.). Απξςέλερμα ςηπ ϊληπ διεογαρίαπ είμαι η ρςαδιακή απξμείχρη ςξσ αςξμικξϋ ςξσπ 
βάοξσπ, η διεϋοσμρη ςχμ διακέμχμ μεςανϋ ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, ταιμϊμεμα πξσ ξδηγξϋμ 
ρςημ ρςαδιακή τθξοά και απξδϊμηρη ςηπ διαςξμήπ ποξρςαρίαπ. Δπιποϊρθεςα ςξ πλακξειδέπ 
ρυήμα ςξσπ δεμ θεχοείςαι καςάλληλξ για ςημ διαμϊοτχρη ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ λϊγχ ςχμ 
ασνημέμχμ σδοξδσμαμικόμ τξοςίχμ πξσ αμαπςϋρρξμςαι. Για ςξμ ίδιξ λϊγξ, πέοαμ ςηπ 
επικιμδσμϊςηςαπ ρςημ εσρςάθεια ςξσ ποαμξϋπ, δεμ επιςσγυάμεςαι η διάυσρη ςηπ κσμαςικήπ 
εμέογειαπ με απξςέλερμα μα ασνάμεςαι και η σπεοπήδηρη απϊ ςξσπ κσμαςιρμξϋπ ρςημ 
ποξρςαςεσϊμεμη ζόμη. 

3.14 Οαοά ςαϋςα για ςξμ πεοιξοιρμϊ και μϊμξ ςχμ ποξπ απξμάκοσμρη πξρξςήςχμ απϊ έογξ 

απξταρίρθηκε μα επιςοαπεί η υοήρη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ξγκξλίθχμ ρε διαςξμέπ πξσ η 

κσμαςική εμέογεια είμαι μειχμέμη ϊπχπ και η τθξοά ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ.   

3.15 Ρσγκεκοιμέμα επιςοέπεςαι η υοήρη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ 

ΑΟΞΙΚΔΘΡΘΙΑ ΙΑΘ ΛΞΜΞ ρςιπ διαςξμέπ Α1'-Α1', Α1''-Α1'' και Α1-Α1. 

3.16 Ακϊμη και ρςημ πεοίπςχρη ασςή για ςημ υοήρη θα ποέπει μα ςηοξϋμςαι ξι κάςχθι 

δερμεσςικέπ απαιςήρειπ: 

 

- Ξι τ.ξ. πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα ποέπει μα πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ διαβάθμιρηπ 

ςχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ, πξσ ποϊκειςαι μα ςξπξθεςηθξϋμ. Δηλαδή ρςιπ δϋξ 

ποόςεπ ςξ αςξμικϊ ςξσπ βάοξπ θα κσμαίμεςαι μεςανϋ 1.500 και 3.000υγο. και ρςημ 

ςοίςη μεςανϋ 3.000 και 5.000υγο. Θδιαίςεοα επιρημαίμεςαι ϊςι απαγξοεϋεςαι η 

υοήρη πλακξειδξϋπ μξοτήπ τσρικόμ ξγκξλίθχμ ςηπ καςηγξοίαπ ασςήπ. Ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή θα ποέπει μα θοαϋξμςαι ρε μικοϊςεοα ςεμάυια και μα κσβίζξμςαι. 

Δτϊρξμ ασςξί πξσ θα ποξκϋφξσμ πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ διαβάθμιρηπ βάοξσπ ςϊςε 

μϊμξ θα υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ διαμϊοτχρη ςχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ. 

- Απϊ ςξσπ τ.ξ. πξσ θα αοθξϋμ ασςξί πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα είμαι μϊμξ ασςξί 

πξσ εμταμίζξσμ πεοιξοιρμέμα ταιμϊμεμα απξράθοχρηπ ςηπ επιτάμειαπ ςξσπ. 

3.17 Δτϊρξμ πληοξϋμςαι ξι ελάυιρςεπ αμχςέοχ απαιςήρειπ ξι τ.ξ. μπξοξϋμ μα 
υοηριμξπξιηθξϋμ ρςιπ ποξςειμϊμεμεπ θέρειπ. 
3.18 Ξι λίθξι πξσ θα αοθξϋμ θα τσλαυςξϋμ ποξρχοιμά ρε καςάλληλξ υόοξ, ρςημ παοαλιακή 
ζόμη ςξσ καςατσγίξσ ή ρε θέρη πξσ θα σπξδείνει η Δπίβλεφη ςξσ έογξσ. Λεςά ςημ εκςέλερη 
ςηπ εογαρίαπ διαλξγήπ για ςημ επιλξγή ςχμ καςάλληλχμ ποξπ ςξπξθέςηρη, θα ακξλξσθήρει 
έλεγυξπ απϊ ςημ Δπίβλεφη. Λϊμξ μεςά απϊ έγγοατη εμςξλή ςηπ θα ποξυχοήρει ρςημ 
εμρχμάςχρη ςξσπ ρςιπ διαςξμέπ ςξσ έογξσ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ξι τ.ξ. θα ποέπει μα 
αοθξϋμ και ατξϋ ελεγυθξϋμ μα επαμαςξπξθεςηθξϋμ. 
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ΑΠΗΠΞ 4ξ: ΛΖ ΣΤΑΜΑ ΓΔΩΣΤΑΡΛΑΑ – ΣΟΞΗΑΚΑΡΡΘΑ ΔΘΑΡΠΩΡΖ   

Αμςικείμεμξ 

4.1 κείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι η ποξμήθεια και ςξπξθέςηρη (πεοιλαμβαμξμέμηπ κάθε 

εογαρίαπ, σλικόμ και απαιςξϋμεμξσ ενξπλιρμξϋ) μη σταμςόμ γεχσταρμάςχμ ρϋμτχμα με ςξ 

παοϊμ κετάλαιξ, ςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ και ςιπ εκάρςξςε έγγοατεπ ξδηγίεπ πξσ θα υξοηγεί η 

Διεσθϋμξσρα ςξ έογξ Σπηοερία. Ρϋμτχμα με ςημ ευμική Λελέςη ςξσ έογξσ ποξβλέπξμςαι 

απξκλειρςικά μη σταμςά γεχωτάρμαςα ποξπ εμρχμάςχρη ρςξ έογξ. ξ ελάυιρςξ βάοξπ ςχμ 

γεχσταρμάςχμ θα είμαι 300γο/μ2. α μη σταμςά υοηριμξπξιξϋμςαι κσοίχπ χπ διαυχοιρςικά 

μέρα για ςημ απξτσγή είςε μεςακίμηρηπ λεπςϊςεοξσ σλικξϋ ποξπ ςξ αδοϊςεοξ είςε για ςημ 

απξτσγή βϋθιρηπ ςχμ πιξ μεγάλχμ λίθχμ ρε υαλαοήπ ρϋρςαρηπ πσθμέμα, είςε ρε ρημεία πξσ 

σπϊκειμςαι ρε δσμηςική διάβοχρη - σπξρκατή.    

4.2 α μη σταμςά γεχωτάρμαςα ποξβλέπξμςαι ρε ρσμδσαρμϊ με ςα γεχπλέγμαςα εκ 

πξλσποξπσλεμίξσ ρςιπ διεπιτάμειεπ μεςανϋ ςχμ παοαμεμϊμςχμ ςμημάςχμ ςχμ διαςξμόμ και ςχμ 

μέχμ σπϊ διαμϊοτχρη ρςοόρεχμ τίλςοξσ και θχοάκιρηπ. Οοξβλέπξμςαι επίρηπ και μεμξμχμέμα 

ρε επιμέοξσπ ςμήμαςα ςχμ καςαρκεσόμ ϊπχπ ρςξμ πϊδα ςχμ μέχμ κοηπιδχμάςχμ ςξσ έογξσ για 

ςημ απξτσγή σπξρκατήπ και ρςημ διαμϊοτχρη ςξσ ακοξμχλίξσ για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ ταμξϋ 

ςξσ ακοξμχλίξσ. 

 
Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

4.3 Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα,  
ΔΚΞ TΟ 1501-09-03-03-00 «Σπξθαλάρρια διάρςοωρη γεωϋταρμάςωμ». 

Απαιςήρειπ 

4.4 Ιδιόςηςεπ γεωσταρμάςωμ 

4.1.1 Ληυαμικέπ ιδιϊςηςεπ  
α γεχστάρμαςα (σταμςά ή μη σταμςά) θα ποέπει μα διαθέςξσμ ςιπ ακϊλξσθεπ μηυαμικέπ 
ιδιϊςηςεπ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ:  

- Δτελκσρςική αμςξυή, καςά ςημ κϋοια ή /και δεσςεοεϋξσρα διεϋθσμρη λειςξσογίαπ, 

μεγαλϋςεοη απϊ ςιπ ελάυιρςεπ επιςοεπϊμεμεπ  

- Λέγιρςη επιμήκσμρη καςά ςημ θοαϋρη, καςά ςημ κϋοια ή/και δεσςεοεϋξσρα διεϋθσμρη 

λειςξσογίαπ, μικοϊςεοη απϊ ςιπ μέγιρςεπ επιςοεπϊμεμεπ (εμεογξπξίηρη αμςξυήπ ςχμ 

γεχσταρμάςχμ υχοίπ ρημαμςικέπ παοαμξοτόρειπ)  

- Δςήριξ εοπσρμϊ σπϊ τξοςίξ 60% ςξσ μεγίρςξσ (αμά διεϋθσμρη λειςξσογίαπ) μικοϊςεοξ 

ςξσ μέγιρςξσ επιςοεπϊμεμξσ 

- Αμθεκςικϊςηςα έμαμςι ποξρβξλήπ απϊ α) υημικέπ επιδοάρειπ (ϊπχπ ελαίχμ, υλχοίχμ, 

ξνέχμ και αλκαλίχμ ρε μξοτέπ και ρσγκεμςοόρειπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςα εδάτη, 

ρςξ μεοϊ ςηπ θάλαρραπ και ρςα σπϊγεια ϋδαςα πξσ σπάουξσμ ρςξ υόοξ ςξσ έογξσ) β) 

βιξλξγικξϋπ παοάγξμςεπ (βακςηοίδια) και γ) σπεοιόδη ακςιμξβξλία (ςξ σλικϊ ποέπει 

μα παοξσριάζει επαοκή αμςίρςαρη ρςημ σπεοιόδη ακςιμξβξλία έςρι όρςε ξι τσρικέπ 

ςξσ ιδιϊςηςεπ μα ικαμξπξιξϋμ ςιπ ποξδιαγοατέπ μεςά απϊ έκθερη ρε ηλιακή 
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ακςιμξβξλία καςά ςημ θεοιμή πεοίξδξ για υοξμικϊ διάρςημα 30 ημεοόμ ρςημ πεοιξυή 

καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ). 

- Διαπεοαςϊςηςα (σπϊ ρσγκεκοιμέμη πίερη) εμςϊπ ςχμ επιςοεπξμέμχμ ξοίχμ Δπιπλέξμ 

ςξ γεχϋταρμα ποέπει μα ακξλξσθεί ςα ακϊλξσθα κοιςήοια: 

 

Δπιπλέξμ ςξ γεχϋταρμα ποέπει μα ακξλξσθεί ςα ακϊλξσθα κοιςήοια :  

kg≥5 ks 

ϊπξσ: kg η διαπεοαςϊςηςα ςξσ γεχστάρμαςξπ ρε m/s ks η διαπεοαςϊςηςα ςξσ 

σπξκείμεμξσ σλικξϋ (m/s) 

Ρσμιρςάςαι η ςιμή: kg=10 ks 

 

4.1.2 Διαρςάρειπ πϊοχμ γεχστάρμαςξπ 
Ζ εμεογϊπ διάρςαρη πϊοχμ δεμ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοη απϊ ςη μέγιρςη επιςοεπϊμεμη. Για μα 

εναρταλίζεςαι η ελαυιρςξπξίηρη ςηπ απόλειαπ λεπςξκϊκκχμ σλικόμ για διάτξοξσπ ςϋπξσπ 

εδατόμ, ποέπει μα ακξλξσθξϋμςαι ξι απαιςήρειπ ςξσ πίμακα πξσ ακξλξσθεί:  

 

 
 

Οίμακαπ 4-1: Ιοιςήοια για επιλξγή υαοακςηοιρςικήπ διάρςαρηπ πόοωμ ςξσ γεωστάρμαςξπ 

U = ρσμςελερςήπ ξμξιξγέμειαπ  

O90 = υαοακςηοιρςική διάρςαρη πϊοχμ γεχστάρμαςξπ 

 
(Οηγή «Revetment Systems against wave attack - a design manual», Ζ.R, Wallingford 1996). 

 

 

4.1.3 Διδικέπ απαιςήρειπ 
 α γεχστάρμαςα απξςελξϋμςαι απϊ μη σταμςά ρσμθεςικά (πξλσμεοή) στάρμαςα και 

θα είμαι επενεογαρμέμα δια βελξμιρμξϋ. 

 ξ σλικϊ καςαρκεσήπ ςξσ μη σταμςξϋ γεχωτάρμαςξπ θα είμαι ρσμευείπ ίμεπ 

πξλσποξπσλεμίξσ (non - woven). α βάοξπ ςξσ ποξςειμϊμεμξσ ςϋπξσ γεχωτάρμαςξπ 

ποξβλέπεςαι 300gr/m2 (EN 29073 – 1 ±10%). 

 Ζ μέρη ετελκσρςική αμςξυή ςξσ γεχστάρμαςξπ θα είμαι 7kN/m (±13%) ρϋμτχμα με EN 

ISO 10319 

 Ζ επί ςηπ % επιμήκσμρη ρςξ μέγιρςξ τξοςίξ θα είμαι >50% (EN ISO 10319). 

 Ζ ελάυιρςη δϋμαμη ρε διάςοηρη (CBR test) θα ποέπει κας‟ ελάυιρςξμ μα είμαι 1.000Μ 

(EN ISO 12236). 

 Σδαςξπεοαςϊςηςα γεχωτάρμαςξπ κάθεςα ρςξ επίπεδξ ςξσ 40 (l/m2/s) (-30%) 

 Υαοακςηοιρςική διάμεςοξπ ξπήπ (μm) 60 (±30%) ρϋμτχμα με ςξ EN ISO 12956 

 ξ πάυξπ ςξσ τϋλλξσ ςξσ γεχωτάρμαςξπ θα είμαι 1,7mm (±20%) (ΔΜ ISO 9863-1) 

 

Δεδξμέμξσ ϊςι ςα αμχςέοχ ρςξιυεία ατξοξϋμ ρε γεχωτάρμαςα ρσγκεκοιμέμηπ εςαιοείαπ 

επιςοέπεςαι αμξυή ρςιπ ςιμέπ καςά ±10%. 
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Για ςημ έγκοιρη ςξσ γεχστάρμαςξπ πξσ θα ειραυθεί ρςξ έογξ απαιςξϋμςαι  

Δλέγυεςαι ςξ πληοξτξοιακϊ σλικϊ απϊ ςξ (-α) εογξρςαρίξ(-α) παοαγχγήπ ςχμ  γεχωταρμάςχμ, 

ςξ ξπξίξ θα πεοιλαμβάμει: 

 

I. καςαλϊγξσπ και ςευμικά τσλλάδια, ρσρςάρειπ και ξδηγίεπ ςξσ καςαρκεσαρςή για 

ςημ μέθξδξ μεςατξοάπ, απξθήκεσρηπ, ελέγυξσ, κξπήπ ρςα απαιςξϋμεμα μήκη, 

ϋταληπ ςξπξθέςηρηπ και ρϋμδερηπ ςχμ ςεμαυίχμ ρϋμτχμα με ςα ρυέδια ςηπ 

μελέςηπ ςξσ έογξσ και  

II. πιρςξπξιηςικά καςαλληλϊςηςαπ ςχμ ποξςειμξμέμχμ ποξπ εμρχμάςχρη ρςξ έογξ 

γεχωταρμάςχμ, ρςα ξπξία θα αμαγοάτεςαι η ξμξμαρία ςξσ εογξρςαρίξσ 

παοαγχγήπ, η ημεοξμημία και ςξπξθερία παοαγχγήπ, ςξ σλικϊ ςχμ μημάςχμ 

καςά ςημ κϋοια διεϋθσμρη λειςξσογίαπ, ςξ σλικϊ ςχμ μημάςχμ καςά ςημ 

δεσςεοεϋξσρα διεϋθσμρη λειςξσογίαπ και θα πιρςξπξιείςαι ϊςι ςα ποξςειμϊμεμα 

σλικά ικαμξπξιξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ παοξϋρηπ ποξδιαγοατήπ. 

 

α πιρςξπξιηςικά καςαλληλϊςηςαπ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ απξςελέρμαςα δξκιμόμ (test results) 

ςξσλάυιρςξμ για ςιπ ιδιϊςηςεπ ςχμ γεχωταρμάςχμ πξσ παοξσριάζξμςαι αμχςέοχ.  

 
Λεςατξοά, καςαρκεσή, ςξπξθέςηρη και αμξυέπ 

4.2 Παοαλαβή και απξθήκεσρη 

Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  
 
4.3 Δνξπλιρμόπ ςξπξθέςηρηπ 

Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  
 
4.4. Ποξεςξιμαρία γεωσταρμάςωμ εμ νηοώ 
Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  
 
4.5. Υπξθαλάρρια ςξπξθέςηρη γεωσταρμάςωμ 
Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ, πξσ ρσμξπςικά αματέοξμςαι ρςημ 
ρσμέυεια. 
 Δνξπλιρμϊπ ςξπξθέςηρηπ 
Δλέγυεςαι η μέθξδξπ ςξπξθέςηρηπ ςχμ γεχσταρμάςχμ ρςξμ θαλάρριξ πσθμέμα, ή ςευμηςϊ 

επίπεδξ ή ποαμέπ, απϊ καςάλληλξ πλχςϊ ενξπλιρμϊ, καθόπ επίρηπ και ξι καςαρκεσαρςικέπ 

διαςάνειπ πϊμςιρηπ (εμδεικςικά αματέοξμςαι ξι μέθξδξι βσθιζξμέμχμ κσλίμδοχμ, βσθιζϊμεμξσ 

πλαιρίξσ, πλχςξϋ ςϋμπαμξσ κλπ.). Για διεσκϊλσμρη ςηπ εογαρίαπ γίμεςαι ρήμαμρη με 

ρημαδξϋοεπ ή αμςέμεπ (αβαθή). 

 

 Οοξεςξιμαρία γεχσταρμάςχμ εμ νηοό 

Ρε πεοίπςχρη δσρμεμόμ ρσμθηκόμ ςξπξθέςηρηπ (π.υ. μεγάλξ βάθξπ ςξπξθέςηρηπ, πεοιξυέπ 

εκςεθειμέμεπ ρε κσμαςιρμξϋπ ή/και θαλάρρια οεϋμαςα κλπ.), θα ποξεςξιμάζξμςαι λχοίδεπ 

γεχστάρμαςξπ ϊρξ ςξ δσμαςϊμ μεγαλϋςεοξσ πλάςξσπ (ςξσλάυιρςξμ 15.0 μέςοχμ), δια 

ρσμδέρεχπ ςχμ γεχσταρμάςχμ ρςημ νηοά. Ζ εμ νηοό ρϋμδερη ςχμ γεχσταρμάςχμ θα 

εκςελείςαι δια οατήπ ή ρσγκξλλήρεχπ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ καςαρκεσαρςή ςξσ 

σλικξϋ. ξ ελάυιρςξ επιςοεπϊμεμξ “εμεογϊ” πλάςξπ ςηπ εμ νηοό, ρϋμδερηπ ςχμ 

γεχσταρμάςχμ, είμαι 150 mm. Όςαμ γεμίρει ςξ κιβόςιξ θα κλείμει ςξ κάλσμμα και θα 

ρσοοάπςεςαι με ςιπ αμςίρςξιυεπ ακμέπ ςξσ κιβχςίξσ, ςαμσζϊμεμξ δια μξυλόμ. Ξι ρσοοατέπ θα 
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εταομϊζξμςαι ρε ςοϊπξ όρςε ςξ κάθε κιβόςιξ μα απξςελεί έμα ρςεοεϊ ποίρμα, αλλά και 

ξλϊκληοξ ςξ ρόμα ςχμ ρσομαςξκιβχςίχμ μα απξςελεί έμα ρσμεκςικϊ και εμιαίξ ρϋμξλξ. 

 

 Δογαρία – ποξδιαγοατέπ ςξπξθέςηρηπ γεχσταρμάςχμ 

Ιαςά ςημ ποξεςξιμαρία, μεςατξοά, πϊμςιρη και σπξθαλάρρια διάρςοχρη ςχμ 

γεχσταρμάςχμ, θα ποέπει μα λαμβάμξμςαι ςα καςάλληλα μέςοα ποξρςαρίαπ για ςημ απξτσγή 

ςοασμαςιρμξϋ ςξσ σλικξϋ (ϊπχπ ρυιρίμαςα, ςοσπήμαςα κλπ.). Ζ επιτάμεια ρςημ ξπξία θα 

ςξπξθεςξϋμςαι ςα γεχωτάρμαςα θα ποέπει μα είμαι επίπεδη και δεμ θα πεοιέυει σλικά ή 

ποξενξυέπ πξσ θα μπξοξϋραμ μα ςα καςαρςοέφξσμ. Ρςημ παοξϋρα πεοίπςχρη η απαίςηρη 

ασςή δεμ μπξοεί μα ςηοηθεί πλήοχπ καθόπ η ςξπξθέςηρη ςξσπ ποξβλέπεςαι επί παλαιόμ 

λιθξοοιπόμ και λίθχμ ξι διαβαθμίρειπ ςχμ ξπξίχμ δεμ είμαι γμχρςέπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ και 

μεςά ςιπ εογαρίεπ άορηπ ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα βιμςεξρκξπήρει ςιπ παοαμέμξσρεπ 

επιτάμειεπ ςχμ διαςξμόμ ϊλχμ ςχμ ςμημάςχμ πξσ ποξβλέπεςαι διάρςοχρη γεχστάρμαςξπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξι σπξκείμεμξι λίθξι είμαι μεγάληπ διαβάθμιρηπ θα ποέπει μα εμημεοόμεςαι 

η Δπίβλεφη ςξσ έογξσ, έςρι όρςε μα λητθεί ποϊμξια για ςημ απξτσγή ςξσ ρυιρίμαςξπ ςξσ 

γεχστάρμαςξπ (π.υ. διάρςοχρη μικοξϋ πάυξσπ ρςοόρηπ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ θοασρςξϋ 

σλικξϋ, ή ποϊρθεςηπ ρςοόρηπ γεχπλέγμαςξπ σπϊ ςηπ ρςοόρηπ ςξσ γεχστάρμαςξπ). Ζ 

δαπάμη για ςιπ βιμςεξρκξπήρειπ ςχμ παοαμεμξσρόμ διαςξμόμ ςξσ έογξσ θεχοείςαι ϊςι είμαι 

σπξυοέχρη ςξσ Αμαδϊυξσ και ϊςι έυει λητθεί αμηγμέμη ρςιπ ςιμέπ ποξρτξοάπ ςξσ. Αμςίθεςα η 

απαίςηρη λήφηπ ποϊρθεςχμ μέςοχμ δεμ βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ, και θα ποέπει μα αμαλητθεί 

απϊ ςξσπ πϊοξσπ ςξσ έογξσ.     

Για μα διεσκξλϋμεςαι η βϋθιρη και ποξραομξγή ςξσ γεχστάρμαςξπ ρςξμ πσθμέμα μπξοεί μα 

ςξπξθεςηθξϋμ βάοη επ‟ ασςξϋ (π.υ. οάβδξι ξπλιρμόμ). ξ πλάςξπ παοάθερηπ (επικάλσφηπ) 

διαδξυικόμ λχοίδχμ γεχσταρμάςχμ θα ποέπει μα είμαι ςξσλάυιρςξμ 1.50 m. Ρςιπ 

πεοιπςόρειπ ςξπξθέςηρηπ γεχωτάρμαςξπ ρε κεκλιμέμεπ επιτάμειεπ, ποαμή, αϋλακεπ αγχγόμ 

κ.λ.π. ρσμιρςάςαι αγκϋοχρη ςχμ άκοχμ για ςημ εναρτάλιρη ςηπ μη ξλίρθηρηπ ςξσ 

γεχωτάρμαςξπ καςά ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ σλικόμ επ‟ ασςξϋ ή απϊ ςα οεϋμαςα. 

 
4.6. Δογξρςαριακό πληοξτξοιακό σλικό 
Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  
 
4.7. Αμξυέπ 
Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  

 
4.8. Δξκιμέπ 
Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  
 
4.9. οϊπξπ επιμέςοηρηπ 
Ξι εογαρίεπ σπξθαλάρριαπ ςξπξθέςηρηπ γεχσταρμάςχμ επιμεςοόμςαι αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ 
καλστθείραπ επιταμείαπ πσθμέμα και διακοίμξμςαι με βάρη ςξ βάοξπ ςξσπ αμά ςεςοαγχμικϊ 
μέςοξ. 
Ξι επικαλϋφειπ και ξι ςσυϊμ απξμειόρειπ ςχμ γεχσταρμάςχμ δεμ λαμβάμξμςαι σπϊφη καςά ςημ 
επιμέςοηρη. Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ 
καθόπ και ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη ςηπ 
εμέογειαπ, καθόπ και κάθε άλλη ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ πλήοη και 
έμςευμη καςά ςα αμχςέοχ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ. 
 

Διδικϊςεοα εμδεικςικά αλλά ϊυι πεοιξοιρςικά, δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά ςα παοακάςχ: 

- Ζ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ 

- Ζ μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 
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- Ζ εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 

- Ζ τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ ενξπλιρμξϋ. 

- Ζ διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ και μέρχμ για ςημ 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ Οοξδιαγοατήπ. 

- Ζ ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ εκςέλερη 

ςχμ 

- εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη. 

- Ζ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κλπ για ςημ πλήοη και 

έμςευμη 

- εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή, καθόπ και ςχμ ςσυϊμ 

διξοθχςικόμ μέςοχμ (εογαρία και σλικά) εάμ διαπιρςχθξϋμ μη ρσμμξοτόρειπ καςά ςιπ 

δξκιμέπ και ςξσπ ελέγυξσπ. 
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ΑΠΗΠΞ 5ξ: ΓΔΩΟΚΔΓΛΑΑ ΔΙ ΟΞΚΣΟΠΞΟΣΚΔΜΘΞΣ - ΣΟΞΗΑΚΑΡΡΘΑ ΔΘΑΡΠΩΡΖ   

Αμςικείμεμξ 

5.1 Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι η ποξμήθεια και ςξπξθέςηρη (πεοιλαμβαμξμέμηπ 

κάθε εογαρίαπ, σλικόμ και απαιςξϋμεμξσ ενξπλιρμξϋ) γεχπλεγμάςχμ  εκ πξλσποξπσλεμίξσ ή 

άλλξσ αμςίρςξιυξσ ρσμθεςικξϋ σλικξϋ πξσ θα έυει καςάλληλεπ ιδιϊςηςεπ για ςημ επίςεσνη ςχμ 

απαιςήρεχπ ςηπ μελέςηπ και ςχμ ςεσυόμ δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ. α γεχπλέγμαςα ρςξ παοϊμ 

έογξ ποξβλέπξμςαι ρε ρσμδσαρμϊ με ςα μη σταμςά γεχστάρμαςα χπ διαυχοιρςικϊ μέρξ μεςανϋ 

ςχμ επάλληλχμ ρςοόρεχμ και επιποϊρθεςα για ςημ ποξρςαρία και εμίρυσρη ςχμ γεχσταρμάςχμ 

απϊ ςα μεγάληπ διαβάθμιρηπ σλικά πξσ έουξμςαι ρε επατή με ασςά.  

5.2 α γεχπλέγμαςα ποξβλέπξμςαι με ελάυιρςη ετελκσρςική αμςξυή 40kN/mκαι ρςιπ δϋξ 

διεσθϋμρειπ ςξσπ.  

 

Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

5.3 Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα,  

ΔΚΞ Ο 1501-09-03-04-00:2009 «Σπξθαλάρρια διάρςοχρη γεχπλεγμάςχμ». 

 

Απαιςήρειπ 

5.4 Σλικϊ Ιαςαρκεσήπ 

ξ σλικϊ καςαρκεσήπ ςχμ γεχπλεγμάςχμ θα είμαι ρσμθεςικά (πξλσμεοή) τϋλλα ή ρσμθεςικέπ 
ίμεπ με καςάλληλεπ επικαλϋφειπ (PVC ή αρταλςικά). 
 
5.5 Ληυαμικέπ ιδιϊςηςεπ γεχπλεγμάςχμ 

α γεχπλέγμαςα θα διαθέςξσμ ςιπ ακϊλξσθεπ μηυαμικέπ ιδιϊςηςεπ, ρϋμτχμα με ςα 
ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ (καςά πεοίπςχριμ, αμάλξγα με ςξ είδξπ ςξσ 
γεχπλέγμαςξπ): 
 Δτελκσρςική αμςξυή, καςά ςημ κϋοια ή/και δεσςεοεϋξσρα διεϋθσμρη λειςξσογίαπ, 

μεγαλϋςεοη απϊ ςιπ ελάυιρςεπ επιςοεπϊμεμεπ (40kN/m). Ζ ετελκσρςική αμςξυή θα είμαι 
ίρη και ρςιπ δϋξ διεσθϋμρειπ ςξσπ. 

 Λέγιρςη επιμήκσμρη καςά ςημ θοαϋρη, καςά ςημ κϋοια ή/και δεσςεοεϋξσρα διεϋθσμρη 
λειςξσογίαπ, μικοϊςεοη απϊ ςιπ μέγιρςεπ επιςοεπϊμεμεπ (εμεογξπξίηρη αμςξυήπ ςχμ 
γεχπλεγμάςχμ υχοίπ ρημαμςικέπ παοαμξοτόρειπ) 

 Δςήριξ εοπσρμϊ σπϊ τξοςίξ 60% ςξσ μεγίρςξσ (αμά διεϋθσμρη λειςξσογίαπ) μικοϊςεοξ 
ςξσ μέγιρςξσ επιςοεπϊμεμξσ 

 Αμςξυή ετελκσρμξϋ ςχμ κϊμβχμ ρε ρσμάοςηρη ςηπ αμςίρςξιυηπ αμςξυήπ ςχμ μεϋοχμ 
μεγαλϋςεοη απϊ ςημ ελάυιρςη επιςοεπϊμεμη. 

 Βάοξπ και πάυξπ μεγαλϋςεοξ ή ίρξ απϊ ςξ ελάυιρςξ επιςοεπϊμεμξ. 
 Αμθεκςικϊςηςα έμαμςι ποξρβξλήπ απϊ α) υημικέπ επιδοάρειπ (ϊπχπ ελαίχμ, υλχοίχμ, 

ξνέχμ και αλκαλίχμ ρε μξοτέπ και ρσγκεμςοόρειπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςα εδάτη, ρςξ 
μεοϊ ςηπ θάλαρραπ και ρςα σπϊγεια ϋδαςα πξσ σπάουξσμ ρςξ υόοξ ςξσ έογξσ) β) 
βιξλξγικξϋπ παοάγξμςεπ (βακςηοίδια) και γ) σπεοιόδη ακςιμξβξλία (ςξ σλικϊ ποέπει μα 
παοξσριάζει επαοκή αμςίρςαρη ρςημ σπεοιόδη ακςιμξβξλία έςρι όρςε ξι τσρικέπ ςξσ 
ιδιϊςηςεπ μα ικαμξπξιξϋμ ςιπ ποξδιαγοατέπ μεςά απϊ έκθερη ρε ηλιακή ακςιμξβξλία 
καςά ςημ θεοιμή πεοίξδξ για υοξμικϊ διάρςημα 30 ημεοόμ ρςημ πεοιξυή καςαρκεσήπ 
ςξσ έογξσ). 
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Λεςατξοά, καςαρκεσή, ςξπξθέςηρη και αμξυέπ  

5.6 Οαοαλαβή και απξθήκεσρη 

5.6.1 Οαοαλαβή  

α γεχπλέγμαςα θα παοαδίδξμςαι επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ ρε κσλιμδοικξϋπ οϊλξσπ υχοίπ 

ρσμδέρειπ, ελάυιρςξσ πλάςξσπ 3.50 m. ξ ρσμξλικϊ μήκξπ κάθε οξλξϋ θα ποέπει μα είμαι 

επαοκέπ, έςρι όρςε μα ςξπξθεςείςαι μία πλήοηπ λχοίδα ρε μία τάρη, υχοίπ ρϋμδερη ρςα 

διάτξοα ξοιζϊμςια ή επικλιμή ςμήμαςα πξσ καλϋπςει, εκςϊπ αμ απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή 

επιςοέπεςαι και σπξδεικμϋεςαι η ρϋμδερη καςά ςημ διαμήκηπ (κϋοια) διεϋθσμρη. 

5.6.2 Απξθήκεσρη  

Ιαςά ςημ τάρη καςαρκεσήπ, ςα γεχπλέγμαςα δεμ θα ποέπει μα παοαμέμξσμ εκςεθειμέμα ρςημ 

ηλιακή ακςιμξβξλία για μακοϊ υοξμικϊ διάρςημα. 

 

5.7 Δνξπλιρμϊπ ςξπξθέςηρηπ  

Δλέγυεςαι η μέθξδξπ ςξπξθέςηρηπ ςχμ γεχπλεγμάςχμ ρςξμ θαλάρριξ πσθμέμα ή ςευμηςϊ 

επίπεδξ ή ποαμέπ, απϊ καςάλληλξ πλχςϊ ενξπλιρμϊ, καθόπ επίρηπ και ξι καςαρκεσαρςικέπ 

διαςάνειπ πϊμςιρηπ (εμδεικςικά αματέοξμςαι ρσγκοάςηρη απϊ πλχςέπ τξοςηγίδεπ ή άλλα 

πλχςά μέρα και ςμημαςική καςαβϋθιρη με ποξρθήκη εομαςιρμξϋ π.υ. με λιθξρσμςοίμμαςα, ρε 

πεοιπςόρειπ πξσ είςε ςξ ειδικϊ ςξσπ βάοξπ είμαι μικοϊςεοξ ςξσ θαλαρρίξσ ϋδαςξπ, είςε η 

πϊμςιρη ςξσπ γίμεςαι σπϊ ρσμθήκεπ θαλάρριχμ οεσμάςχμ ή κσμαςιρμόμ). 

 

5.8 Οοξεςξιμαρία γεχπλεγμάςχμ εμ νηοό 

Ρε πεοίπςχρη δσρμεμόμ ρσμθηκόμ ςξπξθέςηρηπ (π.υ. μεγάλξ βάθξπ ςξπξθέςηρηπ, πεοιξυέπ 

εκςεθειμέμεπ ρε κσμαςιρμξϋπ ή/και θαλάρρια οεϋμαςα κλπ.), θα ποξεςξιμάζξμςαι λχοίδεπ 

γεχπλέγμαςξπ ϊρξ ςξ δσμαςϊμ μεγαλϋςεοξσ πλάςξσπ (ςξσλάυιρςξμ 15.0 μέςοχμ), δια 

ρσμδέρεχπ ςχμ γεχπλεγμάςχμ ρςημ νηοά. 

Ζ εμ νηοό ρϋμδερη ςχμ γεχπλεγμάςχμ θα εκςελείςαι δια ποξρδέρεχπ με καςάλληλα σλικά 

(αμάλξγα με ςξμ ςϋπξ ςξσ γεχπλέγμαςξπ) ή ρσγκξλλήρεχπ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ 

καςαρκεσαρςή ςξσ σλικξϋ. ξ ελάυιρςξ επιςοεπϊμεμξ εμεογϊ πλάςξπ ςηπ εμ νηοό, ρϋμδερηπ 

ςχμ γεχπλεγμάςχμ, εναοςάςαι απϊ ςημ μέθξδξ ρϋμδερηπ ςχμ τϋλλχμ γεχπλεγμάςχμ πξσ 

εγγσάςαι ξ καςαρκεσαρςήπ ςξσ σλικξϋ. 

 
5.9 Σπξθαλάρρια ςξπξθέςηρη γεχπλεγμάςχμ 

Ιαςά ςημ ποξεςξιμαρία, μεςατξοά, πϊμςιρη και σπξθαλάρρια διάρςοχρη ςχμ γεχπλεγμάςχμ, 

θα ποέπει μα λαμβάμξμςαι ςα καςάλληλα μέςοα ποξρςαρίαπ για ςημ απξτσγή ςοασμαςιρμξϋ 

ςξσ σλικξϋ. Ζ επιτάμεια ρςημ ξπξία θα ςξπξθεςξϋμςαι ςα γεχπλέγμαςα θα ποέπει μα είμαι 

καςά ςξ δσμαςϊμ επίπεδη και ξι ποξενέυξμςεπ λίθξι ή βοαυόδειπ ρυημαςιρμξί (στιρςάμεμξι ή 

/και ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ) μα είμαι επιςοεπϊμεμχμ διαρςάρεχμ με βάρη 

ςιπ διαρςάρειπ ςχμ βοϊγυχμ και ςημ αμςξυή ςξσ γεχπλέγμαςξπ. 

Για ςημ ποξρχοιμή εναρτάλιρη και ποξρςαρία ςχμ ςξπξθεςημέμχμ λχοίδχμ γεχπλέγμαςξπ, 

αμέρχπ μεςά ςημ διάρςοχρη, κάθε λχοίδα θα καλϋπςεςαι μεοικόπ με ρςοόρη καςαλλήλξσ 

πάυξσπ, απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ σλικά (άμμξπ ή λιθξοοιπέπ). 

 
5.10 Δογξρςαριακϊ πληοξτξοιακϊ σλικϊ 

Δλέγυεςαι ςξ πληοξτξοιακϊ σλικϊ απϊ ςξ (-α) εογξρςάριξ(-α) παοαγχγήπ ςχμ γεχπλεγμάςχμ, 
ςξ ξπξίξ θα πεοιλαμβάμει 
α) καςαλϊγξσπ και ςευμικά τσλλάδια, ρσρςάρειπ και ξδηγίεπ ςξσ καςαρκεσαρςή για ςημ μέθξδξ 
μεςατξοάπ, απξθήκεσρηπ, ελέγυξσ, κξπήπ ρςα απαιςξϋμεμα μήκη, ϋταληπ ςξπξθέςηρηπ και 
ρϋμδερηπ ςχμ ςεμαυίχμ ρϋμτχμα με ςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ ςξσ έογξσ και 
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β) πιρςξπξιηςικά καςαλληλϊςηςαπ ςχμ ποξςειμξμέμχμ ποξπ εμρχμάςχρη ρςξ έογξ 
γεχπλεγμάςχμ, ρςα ξπξία θα αμαγοάτεςαι η ξμξμαρία ςξσ εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ, η 
ημεοξμημία και ςξπξθερία παοαγχγήπ, ξι ποόςεπ ϋλεπ για ςημ παοαγχγή ςχμ γεχπλεγμάςχμ 
και θα πιρςξπξιείςαι ϊςι ςα ποξςειμϊμεμα σλικά ικαμξπξιξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ παοξϋρηπ 
Οοξδιαγοατήπ. 
α πιρςξπξιηςικά καςαλληλϊςηςαπ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ απξςελέρμαςα δξκιμόμ (test results) 
για ςιπ ιδιϊςηςεπ ςχμ γεχπλεγμάςχμ ςξσ πίμακα πξσ ακξλξσθεί (καςά πεοίπςχριμ, αμάλξγα με 
ςξ είδξπ ςξσ γεχπλέγμαςξπ). 
 
5.11 Αμξυέπ 

Ζ επιςοεπϊμεμη απϊκλιρη ςηπ ξοιζξμςιξγοατικήπ ςξπξθέςηρηπ ςχμ γεχπλεγμάςχμ είμαι ±5% 

ςηπ αμςίρςξιυηπ διάρςαρηπ ςξσ γεχπλέγμαςξπ, για ϊλεπ ςιπ μεθϊδξσπ πϊμςιρηπ και 

ςξπξθέςηρηπ. 

 

5.12 Δξκιμέπ 

Ρςξ παοακάςχ πίμακα ταίμξμςαι ξι ποϊςσπεπ δξκιμέπ πξσ εταομϊζξμςαι για ςξμ έλεγυξ ςχμ 

ιδιξςήςχμ ςχμ γεχπλεγμάςχμ: 

 

 
Οίμακαπ 5-1: Οοόςσπεπ δξκιμέπ  

5.13 Όοξι και απαιςήρειπ σγείαπ - αρτάλειαπ εογαζξμέμχμ και ποξρςαρίαπ πεοιβάλλξμςξπ 

Για ςα ειδικά μέςοα αρταλείαπ – σγείαπ για ςημ καςαρκεσή Κιμεμικόμ Έογχμ ιρυϋει η ΔΚΞ Ο 
1501-09-19-01-00. 

 

5.14 οϊπξπ επιμέςοηρηπ 

Ξι εογαρίεπ σπξθαλάρριαπ ςξπξθέςηρηπ γεχπλεγμάςχμ επιμεςοόμςαι αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ 
καλσπςϊμεμηπ επιταμείαπ και διακοίμξμςαι με βάρη ςημ ετελκσρςική αμςξυή καςά ςημ κσοία 
διεϋθσμρη ςξσ γεχπλέγμαςξπ. 
Ξι απαιςξϋμεμεπ πξρϊςηςεπ γεχπλέγμαςξπ για ρσμδέρειπ και επικαλϋφειπ θεχοξϋμςαι 
αμξιγμέμεπ ρςημ επιμεςοξϋμεμη επιτάμεια κάλσφηπ με γεόπλεγμα. 
Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ καθόπ και 
ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη ςηπ εμέογειαπ, 
καθόπ και κάθε άλλη ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ πλήοη και έμςευμη καςά 
ςα αμχςέοχ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ. 
 
 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ 

 

21 
 

Διδικϊςεοα εμδεικςικά αλλά ϊυι πεοιξοιρςικά, δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά ςα παοακάςχ: 
 
 Ζ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ 

 Ζ μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ ενξπλιρμξϋ. 

Ζ διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ και μέρχμ για 

ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ Οοξδιαγοατήπ. 

 Ζ ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ εκςέλερη 

ςχμ εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη. 
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ΑΠΗΠΞ 6ξ: ΡΣΛΟΑΓΔΘΡ ΔΥΜΖΞΘ ΞΓΙΞΚΘΗΞΘ ΚΘΛΔΜΘΙΩΜ ΔΠΓΩΜ ΑΟΞ ΡΙΣΠΞΔΔΛΑ  
 

Αμςικείμεμξ 

6.1 Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι ξι ποϊυσςξι ρσμπαγείπ ςευμηςξί ξγκϊλιθξι ςξσπ 
ποϊυσςξσπ ρσμπαγείπ απϊ άξπλξ ή ελατοά ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα (ρυήμαςξπ ξοθξγόμιξσ 
παοαλληλεπίπεδξσ ή ειδικξϋ ρυήμαςξπ ϊπχπ απλξϋ ή διπλξϋ  κλπ.), πξσ ποξξοίζξμςαι για ςημ 
καςαρκεσή λιμεμικόμ έογχμ βαοϋςηςαπ (κοηπιδξςξίυχμ, ποξβληςόμ, μηρίδχμ, μόλχμ ή 
κσμαςξθοασρςόμ με καςακϊοστξ μέςχπξ, βάθοχμ κλπ.).  
6.2 Οεοιλαμβάμξμςαι ξι εογαρίεπ ρκσοξδέςηρηπ ςχμ ξγκξλίθχμ, άορηπ, μεςατξοάπ, 
ςξπξθέςηρηπ και ποξτϊοςιρηπ ςχμ ρςηλόμ. Δπίρηπ πεοιλαμβάμξμςαι ςα πάρηπ τϋρεχπ βξηθηςικά 
εναοςήμαςα/καςαρκεσέπ για ςημ καςαρκεσή ςχμ ξγκξλίθχμ (ριδηοϊςσπξι, εναοςήμαςα 
αμάοςηρηπ, δάπεδα ρκσοξδεςήρεχπ κλπ.) 
6.3 Ρςξ έογξ ποξβλέπεςαι η καςαρκεσή ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ςχμ κοηπιδχμάςχμ ςξσ 
σπήμεμξσ μόλξσ, ςχμ ρςηλόμ ςξσ κεκλιμέμξσ επιπέδξσ αμέλκσρηπ/ καθέλκσρηπ ρκατόμ.  
6.4 ξ ρκσοϊδεμα πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ καςαρκεσή ςχμ ποϊυσςχμ ςευμηςόμ 
ξγκξλίθχμ θα είμαι κας‟ ελάυιρςξμ καςηγξοίαπ C16/20.  
 
Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

6.5 Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα, 

ΔΚΞ TΟ 1501-09-07-01-00 «Ρσμπαγείπ ξγκϊλιθξι λιμεμικόμ έογχμ απϊ ρκσοϊδεμα», ΔΚΞ TΟ 

1501-09-07-04-00 «Οοξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία λιμεμικόμ έογχμ απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα». 

 

σπξπξιηςικέπ παοαπξμπέπ 

6.6 Θρυϋξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  
 

Ρκσοϊδεμα 

6.7 Γεμικά ιρυϋει ξ ΙΡ ϊπχπ ασςϊπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει ρήμεοα (ΔΚΞ ΔΜ-206-1) και 

ειδικϊςεοα η ΔΚΞ Ο 1501-01-01-01-00 και η ΔΚΞ Ο 1501-01-01-02-00 με ςιπ ακϊλξσθεπ 

ςοξπξπξιήρειπ/ρσμπληοόρειπ: 

 ξ ςριμέμςξ θα ρσμτχμεί με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ΔΚΞ EN 197-1 και θα είμαι ςϋπξσ CEM 

IV/B (PW) 32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 32.5 N. 

 ξ ρκσοϊδεμα ςχμ ρσμπαγόμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ θα είμαι καςηγξοίαπ ςξσλάυιρςξμ 

C16/20  

 α σλικά ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςξσπ 

ιρυϋξμςεπ Δλλημικξϋπ Ιαμξμιρμξϋπ και Οοξδιαγοατέπ για ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ 

C16/20 ή αμόςεοηπ. 

 Αμενάοςηςα ςηπ καςηγξοίαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, η ελάυιρςη πεοιεκςικόςηςα ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ καθξοίζεςαι ρε 350kg ςριμέμςξσ αμά κσβικό μέςοξ 

ρκσοξδέμαςξπ. Ζ ςήοηρη ςηπ αμχςέοχ ελάυιρςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ρε ςριμέμςξ είμαι 

σπξυοεχςική ακϊμη και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ: 

 η ποξδιαγοατϊμεμη απϊ ςημ μελέςη καςηγξοία ρκσοξδέμαςξπ βάρει ςηπ 

μελέςηπ ρσμθέρεχπ ςξσ Αμαδϊυξσ δϋμαςαι μα επιςεσυθεί με μικοϊςεοη 

πεοιεκςικϊςηςα ςριμέμςξσ, ή 

 η εταομξγή ςηπ αματεοϊμεμηπ απϊ ςημ παοξϋρα ποξδιαγοατή ελάυιρςηπ 

πεοιεκςικϊςηςαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ 

παοαγχγή ρκσοξδέμαςξπ καςηγξοίαπ (υαοακςηοιρςικήπ αμςξυήπ) αμόςεοηπ 

απϊ ςημ απαιςξϋμεμη. 

 
Ξπλιρμϊπ 

6.8 Γεμικά ιρυϋξσμ ξι ΔΚΞ Ο 1501-01-02-01-00 και ΔΚΞ Ο 1501-01-02-02-00. 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ 

 

23 
 

 
ϋπξι (καλξϋπια) ξγκξλίθχμ  

6.9 Γεμικά ιρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  
 

Δάπεδξ ρκσοξδέςηρηπ ςευμηςόμ ξγκϊλιθχμ 

6.10 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ υοηριμξπξιείςαι επίπεδξ μεςαλλικϊ ςεμάυιξ βάρηπ χπ ςμήμα ςξσ 

καλξσπιξϋ, η ρκσοξδέςηρη ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ θα γίμεςαι σπξυοεχςικά επί απϊλσςα 

ξοιζξμςιχμέμξσ δαπέδξσ απϊ άξπλξ ή oπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα, ικαμξϋ πάυξσπ για ςημ αμάληφη 

ςχμ τξοςίχμ ςξσ μχπξϋ και ρκληοσμέμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ ξγκξλίθχμ, υχοίπ επιταμειακή 

παοαμϊοτχρη ή οηγμάςχρη. Απαγξοεϋεςαι η ρκσοξδέςηρη ςχμ ξγκξλίθχμ ρε δάπεδα απϊ άμμξ 

ή αμμξυάλικξ (αμενάοςηςα ςξσ βαθμξϋ ρσμπϋκμχρηπ). 

6.11 Ρςημ πεοίπςχρη ρκσοξδέςηρηπ επί δαπέδξσ απϊ ρκσοϊδεμα, για ςημ εϋκξλη απξκϊλληρη 

ςχμ ξγκξλίθχμ, ποιμ ςημ έμαονη ςηπ ρκσοξδέςηρηπ θα έυξσμ διαρςοχθεί επί ςξσ δαπέδξσ 

αμςικξλληςικά τϋλλα απϊ καςάλληλξ σλικϊ (μάιλξμ, πιρρϊυαοςξ κλπ.), ατξϋ ποξηγηθεί επιμελήπ 

καθαοιρμϊπ ςηπ επιτάμειαπ ςξσ δαπέδξσ απϊ πάρηπ τϋρεχπ και μεγέθξσπ ρςεοεά απξοοίμμαςα, 

μικοξωλικά κλπ. Ζ διάρςοχρη ςχμ αμςικξλληςικόμ τϋλλχμ θα ποέπει μα είμαι επιμελήπ και μα 

εναρταλίζει ςημ διαςήοηρη ςηπ απϊλσςηπ επιπεδϊςηςαπ ςηπ βάρεχπ ςχμ ξγκξλίθχμ. α 

αμςικξλληςικά τϋλλα δεμ θα ποέπει μα στίρςαμςαι μεςακιμήρειπ ή παοαμξοτόρειπ καςά ςημ 

διάοκεια ςχμ εογαριόμ ρκσοξδέςηρηπ (λϊγχ π.υ. πςόρηπ ςξσ μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ απϊ μεγάλξ 

ϋφξπ, δϊμηρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, κσκλξτξοίαπ ςξσ ποξρχπικξϋ κλπ.).  

 
Ρκσοξδέςηρη ςχμ ξγκϊλιθχμ 

6.12 Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςηπ ΔΚΞ Ο 1501-01-01-01-00 και ςηπ ΔΚΞ Ο 1501-01-01-02-

00 με ςιπ ακϊλξσθεπ ρσμπληοόρειπ/ςοξπξπξιήρειπ. 

a) Δεμ επιςοέπεςαι η πςόρη ςξσ μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ (αμςληςξϋ ή μη) απϊ 

ελεϋθεοξ ϋφξπ μεγαλϋςεοξ ςξσ 1.00 m. 

b) Δεμ επιςοέπεςαι η διακξπή ρκσοξδέςηρηπ εμϊπ ςευμηςξϋ ξγκξλίθξσ. 

c) ξ ρκσοϊδεμα θα παοαρκεσάζεςαι πάμςξςε ρε μηυαμικξϋπ αμαμικςήοεπ και 

θα διαρςοόμεςαι ρςξσπ ςϋπξσπ καςά ρςοόρειπ πξσ δεμ θα σπεοβαίμξσμ ςα 40 

εκαςξρςά ςξσ μέςοξσ και θα ρσμπσκμόμξμςαι σπξυοεχςικά με δξμηςή(-έπ) 

ρκσοξδέμαςξπ. 

Αταίοερη ςχμ ςϋπχμ 

6.13 Δεμ επιςοέπεςαι υαλάοχρη ή αταίοερη ςχμ πλεσοικόμ ςϋπχμ ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ 

ποιμ ςημ πάοξδξ ςξσλάυιρςξμ 12 χοόμ απϊ ςξ πέοαπ ςηπ ρκσοξδέςηρηπ. Ζ αμχςέοχ πεοίξδξπ 

δϋμαςαι μα επιμηκσμθεί, εάμ ποξκϋφξσμ δσρμεμείπ ρσμθήκεπ χοίμαμρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. 

6.14 α αμχςέοχ ιρυϋξσμ αμενάοςηςα ςηπ απξρςάρεχπ ςξσ υόοξσ καςαρκεσήπ ςχμ ξγκξλίθχμ 

απϊ ςημ θέρη ςξσ έογξσ. 

 

Λεςατξοά επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ 

6.15 Γεμικά ιρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςξσ ΔΚΞ 

6.16 Όλα ςα ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία θα μεςατεοθξϋμ επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ, με πλχςά 

ρςξιυεία απϊ ςημ θέρη καςαρκεσήπ ςξσπ ρςημ θέρη ςξσ έογξσ.  

6.17 Δεμ επιςοέπεςαι ξπξιαδήπξςε μεςακίμηρη ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ μχοίςεοα 

απϊ ςξμ υοϊμξ πξσ ςξ ρκσοϊδεμα θα απξκςήρει αμςξυή ίρη με ςξ 95% ςηπ ποξδιαγοατϊμεμηπ απϊ 

ςημ μελέςη αμςξυήπ ςχμ 28 ημεοόμ (βάρει ςηπ μελέςηπ ρσμθέρεχπ, ή βάρει ςχμ απξςελερμάςχμ 

ελέγυξσ επί πλέξμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςξμ ΙΡ-1997 δξκιμίχμ ρκσοξδέμαςξπ ρε υοϊμξ 

μικοϊςεοξ ςχμ 28 ημεοόμ). Ρε πεοίπςχρη πξσ απαιςηθεί για ξπξιξδήπξςε λϊγξ η εμχοίςεοη 

αμάοςηρη και μεςακίμηρη, ή ςξπξθέςηρη, θα ποέπει μα ρσμςάρρεςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ ρυεςική 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ 

 

24 
 

μελέςη πξσ σπϊκειςαι ρε έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ, ποξπ έλεγυξ ςηπ αμςξυήπ ρε αμάληφη ςχμ 

επιβαλλξμέμχμ τξοςίχμ καςά ςημ αμάοςηρη ή μεςά ςημ ςξπξθέςηρη (μεοική τϊοςιρη). 

 
Οοξτϊοςιρη ρςήλχμ ςευμηςόμ ξγκϊλιθχμ 

6.18 Οοιμ απϊ ςημ καςαρκεσή ςχμ αμχδξμόμ ή/και αμακξστιρςικόμ ποιρμάςχμ, ϊλεπ ξι 

πεοαιχμέμεπ ρςήλεπ θα ποξτξοςίζξμςαι με ςημ ποξρθήκη επιπλέξμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ 

ποξτϊοςιρηπ. Ξ αοιθμϊπ ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ποξτϊοςιρηπ (έμαπ ή πεοιρρϊςεοξι), θα 

ποξκϋπςει απϊ ποϊρθερη ςξσ βάοξσπ ςηπ αμχδξμήπ με ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ μελέςη ςξσ 

έογξσ κιμηςά τξοςία (ρε ρςαςική τϊοςιρη). ξ βάοξπ ςξσ(-χμ) ςευμηςξϋ(-όμ) ξγκξλίθξσ(-χμ) 

ποξτϊοςιρηπ θα είμαι μεγαλϋςεοξ ή ίρξ ςχμ αμχςέοχ πεοιγοατξμέμχμ τξοςίχμ (αθοξιρςικά). 

6.19 Ρςξ ενεςαζϊμεμξ έογξ ποξβλέπεςαι η ποξτϊοςιρη ςχμ ρςηλόμ ςχμ κοηπιδχμάςχμ με έμα 

ςξσλάυιρςξμ ςευμηςϊ ξγκϊλιθξ εν ασςόμ πξσ ρσμιρςξϋμ ςιπ ίδιεπ ςιπ ρςήλεπ.    

6.20 Οοιμ ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ ξγκξλίθχμ ποξτϊοςιρηπ, η επιτάμεια ςηπ έςξιμηπ ρςήληπ θα 

καθαοίζεςαι επιμελόπ απϊ ςσυϊμ ρςεοεά αμςικείμεμα (πέςοεπ κλπ.) και θα υχοξρςαθμξϋμςαι ξι 

ςέρρεοειπ γχμίεπ ςξσ αμόςαςξσ ξγκϊλιθξσ ςηπ έςξιμηπ ρςήληπ. 

6.21 Ξι ξγκϊλιθξι ποξτϊοςιρηπ θα ςξπξθεςξϋμςαι ρςημ κξοστή ςηπ έςξιμηπ ρςήληπ καςά ςέςξιξ 

ςοϊπξ όρςε μα απξτεϋγεςαι η μεοική έδοαρη ςξσπ ρςιπ γειςξμικέπ ρςήλεπ. 

6.22 Ιαςά ςημ διάοκεια ςηπ ποξτϊοςιρηπ θα ποαγμαςξπξιείςαι, ρε ημεοήρια βάρη, 

υχοξρςάθμηρη ςερράοχμ καςάλληλχμ ρημείχμ, πληρίξμ ςχμ γχμιόμ ςηπ επιταμείαπ ςξσ 

αμόςαςξσ ςευμηςξϋ ξγκϊλιθξσ ποξτϊοςιρηπ. 

6.23 Ξ Αμάδξυξπ θα ςηοεί Ληςοόξ ποξτϊοςιρηπ Ρςηλόμ ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτξμςαι για κάθε 

ρςήλη ςα παοακάςχ ρςξιυεία: αοιθμϊπ ρςήληπ, αουικά σφϊμεςοα ςχμ ςερράοχμ γχμιόμ ςηπ 

πεοαιχμέμηπ ρςήληπ, ημεοξμημία ςξπξθέςηρηπ ςχμ ξγκξλίθχμ ποξτϊοςιρηπ και ςα ρςξιυεία 

ασςόμ (αϋνξμςαπ αοιθμϊπ και ημεοξμημία ρκσοξδέςηρηπ), μεςοήρειπ υοξμικήπ ενέλινηπ ςχμ 

σπξυχοήρεχμ αμξιγμέμεπ ρςημ σφξμεςοική ατεςηοία ςηπ νηοάπ, ςελικά σφϊμεςοα ςχμ ςερράοχμ 

γχμιόμ ςηπ πεοαιχμέμηπ ρςήληπ (μεςά ςημ άορη ςχμ ξγκξλίθχμ ποξτϊοςιρηπ). 

6.24 Ζ επιτϊοςιρη κάθε ρςήληπ θα διαοκεί 20 ημέοεπ απϊ ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ(-χμ) ξγκξλίθξσ(-

χμ) ποξτϊοςιρηπ. Οοϊχοξπ ςεομαςιρμϊπ ςηπ ποξτξοςίρεχπ και άορη ςχμ ξγκξλίθχμ 

ποξτϊοςιρηπ επιςοέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ μέρξπ ϊοξπ ςχμ σπξυχοήρεχμ επί ςοείπ 

ρσμευϊμεμεπ ημέοεπ είμαι μικοϊςεοξπ ςξσ 1 mm. 

 

οϊπξπ επιμέςοηρηπ 

6.25 Ξι καςαρκεσέπ με ςευμηςξϋπ ξγκξλίθξσπ απϊ ρκσοϊδεμα (.Ξ.), ρε ξπξιξδήπξςε άμχ ασςήπ, 

επιμεςοόμαι ρε κσβικά μέςοα ρκσοξδέμαςξπ, αμά καςηγξοία τϋρεχπ εγκξπόμ πξσ ποξβλέπξμςαι 

απϊ ςημ μελέςη ή απαιςξϋμςαι για ςημ για ςημ αμάοςηρη ασςόμ. 

6.26 Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ τϋρεχπ σλικά και 

ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη ςηπ ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ 

πλήοη και έμςευμη καςά ςα (διάρςοχρη και μϊοτχρη εκςελξϋμεμη καςά ξοιζϊμςιεπ ρςοόρειπ και 

ςακςξπξίηρη ποξβλεπϊμεμεπ θέρειπ και ρςάθμεπ). Διδικϊςεοα εμδεικςικά αλλά ϊυι πεοιξοιρςικά, 

ςα παοακάςχ: 

 H ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ή ςημ παοαρκεσή ςξσ ρςξ εογξςάνιξ, 

 ρυεςικέπ μεςατξοέπ 

 Ζ διάρςοχρη, ρσμπϋκμχρη και ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ και ξι πξιξςικξί 

 Ζ υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά, βϋθιρη, ςξπξθέςηρη και ςακςξπξίηρη 

 καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ, ρςιπ ρςάθμεπ και θέρειπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςα 

 Ζ ποξτϊοςιρη ςχμ ρςηλόμ ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ 

 Ζ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ 

 Ζ μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 
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 Ζ εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ ενξπλιρμξϋ. 

 Ζ διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ και μέρχμ για 

ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ Οοξδιαγοατήπ. 

 Ζ ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ εκςέλερη 

ςχμ εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη. 

 Ζ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κλπ για ςημ πλήοη και 

έμςευμη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή, καθόπ και ςχμ 

ςσυϊμ διξοθχςικόμ μέςοχμ (εογαρία και σλικά) εάμ διαπιρςχθξϋμ μη ρσμμξοτόρειπ 

καςά ςιπ δξκιμέπ και ςξσπ ελέγυξσπ. 

 
Ρϋρςημα Αμάοςηρηπ  

6.27 Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα σπξδείνει ρϋρςημα αμάοςηρηπ ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ςξ ξπξίξ 

σπϊκειςαι ρςημ έγκοιρη ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ. Ρςημ πεοίπςχρη ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ 

ςχμ κοηπιδχμάςχμ και ςηπ κλίμηπ επιςοέπεςαι η υοήρη μεθϊδχμ ςϋπξσ ραμπάμια. 
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ΑΠΗΠΞ 7ξ: ΟΠΞΙΑΑΡΙΔΣΑΡΛΔΜΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΑΟΞ ΞΟΚΘΡΛΔΜΞ ΡΙΣΠΞΔΔΛΑ  

 

Αμςικείμεμξ 

7.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι ςα πάρηπ τϋρεχπ ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία 

απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα και ρσγκεκοιμέμα ξι πλάκεπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ςχμ κοηπιδχμάςχμ 

ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ, ξι πλάκεπ πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ καθέλκσρηπ, ςξ 

ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ εγκιβχςιρμξϋ ςηπ κλίμηπ, και ςξ ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ πξσ 

ποξβλέπεςαι για ςημ διαμϊοτχρη ςηπ έδοαρηπ ςξσ ταμξϋ ακοξμχλίξσ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. 

Γεμικά πεοιλαμβάμεςαι κάθε ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα   ακϊμη και 

εάμ δεμ αμαγοάτεςαι οηςά ρςξ παοϊμ άοθοξ έογξσ, αμεναοςήςχπ καςηγξοίαπ και θέρηπ πξσ 

ποϊκειςαι μα καςαρκεσαρθεί και ςξπξθεςηθεί ρςξ έογξ.  

7.2. Οεοιλαμβάμξμςαι ξι εογαρίεπ εμςϋπιρηπ, ςξπξθέςηρηπ ςξσ ξπλιρμξϋ, ρκσοξδέςηρηπ, άορηπ, 

μεςατξοάπ και ςξπξθέςηρηπ ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ. Δπίρηπ πεοιλαμβάμξμςαι ςα 

πάρηπ τϋρεχπ βξηθηςικά εναοςήμαςα/καςαρκεσέπ για ςημ καςαρκεσή ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ 

ρςξιυείχμ (ςϋπξι, εναοςήμαςα αμάοςηρηπ, δάπεδα ρκσοξδέςηρηπ κλπ.). 

7.3. Ρςξ έογξ ποξβλέπεςαι η ςξπξθέςηρη ποξκαςαρκεσαρμέμχμ πλακόμ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ρςα 

κοηπιδόμαςξπ ςηπ επέκςαρηπ βξοειξ-βξοειξδσςικά ςξσ στιρςάμεμξσ μόλξσ ςξσ έογξσ ρϋμτχμα 

με ςα ςευμικά ρυέδια ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ.     

 

Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

7.4. Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα ΔΚΞ 

TΟ 1501-09-07-04-00 «Οοξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία λιμεμικόμ έογχμ απϊ ξπλιρμέμξ 

ρκσοϊδεμα». 

 

σπξπξιηςικέπ παοαπξμπέπ 

7.5. Θρυϋξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  

 
Σλικά 

7.6. Ρκσοϊδεμα 

 

7.6.1. Γεμικά ιρυϋει ξ ΙΡ και ειδικϊςεοα η ΔΚΞ Ο 1501-01-01-01-00 και η ΔΚΞ Ο 

1501-01-01-02-00 με ςιπ ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ/ρσμπληοόρειπ: 

 

 ξ ρκσοϊδεμα πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ καςαρκεσή ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ 

ρςξιυείχμ μπξοεί μα  είμαι: 

α) έςξιμξ εογξςανιακϊ ρκσοϊδεμα μικοόμ έογχμ (καςά ςα αματεοϊμεμα ςξσ ΙΡ), ή 

β) έςξιμξ εογξρςαριακϊ ρκσοϊδεμα (καςά ςξ αματεοϊμεμα ςξσ ΙΡ), εκςϊπ εάμ 

ποξβλέπεςαι διατξοεςικά απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ. 

 α ρκσοξδέμαςα ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ θα είμαι: 

- πλάκεπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ καςηγξοίαπ C20/25 

- ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ καςαρςοόμαςξπ κλίμηπ καθέλκσρηπ, ρςξιυείξ 

εγκιβχςιρμξϋ κλίμηπ και ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ ρςξ ακοξμόλιξ ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσC30/37 

 α σλικά ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ θα είμαι ρϋμτχμα 

με ςξσπ ιρυϋξμςεπ Δλλημικξϋπ Ιαμξμιρμξϋπ και Οοξδιαγοατέπ για ρκσοϊδεμα 

καςηγξοίαπ C20/25, C30/37 αμά ρςξιυείξ ή αμόςεοηπ. 

 ξ ςριμέμςξ θα ρσμτχμεί με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ΔΚΞ EN 197-1 και θα είμαι ςϋπξσ 

CEM IV/B (P-W)32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 42.5 N. 
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 Ζ καςηγξοία αμςξυήπ ςξσ ςριμέμςξσ και η πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε 

ςριμέμςξ θα καθξοιρθεί απϊ ςη μελέςη ρϋμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, βάρει 

αιςιξλξγημέμηπ ποϊςαρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ, ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθξϋμ ξι 

απαιςξϋμεμεπ ιδιϊςηςεπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. 

 Ρε κάθε πεοίπςχρη και αμενάοςηςα ςηπ καςηγξοίαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, η μεμ 

ελάυιρςη πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ δεμ θα ποέπει μα είμαι 

μικοϊςεοη απϊ 400 kg αμά κσβικϊ μέςοξ ρκσοξδέμαςξπ για ςριμέμςξ ξπξιξσδήπξςε 

ςϋπξσ, η δε μέγιρςη πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρ εςριμέμςξ δεμ θα ποέπει μα 

σπεοβαίμει ςα 500 kg/m3. 

 Ζ ςήοηρη ςηπ αμχςέοχ ελάυιρςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ρε ςριμέμςξ είμαι σπξυοεχςική 

ακϊμη και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ η ποξδιαγοατϊμεμη απϊ ςημ μελέςη καςηγξοία 

ρκσοξδέμαςξπ, βάρει ςηπ μελέςηπ ρσμθέρεχπ ςξσ Αμαδϊυξσ, δϋμαςαι μα επιςεσυθεί 

με μικοϊςεοη πεοιεκςικϊςηςα ςριμέμςξσ, ή η εταομξγή ςηπ ποξδιαγοατϊμεμηπ, απϊ 

ςημ παοξϋρα ποξδιαγοατή, ελάυιρςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε 

ςριμέμςξ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ παοαγχγή ρκσοξδέμαςξπ καςηγξοίαπ 

υαοακςηοιρςικήπ αμςξυήπ) αμόςεοηπ απϊ ςημ απαιςξϋμεμη. 

 Απαγξοεϋεςαι η υοήρη ςριμέμςξσ αμθεκςικξϋ ρε θειικά (ςϋπξσ IV καςά ΟΔ 244/80) 

για ςημ παοαγχγή ςξσ ξπλιρμέμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ 

ρςξιυείχμ. 

 ξ μεοϊ αμαμείνεχπ και ρσμςηοήρεχπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ 

ρςξιυείχμ θα ποξέουεςαι απϊ ςξ δίκςσξ πξρίμξσ μεοξϋ και θα ποέπει μα ικαμξπξιεί 

ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ΔΚΞ EN1008.  

 Απαγξοεϋεςαι η υοήρη θαλαρριμξϋ μεοξϋ για ςημ παοαρκεσή και ρσμςήοηρη ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ. 

 Ζ κάθιρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ (slump), μεςοξϋμεμη ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΞ EN 12350-2 

θα ποέπει μα είμαι καςάλληλη για ςιπ ςξπικέπ ρσμθήκεπ πξσ καςαρκεσάζξμςαι ςα 

ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία(πσκμϊςηςα ξπλιρμξϋ, διαρςάρειπ κλπ.), γεμικά ϊμχπ 

θα υοηριμξπξιείςαι ρκσοϊδεμα πξσ αμήκει ρςημ καςηγξοία ςξσ “πλαρςικξϋ” και 

“ημίοεσρςξσ” ρκσοξδέμαςξπ (με κάθιρη μεγαλϋςεοη απϊ 3 cm). 

 Ζ αμαλξγία μεοξϋ-ςριμέμςξσ θα ποέπει μα είμαι μικοϊςεοη ςξσ 0.48 

 ξ ρκσοϊδεμα θα έυει ςημ καςάλληλη οεσρςϊςηςα παοά ςξμ μικοϊ λϊγξ μεοξϋ ποξπ 

ςριμέμςξ. Ζ απαίςηρη ςηπ οεσρςϊςηςαπ θα καλστθεί με ςημ υοήρη οεσρςξπξιηςξϋ. 

ξ είδξπ και η πξρϊςηςα ςξσ οεσρςξπξιηςή θα ποξρδιξοίζεςαι απϊ ςη μελέςη 

ρσμθέρεχπ. 

 Ξ μέγιρςξπ κϊκκξπ αδοαμόμ ςξσ μίγμαςξπ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςξ ρκσοϊδεμα 

δεμ θα ποέπει μα έυει διάμεςοξ μεγαλϋςεοη απϊ 31,5 mm. 

 Ζ πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε λεπςϊκξκκα σλικά θα ποέπει μα είμαι 

μικοϊςεοη απϊ 550 kg αμά κσβικϊ μέςοξ ρκσοξδέμαςξπ. 

 α ποϊρθεςα θα ποξρδιξοιρθξϋμ απϊ ςημ μελέςη ρϋμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ πξσ 

θα ποέπει μα ρσμςαυθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ. α ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ θα ποέπει 

μα ικαμξπξιξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςξσ Δλλημικξϋ Ιαμξμιρμξϋ ευμξλξγίαπ 

Ρκσοξδέμαςξπ (ΔΚΞ EN 934-2 και ΙΡ, Τ.Δ.Ι.537/Β/01.05.02). Ζ ποξρθήκη ςχμ 

ποξρμίκςχμ θα γίμεςαι ρϋμτχμα με ςη μελέςη ρϋμθερηπ ρκσοξδέμαςξπ. α 

ποϊρμικςα θα μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ ρςξ ρκσοϊδεμα καςά ςημ αμάμινή ή ποξ ςηπ 

ρκσοξδέςηρηπ ρςξ εογξςάνιξ. Ξι αμαλξγίεπ εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ ποϊρμικςξσ ρςξ 

μείγμα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα ρσμτχμηθξϋμ ποξ ςηπ ξπξιαρδήπξςε ρκσοξδέςηρηπ 

και θα είμαι αμςίρςξιυεπ ςηπ μελέςηπ ρϋμθερηπ. 
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 Ρςημ μελέςη ρϋμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα ποέπει μα δξθεί και καμπϋλη 

αμάπςσνηπ ςηπ αμςξυήπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ με θοαϋρη δξκιμίχμ ςξσλάυιρςξμ ρε 7 και 

28 μέοεπ. 

 Ρσμιρςάςαι η ποξρςαρία ςξσ ξπλιρμξϋ με υοήρη αμαρςξλέχμ διάβοχρηπ ή 

εταομξγήπ ρσρςήμαςξπ καθξδικήπ ποξρςαρίαπ. Δμδεικςικά αματέοξμςαι ξι 

αμαρςξλείπ διάβοχρηπ με βάρη ςξ μιςοόδεπ αρβέρςιξ σπϊ μξοτή διαλϋμαςξπ ρε 

αμαλξγία πεοίπξσ 15lt/m3. 

 

7.7. Ξπλιρμϊπ 

7.7.1. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι ΔΚΞ Ο 1501-01-02-01-00 και η ΔΚΞ Ο 1501-01-02-02-00 με ςιπ 

ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ/ρσμπληοόρειπ: 

 Απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη ξπλιρμόμ καςαρκεσαρμέμχμ με ςημ μέθξδξ 

δερμίδχμ (έλαρη δερμίδχμ απϊ παλιϊ ρίδεοξ με ασςξγεμή ρσγκϊλληρη κ.λ.π.). 

Δπίρηπ απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη ξπλιρμξϋ πξσ έυει σπξρςεί αμεπαμϊοθχςεπ 

παοαμξοτόρειπ. 

 Ξ ριδηοξϋπ ξπλιρμϊπ πξσ εμρχμαςόμεςαι ρςα ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία θα είμαι 

ξμξιξγεμήπ, δεμ θα παοξσριάζει διαλείφειπ ρσμέυειαπ καςά ςημ ποξεογαρία και θα 

καθαοίζεςαι καλά απϊ ακαθαορίεπ, λίπη και ρκξσοιά ποιμ απϊ ςη υοήρη ςξσ. Ζ 

κάμφη ςξσ ριδήοξσ ςχμ διαμέςοχμ μέυοι25 mm θα γίμεςαι πάμςξςε εμ φσυοό και 

πξςέ εμ θεομό. Για διαςξμέπ μεγαλϋςεοεπ ςχμ 25 mm επιςοέπεςαι η εμ θεομό 

κάμφη ςξσ ριδήοξσ. 

 Ζ Δπιβλέπξσρα Σπηοερία έυει δικαίχμα μα σπξυοεόρει ςξμ Αμάδξυξ μα ποξβεί ρε 

έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ ριδηοξπλιρμξϋ, ξ ξπξίξπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςιπ 

ποξδιαγοατέπ ςχμ ποξςϋπχμ ΔΚΞ EN ISO 15630-1, ΔΚΞ 1421-3 και ςξσ 

Ιαμξμιρμξϋ ευμξλξγίαπ Υαλϋβχμ Ξπλιρμξϋ Ρκσοξδέμαςξπ (Ι..Υ., Τ.Δ.Ι. 

381/Β/24-3-2000). 

 Ηα υοηριμξπξιηθεί υάλσβαπ B500c ρϋμτχμα με ςα ποϊςσπα EΚΞ 1421-1, EΚΞ 

1421-2,EΚΞ 1421-3 και ςξμ Δλλημικϊ Ιαμξμιρμϊ ευμξλξγίαπ Υαλϋβχμ Ξπλιρμξϋ 

Ρκσοξδέμαςξπ(Ι..Υ., Τ.Δ.Ι. 381/Β/24-3-2000), εκςϊπ εάμ ποξβλέπεςαι 

διατξοεςικά απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ. 

 

Λεςατξοά, τξοςξεκτϊοςχρη και απϊθερη σλικόμ 

7.8. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ ΙΡ και ςχμ ΔΚΞ Ο 1501-01-01-01-00 και η ΔΚΞ Ο 

1501-01-01-02-00, η ΔΚΞ Ο 1501-01-02-01-00 και η ΔΚΞ Ο 1501-01-02-02-00. Ρςημ πεοίπςχρη 

υοηριμξπξιήρεχπ εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ, πέοαμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ρςιπ αμχςέοχ ΔΚΞ Ο , 

ρςα δελςία απξρςξλήπ θα ποέπει μα γίμεςαι ρατήπ αματξοά και ρςημ πεοιεκςικϊςηςα ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ. 

7.9. Ζ ςξπξθέςηρη ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ μπξοεί μα γίμει είςε με πλχςϊ μέρξ είςε 

απϊ νηοάπ μεςά ςημ πλήοη καςαρκεσή ςχμ κοηπιδξςξίυχμ.  

 

 

Άορη, μεςακίμηρη και ςξπξθέςηρη ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ 

7.10. Δεμ επιςοέπεςαι ξπξιαδήπξςε μεςακίμηρη ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ μχοίςεοα 

απϊ ςξμ υοϊμξ πξσ ςξ ρκσοϊδεμα θα απξκςήρει αμςξυή ίρη με ςξ 95% ςηπ ποξδιαγοατϊμεμηπ απϊ 

ςημ μελέςη αμςξυήπ ςχμ 28 ημεοόμ (βάρει ςηπ μελέςηπ ρσμθέρεχπ, ή βάρει ςχμ απξςελερμάςχμ 

ελέγυξσ επί πλέξμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςξμ ΙΡ-1997 δξκιμίχμ ρκσοξδέμαςξπ ρε υοϊμξ 

μικοϊςεοξ ςχμ 28 ημεοόμ). Σε πεοίπςχρη πξσ απαιςηθεί για ξπξιξδήπξςε λόγξ η μχοίςεοη 

αμάοςηρη και μεςακίμηρη, ή ςξπξθέςηρη, θα ποέπει μα ρσμςάρρεςαι από ςξμ αμάδξυξ 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ 

 

29 
 

ρυεςική μελέςη πξσ σπϊκειςαι ρε έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ, ποξπ έλεγυξ ςηπ αμςξυήπ ρε αμάληφη 

ςχμ επιβαλλξμέμχμ τξοςίχμ καςά ςημ αμάοςηρη ή μεςά ςημ ςξπξθέςηρη (μεοική τϊοςιρη). 

7.11. Για ςημ αμάοςηρη ςχμ πλακξειδόμ μξοτήπ ρςξιυείχμ ποξςείμεςαι η υοήρη ξπλιρμόμ 

καςάλληλα κεκαμμέμχμ με ςα άκοα ςξσπ εγκιβχςιρμέμα εμςϊπ ςηπ διαςξμήπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. Ξ 

ξπλιρμϊπ δεμ θα ποέπει μα ποξενέυει ςηπ άμχ παοειάπ ςηπ πλάκαπ, ειδικϊςεοα ρςημ πεοίπςχρη 

ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ πλακόμ ςηπ κλίμηπ καθέλκσρηπ επί ςηπ ξπξία αμαμέμεςαι 

κσκλξτξοίαπ ξυημάςχμ και trailer ρκατόμ. Δεμ επιςοέπεςαι η μέθξδξπ ασςή για ςα 

ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία εγκιβχςιρμξϋ ςξσ κάςχ ςμήμαςξπ ςηπ κλίμηπ καθέλκσρηπ.  

7.12. Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει ρε κάθε πεοίπςχρη μα σπξβάλλει ςημ ποϊςαρη ςξσ για ςημ αμάοςηρη 

ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ ποξπ ςημ Σπηοερία και μϊμξ ετϊρξμ ασςή ςημ εγκοίμει 

εγγοάτχπ μα ποξυχοήρει ρςημ σλξπξίηρη ςηπ.  

7.13. Ρε κάθε ϊμχπ πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα ελέγνει ςξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα 

αμάοςηρηπ ετϊρξμ ςξ εταομϊρει, ςϊρξ απϊ ςημ άπξφη ςηπ αμςξυήπ ςχμ εναοςημάςχμ 

αμαοςήρεχπ λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςξσ ςημ ποαγμαςική επί ςϊπξσ διαςιθέμεμη αμςξυή ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ και ςημ επαοκή αγκϋοχρηπ ςχμ εναοςημάςχμ ρςξ σπϊ αμάοςηρη ρόμα.   

7.14. Διδικϊςεοα καςά ςημ ποόςη αμάοςηρη κάθε διατξοεςικξϋ ρςξιυείξσ ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει 

μα κάμει δξκιμαρςικό έλεγυξ για ςα αμαοςόμεμα ρςξιυεία σπϊ ςημ παοξσρία ςξσ Δπιβλέπξμςξπ 

ςξσ έογξσ.  

7.15. Ξ Δπιβλέπχμ δϋμαςαι μα ζηςήρει ςοξπξπξίηρη ή αλλαγή ςξσ ποξςειμϊμεμξσ ρσρςήμαςξπ 

αμάοςηρηπ. Ζ μέθξδξπ αμάοςηρηπ θα ποέπει, πέοαμ ςηπ αρτάλειαπ ςχμ εογαριόμ, μα 

εναρταλίζει καςαρκεσαρςικά α) ςημ έμςευμη και αποϊρκξπςη ςξπξθέςηρη ςχμ 

ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ ρςημ ςελική ςξσπ θέρη β) ςημ δσμαςϊςηςα μελλξμςικήπ άορηπ και 

επαμαςξπξθέςηρηπ ϊλχμ ςχμ ρςξιυείχμ, ετϊρξμ ςξϋςξ κοιθεί απαοαίςηςξ. 

7.16. Δάμ καςά ςημ αταίοερη ςχμ ςϋπχμ, άορη, μεςατξοά ή ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ 

ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ λάβει υόοα απξκϊλληρη ςεμαυίχμ ή οηγμάςχρη ή θοαϋρη, ςϊςε 

ασςά θα απξοοίπςξμςαι χπ ακαςάλληλα και θα απξμακοϋμξμςαι. 

7.17. Οοιμ ςημ ςελική ςξπξθέςηρη ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ, η άμχ επιτάμεια ασςόμ 

θα καθαοίζεςαι επιμελόπ απϊ ςσυϊμ ρςεοεά αμςικείμεμα (πέςοεπ, μικοξωλικά κλπ.). Δπίρηπ ξι 

επιτάμειεπ έδοαρηπ ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ θα καθαοίζξμςαι επιμελόπ απϊ ςσυϊμ 

ρςεοεά αμςικείμεμα, θαλάρρια βλάρςηρη κλπ. 

 

Ιαςαρκεσή - Απαιςήρειπ ςελειχμέμηπ εογαρίαπ 

7.18. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςηπ ΔΚΞ Ο 1501-01-04-00-00 με ςιπ  

ρσμπληοόρειπ/ςοξπξπξιήρειπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςξ ΔΚΞ TΟ 1501-09-07-04-00 ςχμ ΔΔΟ. 

 

Έλεγυξι καςά ςημ παοαλαβή 

7.19. Ξι έλεγυξι ςχμ ρσμβαςικόμ δξκιμίχμ ηλικίαπ 28 ημεοόμ θα γίμξμςαι ρϋμτχμα με ςα 

αματεοϊμεμα ρςξμ ΙΡ. 

7.20. Απαγξοεϋεςαι η εμρχμάςχρη (ςξπξθέςηρη) ρε ςμήμαςα ςξσ έογξσ ςχμ 

ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ κάθε παοςίδαπ ρκσοξδέμαςξπ (ΙΡ) ποιμ ςημ διεμέογεια ςχμ 

ρυεςικόμ ελέγυχμ και ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ κοιςηοίχμ ρσμμϊοτχρηπ. 

7.21. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ αμτιρβηςείςαι έμα αμάμιγμα ή τξοςίξ ασςξκιμήςξσ (ρϋμτχμα με ςα 

αματεοϊμεμα ςξσ ΙΡ για έςξιμξ εογξςανιακϊ ρκσοϊδεμα μικοόμ έογχμ ή για έςξιμξ 

εογξρςαριακϊ ρκσοϊδεμα), ξι επαμέλεγυξι ρε ρκληοσμέμξ ρκσοϊδεμα πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξμ 

ΙΡ θα διεμεογξϋμςαι ρςξ(-α) ρςξιυείξ(-α) ρςξ(-α) ξπξίξ(-α) εμρχμαςόθηκε η αμτιρβηςξϋμεμη 

παοςίδα. 

7.22. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ αμτιρβηςείςαι ξλϊκληοη η παοςίδα ρκσοξδέμαςξπ μιαπ 

δειγμαςξληφίαπ (ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ςξσ ΙΡ για έςξιμξ εογξςανιακϊ ρκσοϊδεμα 
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μικοόμ έογχμ ή για έςξιμξ εογξρςαριακϊ ρκσοϊδεμα ή για έςξιμξ εογξρςαριακϊ ρκσοϊδεμα ή 

εογξςανιακϊ ρκσοϊδεμα μικοόμ έογχμ), ξι επαμέλεγυξι ρε ρκληοσμέμξ ρκσοϊδεμα πξσ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςξμ ΙΡ θα διεμεογξϋμςαι ρςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ 

ςηπ αμτιρβηςξϋμεμηπ παοςίδαπ. 

7.23. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ έλεγυξπ ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ςξσ ΙΡ δόρει αομηςικά 

απξςελέρμαςα, ϊλα ςα ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία ςηπ αμτιρβηςξϋμεμηπ παοςίδαπ θα 

απξμακοϋμξμςαι απϊ ςξ έογξ χπ ακαςάλληλα. 

7.24. Ξ γεχμεςοικϊπ έλεγυξπ ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ ρσμίρςαςαι ρςημ μέςοηρη 

ϊλχμ ςχμ ακμόμ, καθόπ επίρηπ και ςχμ διαγχμίχμ ςχμ πλεσοικόμ επιταμειόμ και ςηπ άμχ 

επιταμείαπ ςχμ ρςξιυείχμ. 

7.25. Ζ μέγιρςη επιςοεπϊμεμη απϊκλιρη απϊ ςιπ θεχοηςικέπ διαρςάρειπ ςξσ ποξκαςαρκεσαρμέμξσ 

ρςξιυείξσ είμαι 5mm , εκςϊπ εάμ ποξβλέπεςαι ακϊμη μεγαλϋςεοη ακοίβεια απϊ ςημ μελέςη ςξσ 

έογξσ. Ξι μεςοήρειπ θα αμαγοάτξμςαι ρε ςηοξϋμεμξ “Ληςοόξ Ρκσοξδέςηρηπ 

Οοξκαςαρκεσαρμέμχμ Ρςξιυείχμ”. 

7.26. Ρςημ επιτάμεια κάθε ποξκαςαρκεσαρμέμξσ ρςξιυείξσ θα αμαγοάτεςαι ξ ςϋπξπ, ξ αϋνχμ 

αοιθμϊπ και η ημεοξμημία ρκσοξδέςηρηπ. α φητία (γοάμμαςα & αοιθμξί) αμαγοατήπ θα έυξσμ 

εοσθοϊ υοόμα, αμθεκςικϊ ρςξ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ, και ϋφξπ ςξσλάυιρςξμ 300mm, ποξκειμέμξσ 

μα είμαι εσκοιμόπ ξοαςά ρςξμ υόοξ ρςξιβαρίαπ ςχμ ρςξιυείχμ. α αμχςέοχ ρςξιυεία θα 

ςηοξϋμςαι κας΄ αμςιρςξιυία ρςξ Ληςοόξ Ρκσοξδέςηρηπ Οοξκαςαρκεσαρμέμχμ Ρςξιυείχμ. 

7.27. Ζ ςξπξθέςηρη ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ θα γίμει με μέγιρςη επιςοεπϊμεμη 

απϊκλιρη απϊ ςημ θεχοηςική θέρη ςξσπ 5mm. 

 

οϊπξπ επιμέςοηρηπ 

7.28. Ξι εογαρίεπ ποξκαςαρκεσήπ ρςξιυείχμ απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα και ςξπξθέςηρήπ ςξσπ 

ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ θέρειπ, αμεναοςήςχπ μξοτήπ, ρυήμαςξπ και μεγέθξσπ, επιμεςοόμςαι ρε 

κσβικά μέςοα, αμά καςηγξοία ρκσοξδέμαςξπ. 

7.29. Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ καθόπ 

και ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη ςηπ εμέογειαπ, 

καθόπ και κάθε άλλη ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ πλήοη και έμςευμη καςά ςα 

αμχςέοχ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ. 

7.30. Διδικϊςεοα εμδεικςικά αλλά ϊυι πεοιξοιρςικά, δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά ςα παοακάςχ: 

 H ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ή η παοαρκεσή ςξσ ρςξ εογξςάνιξ, με ςα 

ποϊρθεςα πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ και ϊλεπ ςιπ 

απαιςξϋμεμεπ ρυεςικέπ μεςατξοέπ 

 Ξι πάρηπ τϋρεχπ απαιςξσμέμξι νσλξςϋπξι ή ριδηοξςϋπξι και η τθξοά υοήρεχπ 

ασςόμ 

 Ζ διάρςοχρη, ρσμπϋκμχρη και ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ και ξι πξιξςικξί 

έλεγυξι ασςξϋ. 

 Ζ υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά, βϋθιρη, ςξπξθέςηρη και ςακςξπξίηρη ςχμ 

ξγκξλίθχμ με ςημ βξήθεια καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ, ρςιπ ρςάθμεπ και θέρειπ πξσ 

καθξοίζξμςαι ρςα ρυέδια 

 Ζ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ 

 Ζ μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ ενξπλιρμξϋ. 

 Ζ διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ και μέρχμ 

για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 

Οοξδιαγοατήπ. 
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 Ζ ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη. 

 Ζ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κλπ για ςημ πλήοη 

και έμςευμη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή, καθόπ 

και ςχμ ςσυϊμ διξοθχςικόμ μέςοχμ (εογαρία και σλικά) εάμ διαπιρςχθξϋμ μη 

ρσμμξοτόρειπ καςά ςιπ δξκιμέπ και ςξσπ ελέγυξσπ. 

 Ξ ςξπξθεςξϋμεμξπ ριδηοξπλιρμϊπ (Β500Α ή Β500C) θα επιμεςοάςαι ρε υιλιϊγοαμμα, 

βάρει ρυεςικξϋ πίμακα ξπλιρμξϋ, ξ ξπξίξπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ 

ρσμπεοιλαμβάμεςαι ρςημ μελέςη ςξσ έογξσ., θα ρσμςάρρεςαι με μέοιμμα ςξσ 

Αμαδϊυξσ και θα θεχοείςαι απϊ ςημ Σπηοερία, ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ. 
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ΑΠΗΠΞ 8Ξ: ΑΜΩΔΞΛΔΡ ΑΟΞ ΑΞΟΚΞ Ή ΔΚΑΤΠΑ ΞΟΚΘΡΛΔΜΞ ΡΙΣΠΞΔΔΛΑ    

 
Αμςικείμεμξ 

8.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι ξι εογαρίεπ ρκσοξδέςηρηπ μέχμ αμχδξμόμ ςχμ 
κοηπιδχμάςχμ και ατξοξϋμ ρςημ καςαρκεσή ςμημάςχμ αμχδξμόμ απϊ έγυσςξ ελατοά 
ξπλιρμέμξ ή άξπλξ ρκσοϊδεμα λιμεμικόμ έογχμ βαοϋςηςαπ (κοηπιδξςξίυχμ, ποξβληςόμ, μϊλχμ, 
μηρίδχμ κλπ.). 
8.2. Ξι ρκσοξδεςήρειπ ατξοξϋμ ρςημ επέκςαρη ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ και ρσγκεκοιμέμα ρςιπ 
αμχδξμέπ ςχμ ρςηλόμ. Οεοιλαμβάμξμςαι ρςξ παοϊμ άοθοξ και ςα υσςά ρκσοξδέμαςα πξσ 
ποξβλέπξμςαι εκαςέοχθεμ ςηπ κλίμηπ καθέλκσρηπ, ςξσ εμδιάμερξσ εγκάοριξσ ρςξιυείξσ ςηπ και 
ςα ρκσοξδέμαςα ςχμ ρκσοξδεμάςχμ έδοαρηπ ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ ρςημ παοαλιακή ζόμη.  
8.3. Οεοιλαμβάμξμςαι ξι εογαρίεπ εμςϋπιρηπ, ςξπξθέςηρηπ ςχμ εναοςημάςχμ 
πάκςχρηπ/αγκϋοχρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ, ςξπξθέςηρηπ ςξσ ξπλιρμξϋ, διαμϊοτχρηπ ςχμ αομόμ 
διαρςξλήπ, ρκσοξδέςηρηπ και διαμϊοτχρηπ ςηπ αμχςέοαπ επιταμείαπ ςχμ αμχδξμόμ. Δπίρηπ 
πεοιλαμβάμξμςαι ςα πάρηπ τϋρεχπ βξηθηςικά σλικά και εναοςήμαςα για ςημ πλήοη καςαρκεσή 
ςμημάςχμ αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ απϊ έγυσςξ άξπλξ ή ελατοόπ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα. 
8.4. Ρςξ παοϊμ πεοιλαμβάμξμςαι ςα πάρηπ τϋρεχπ βξηθηςικά σλικά και εναοςήμαςα για ςημ 
πλήοη καςαρκεσή ςχμ αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ απϊ έγυσςξ ρκσοϊδεμα. 
 
Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 
8.5. Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα, 
ΔΚΞ TΟ 1501-09-09-01-00 «Αμχδξμέπ λιμεμικόμ έογχμ απϊ άξπλξ ή ελατοόπ ξπλιρμέμξ 
ρκσοϊδεμα». 
 
σπξπξιηςικέπ παοαπξμπέπ 
8.6. Θρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ ΔΚΞ TΟ 1501-09-09-01-00. 
 
Απαιςήρειπ 
8.7. α σλικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ καςαρκεσή ςμημάςχμ αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ 
απϊ έγυσςξ άξπλξ ή ελατοόπ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα είμαι α) ρκσοϊδεμα, β) ξπλιρμϊπ, γ) σλικά 
πλήοχρηπ και ρτοάγιρηπ αομόμ διαρςξλήπ και δ) ρκληοσμςικϊ σλικϊ για ςημ εμίρυσρη ςηπ 
επιτάμειαπ ςχμ αμχδξμόμ. 
8.8. Σκσοόδεμα 
8.8.1. ξ ρκσοϊδεμα ποέπει μα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ Οοξςϋπξσ ΔΚΞ EN 

206-1 για ςημ Ιαςηγξοία Έκθερηπ ρςξ Οεοιβάλλξμ ρςημ ξπξία αμήκει ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ 
(XS1, XS2 ή XS3). 

8.8.2. ξ ρκσοϊδεμα πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ καςαρκεσή ςχμ αμχδξμόμ μπξοεί μα 
είμαι α) έςξιμξ εογξςανιακϊ ρκσοϊδεμα μικοόμ έογχμ ρϋμτχμα με ςξμ Ιαμξμιρμξϋ 
ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ ΙΡ, ή β) έςξιμξ εογξρςαριακϊ ρκσοϊδεμα (ρϋμτχμα με ςξμ 
Ιαμξμιρμξϋ ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ ΙΡ), εκςϊπ εάμ ποξβλέπεςαι διατξοεςικά απϊ ςημ 
μελέςη ςξσ έογξσ. 

8.8.3. ξ ρκσοϊδεμα ςχμ αμχδξμόμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ Μέξσ 
Ιαμξμιρμξϋ ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ 2016 καςηγξοίαπ ςξσλάυιρςξμ C25/30.  

8.8.4. α σλικά ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ αμχδξμόμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςξσπ ιρυϋξμςεπ 
Δλλημικξϋπ Ιαμξμιρμξϋπ και Οοξδιαγοατέπ για ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C25/30 ή αμόςεοηπ. 
Ξι πηγέπ ποξέλεσρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ δεμ θα αλλάνξσμ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη ρϋμτχμη 
γμόμη ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ. Ρκσοξδέμαςα πξσ έυξσμ απξοοιτθεί θα ποέπει μα 
απξμακοϋμξμςαι απϊ ςξ εογξςάνιξ. 

 
8.9. Τριμέμςξ 
8.9.1. ξ ςριμέμςξ θα ρσμτχμεί με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ Οοξςϋπξσ ΔΚΞ EN 197-1 και θα 

είμαι ςϋπξσ CEM II, ΘΘΘ ή IV καςηγξοίαπ αμςξυήπ 32.5 ή 42.5.  
8.9.2. Ζ καςηγξοία αμςξυήπ ςξσ ςριμέμςξσ και η πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε 

ςριμέμςξ θα καθξοιρθεί από ςη μελέςη ρύμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, με αιςιξλξγημέμη 
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ποϊςαρη ςξσ Αμαδϊυξσ, ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθξϋμ ξι απαιςξϋμεμεπ ιδιϊςηςεπ ςξσ 
ρκσοξδέμαςξπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη και αμενάοςηςα ςηπ καςηγξοίαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, η 
μεμ ελάυιρςη πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ δεμ θα ποέπει μα είμαι 
μικοϊςεοη απϊ 330kg αμά κσβικϊ μέςοξ ρκσοξδέμαςξπ, η δε μέγιρςη πεοιεκςικϊςηςα ςξσ 
ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ δεμ θα ποέπει μα σπεοβαίμει ςα 500 kg/m3. 

8.9.3. Ζ ςήοηρη ςηπ αμχςέοχ ελάυιρςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ρε ςριμέμςξ είμαι σπξυοεχςική 
ακϊμη και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ: 

α) η ποξδιαγοατϊμεμη απϊ ςημ μελέςη καςηγξοία ρκσοξδέμαςξπ με βάρη ςημ 
μελέςη    ρσμθέρεχπ ςξσ Αμαδϊυξσ δϋμαςαι μα επιςεσυθεί με μικοϊςεοη 
πεοιεκςικϊςηςα ςριμέμςξσ, ή  
β) η εταομξγή ςηπ ποξδιαγοατϊμεμηπ, απϊ ςημ παοξϋρα ποξδιαγοατή, ελάυιρςηπ 
πεοιεκςικϊςηςαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ παοαγχγή 
ρκσοξδέμαςξπ καςηγξοίαπ (υαοακςηοιρςικήπ αμςξυήπ) αμόςεοηπ απϊ ςημ 
απαιςξϋμεμη. 

 

8.10. Νεοό 
8.10.1. Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςξσ ΔΚΞ. 
8.10.2. Απαγξοεϋεςαι η υοήρη θαλαρριμξϋ μεοξϋ για ςημ παοαρκεσή και ρσμςήοηρη ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ. 
8.10.3. Ζ αμαλξγία μεοξϋ-ςριμέμςξσ θα ποέπει μα είμαι μικοϊςεοη ςξσ 0.50 

 
8.11. Αδοαμή 
8.11.1. Ξ μέγιρςξπ κϊκκξπ αδοαμόμ ςξσ μίγμαςξπ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςξ ρκσοϊδεμα 

δεμ θα ποέπει μα έυει διάμεςοξ μεγαλϋςεοη απϊ 31,5mm. 
 
Ιάθιρη (slump) 
8.12. Θρυϋξσμ γεμικά ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  
 
Κεπςϊκξκκα 
8.13. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  
 
Οοϊρμικςα 
8.14. α ποϊρθεςα ποϊρμικςα θα ποξρδιξοιρθξϋμ απϊ ςημ μελέςη ρϋμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ 
πξσ θα ποέπει μα ρσμςαυθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ και θα εγκοιθεί απϊ ςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. α 
ποϊρθεςα ρκσοξδέμαςξπ θα ποέπει μα ικαμξπξιξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Οοξδιαγοατήπ ΔΚΞ EN 
934-2. Ξι αμαλξγίεπ εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ ποξρθέςξσ ρςξ μείγμα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα 
ρσμτχμηθξϋμ ποξ ςηπ ξπξιαρδήπξςε ρκσοξδέςηρηπ και θα είμαι αμςίρςξιυεπ ςηπ μελέςηπ 
ρϋμθερηπ. 
8.15. ξ ρκσοϊδεμα θα έυει ςημ καςάλληλη οεσρςϊςηςα παοά ςξμ μικοϊ λϊγξ μεοξϋ ποξπ 
ςριμέμςξ. Ζ απαίςηρη ςηπ οεσρςϊςηςαπ θα καλστθεί με ςημ υοήρη οεσρςξπξιηςξϋ πξσ θα 
ποξβλέπεςαι απϊ ςη μελέςη ρσμθέρεχπ. 

 
Ξπλιρμϊπ 
8.16. Γεμικά ιρυϋει η ΔΚΞ Ο 1501-01-02-01-00 με ςιπ ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ/ ρσμπληοόρειπ: 

 α. Απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη ξπλιρμόμ καςαρκεσαρμέμχμ με ςημ μέθξδξ 
δερμίδχμ (έλαρη δερμίδχμ απϊ παλιϊ ρίδεοξ με ασςξγεμή ρσγκϊλληρη κ.λπ.). 
Δπίρηπ απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη ξπλιρμξϋ πξσ έυει σπξρςεί 
αμεπαμϊοθχςεπ παοαμξοτόρειπ. 

 β. Ξ ριδηοξϋπ ξπλιρμϊπ πξσ εμρχμαςόμεςαι ρςξ έυγσςξ ρκσοϊδεμα ςχμ 
αμχδξμόμ θα είμαι ξμξιξγεμήπ, δεμ θα παοξσριάζει διαλείφειπ ρσμέυειαπ καςά 
ςημ ποξεογαρία και θα καθαοίζεςαι καλά απϊ ακαθαορίεπ, λίπη και ρκξσοιά 
ποιμ απϊ ςη υοήρη ςξσ. Ζ κάμφη ςξσ ριδήοξσ ςχμ διαμέςοχμ μέυοι 25 mm θα 
γίμεςαι 
πάμςξςε εμ φσυοό (πξςέ εμ θεομό). Για διαςξμέπ μεγαλϋςεοεπ ςχμ 25 mm 
επιςοέπεςαι η εμ θεομό κάμφη ςξσ ριδήοξσ. 
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 γ. Ρε πεοιπςόρειπ αμτιβξλιόμ για ςημ πξιϊςηςα ςξσ ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ, η 
Δπιβλέπξσρα Σπηοερία έυει δικαίχμα μα σπξυοεόρει ςξμ Αμάδξυξ μα ποξβεί ρε 
έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ, ξ ξπξίξπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςχμ 
Οοξςϋπχμ ΔΚΞ EN ISO 15630-1 και ΔΚΞ EN 10081-3 και ςξσ Ιαμξμιρμξϋ 
ευμξλξγίαπ Υαλϋβχμ Ξπλιρμξϋ Ρκσοξδέμαςξπ (Ι..Υ.). 

 δ. Ηα υοηριμξπξιηθεί υάλσβαπ S500s ρϋμτχμα με ςα ποϊςσπα ΔΚΞ EN ISO 
15630-1 και ΔΚΞ EN 10081-3 και ςξμ Ι..Υ, εκςϊπ εάμ ποξβλέπεςαι 
διατξοεςικά απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ. 
 

Σλικά πλήοχρηπ και ρτοάγιρηπ αομόμ  

8.22 Θρυϋει η ΔΚΞ Ο 1501-09-09-03-00. 

 
Σλικά 
8.23 Ξι αμχδξμέπ ςχμ κοηπιδχμάςχμ ποξβλέπξμςαι με επίπαρη ρκληοσμςικξϋ ρςημ άμχ 

επιτάμεια ςξσπ. Δναίοερη ασςξϋ είμαι ςα ρκσοξδέμαςα πξσ ποξβλέπξμςαι χπ έδοαρη για ςημ 

καςαρκεσή ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ ρςημ παοαλιακή ζόμη.  

8.24 ξ ρκληοσμςικϊ νηοϊ μείγμα με ςξ ξπξίξ γίμεςαι επίπαρη ρςημ επιτάμεια ςηπ αμχδξμήπ, 

απξςελείςαι απϊ υαλαζιακή άμμξ ή άμμξ κξοξσμδίξσ ρε πξρϊςηςα 4 kg/m2 και ςριμέμςξ ρε 

πξρϊςηςα 2 kg/m2. ξ αδιάλσςξ σπϊλειμμα ςηπ άμμξσ θα ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξ ςξσ 65%. 

8.25 Ζ επίπαρη με ρκληοσμςικϊ ρςημ επιτάμεια ςχμ αμχδξμόμ πεοιλαμβάμεςαι ρςημ ςιμή ςξσ 

αμςίρςξιυξσ ςιμξλξγίξσ ςξσπ, εμό αμςίθεςα ρςα ρκσοξδέμαςα ςχμ επιρςοόρεχμ αμείβεςαι 

νευχοιρςά.  

 
Λεςατξοά, τξοςξεκτϊοςχρη, απϊθερη σλικόμ, καςαρκεσή και αμξυέπ 

8.26 Μεςατξοά, τξοςξεκτόοςωρη, απόθερη σλικώμ 

Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςχμ ΔΚΞ Ο 1501-01-01-00-00 και ΔΚΞ Ο 1501-01-02-01-00. 

Ρςημ 

πεοίπςχρη υοηριμξπξιήρεχπ εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ, πέοαμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ρςιπ αμχςέοχ 

Οοξδιαγοατέπ, ρςα δελςία απξρςξλήπ θα ποέπει μα γίμεςαι ρατήπ αματξοά και ρςημ 

πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ. 

 
Ιαςαρκεσή  
1. Ριδηοϊςσπξι 

8.27 Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςηπ ΔΚΞ Ο 1501-01-04-03-00 και ΔΚΞ TΟ 1501-09-09-01-
00 

 
2. Οοξεςξιμαρία για ρκσοξδέςηρη 

8.28 Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςηπ ΔΚΞ TΟ 1501-09-09-01-00. 
 
3. Ρκσοξδέςηρη έγυσςξσ ρκσοξδέμαςξπ αμχδξμόμ 

8.29 Ζ ρκσοξδέςηρη ασςξςελόμ ςμημάςχμ αμχδξμόμ μεςανϋ αομόμ διαρςξλήπ θα είμαι 

ρσμευήπ. Διακξπή ςηπ ρκσοξδέςηρηπ επιςοέπεςαι μϊμξμ ϊςαμ ποξβλέπξμςαι καςαρκεσαρςικξί 

αομξί απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ. Ξι καςαρκεσαρςικξί αομξί μπξοξϋμ μα διαπεομόμςαι απϊ ςξμ 

ριδηοξπλιρμϊ. Για ςημ διαμϊοτχρη ςχμ καςαρκεσαρςικόμ αομόμ, θα απξμακοϋμξμςαι ςσυϊμ 

υαλαοά σλικά απϊ ςημ επιτάμεια ςξσ ήδη ρκληοσμθέμςξπ ςμήμαςξπ, θα γίμεςαι επιμελήπ 

καθαοιρμϊπ, διαμϊοτχρη ςοαυείαπ επιτάμειαπ και διαβοξυή με μεοϊ. Αμέρχπ ποιμ ςημ έμαονη 

ςηπ μέαπ ρκσοξδέςηρηπ, η δε επιτάμεια θα επαλείτεςαι με μίγμα μεοξϋ – ςριμέμςξσ. 

8.30 Όπχπ αματέοθηκε ρςημ ςελική επιτάμεια ςηπ αμχδξμήπ - πλημ ςξσ ρςξιυείξσ έδοαρηπ 

ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ - αμέρχπ μεςά ςημ διάρςοχρη και δϊμηρη ςηπ ςελεσςαίαπ (άμχ) 

ρςοόρεχπ ςηπ, θα γίμεςαι επίπαρη με καςάλληλξ ρκληοσμςικό νηοό μείγμα. ξ ρκληοσμςικϊ 
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σλικϊ θα εμρχμαςόμεςαι ρςημ μάζα ςξσ μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ με μηυαμικά μέρα (υοήρη 

ελικξπςέοξσ καςαρκεσήπ βιξμηυαμικόμ δαπέδχμ) ή με υειοχμακςική εογαρία (ρσμπίερη με 

μσρςοί) αμαλϊγχπ με ςξμ διαθέριμξ υόοξ εογαρίαπ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ διάςανη ςξσ 

ριδηοϊςσπξσ ςηπ αμχδξμήπ. 

 

Διαμϊοτχρη αομόμ διαρςξλήπ  

8.31 Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςηπ ΔΚΞ TΟ 501-09-09-03-00. 

 

Απαιςήρειπ πξιξςικόμ ελέγυχμ καςά ςημ παοαλαβή και αμξυέπ 

8.32 Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςηπ ΔΚΞ TΟ 501-09-09-03-00. 

 

οϊπξπ επιμέςοηρηπ 

8.33 α πάρηπ τϋρηπ έναλα έγυσςα ρκσοξδέμαςα αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ επιμεςοόμςαι 

αμά κσβικϊ μέςοξ έςξιμηπ καςαρκεσήπ με βάρη ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη, αμάλξγα με ςημ 

καςηγξοία ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. Ξ ϊγκξπ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ εγκιβχςιρμέμχμ ρςξ ρκσοϊδεμα 

καςαρκεσόμ (ρχλήμεπ, καμάλια ηλεκςοξμηυαμξλξγικόμ παοξυόμ, τοεάςια κλπ) θα αταιοείςαι 

απϊ ςιπ επιμεςοξϋμεμεπ πξρϊςηςεπ.Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ 

ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ καθόπ και ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η 

καςαμάλχρη ςηπ εμέογειαπ, καθόπ και κάθε άλλη ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για 

ςημ πλήοη και έμςευμη καςά ςα αμχςέοχ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ. 

 

8.34 Διδικϊςεοα εμδεικςικά αλλά ϊυι πεοιξοιρςικά, δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά ςα παοακάςχ: 

 

 H ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ή η παοαρκεσή ςξσ ρςξ εογξςάνιξ, με ςα 

ποϊρθεςα πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ και ϊλεπ ςιπ 

απαιςξϋμεμεπ ρυεςικέπ μεςατξοέπ 

 Ξι πάρηπ τϋρεχπ απαιςξσμέμξι νσλξςϋπξι ή ριδηοξςϋπξι και η τθξοά υοήρεχπ 

ασςόμ 

 Ζ διάρςοχρη, ρσμπϋκμχρη και ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ και ξι πξιξςικξί έλεγυξι 

ασςξϋ. 

 Ζ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ 

 Ζ μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ ενξπλιρμξϋ. 

 Ζ διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ και μέρχμ 

για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 

Οοξδιαγοατήπ. 

 Ζ ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη. 

 Ζ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κλπ για ςημ πλήοη 

και έμςευμη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή, καθόπ 

και ςχμ ςσυϊμ διξοθχςικόμ μέςοχμ (εογαρία και σλικά) εάμ διαπιρςχθξϋμ μη 

ρσμμξοτόρειπ καςά ςιπ δξκιμέπ και ςξσπ ελέγυξσπ. 

 Ξ ςξπξθεςξϋμεμξπ ελατοϊπ ριδηοξπλιρμϊπ (Β500Α ή Β500C) θα επιμεςοάςαι ρε 

υιλιϊγοαμμα, βάρει ρυεςικξϋ πίμακα ξπλιρμξϋ, ξ ξπξίξπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ 

ρσμπεοιλαμβάμεςαι ρςημ μελέςη ςξσ έογξσ, θα ρσμςάρρεςαι με μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ 

και θα θεχοείςαι απϊ ςημ Σπηοερία, ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ. 
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ΑΠΗΠΞ 9ξ: ΑΜΩΔΞΛΔΡ ΚΘΛΔΜΘΙΩΜ ΔΠΓΩΜ ΑΟΞ ΞΟΚΘΡΛΔΜΞ ΡΙΣΠΞΔΔΛΑ - 
ΟΠΞΤΣΚΑΙΖΠΘΞ ΞΘΥΘΞ 

 
Αμςικείμεμξ 

9.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι ξι εογαρίεπ ρκσοξδέςηρηπ ρςξιυείχμ απϊ ξπλιρμέμξ 

ρκσοϊδεμα και ατξοξϋμ ρςημ καςαρκεσή ςμημάςχμ ενάλχμ καςαρκεσόμ απϊ έγυσςξ καμξμικά 

ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα λιμεμικόμ έογχμ βαοϋςηςαπ (κοηπιδξςξίυχμ, ποξβληςόμ, μϊλχμ, μηρίδχμ 

κλπ.). 

9.2. Ξι ρκσοξδεςήρειπ ατξοξϋμ ρςημ καςαρκεσή ςχμ μέχμ ποξτσλακςήοιχμ ςξιυίχμ ςϊρξ ρςξμ 

ποξρήμεμξ ϊρξ και ρςξμ σπήμεμξ μόλξ. Ρσμπεοιλαμβάμεςαι και η αμχδξμή ςηπ κλίμηπ 

καθέλκσρηπ (ρςξ άμχ ςμήμα ςηπ), η επιπλέξσρα πλάκα ρςξ πίρχ μέοξπ ςηπ και η πξρϊςηςα υσςξϋ 

ρκσοξδέμαςξπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ ακοξμόλιξ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ για ςημ ςελική 

διαμϊοτχρη ςξσ ρςξιυείξσ έδοαρηπ ςξσ ταμξϋ ακοξμχλίξσ.  

9.3. Οεοιλαμβάμξμςαι ξι εογαρίεπ εμςϋπιρηπ, ςξπξθέςηρηπ ςχμ εναοςημάςχμ πάκςχρηπ/ 

αγκϋοχρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ, ςξπξθέςηρηπ ςξσ ξπλιρμξϋ, διαμϊοτχρηπ ςχμ αομόμ διαρςξλήπ, 

ρκσοξδέςηρηπ και διαμϊοτχρηπ ςηπ αμχςέοαπ επιταμείαπ ςχμ αμχδξμόμ. Δπίρηπ 

πεοιλαμβάμξμςαι ςα πάρηπ τϋρεχπ βξηθηςικά σλικά και εναοςήμαςα για ςημ πλήοη καςαρκεσή 

ςμημάςχμ αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ απϊ έγυσςξ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα. 

9.4. Ρςξ παοϊμ πεοιλαμβάμξμςαι ςα πάρηπ τϋρεχπ βξηθηςικά σλικά και εναοςήμαςα για ςημ 

πλήοη καςαρκεσή ςχμ αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ απϊ έγυσςξ ρκσοϊδεμα. 

 

Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

9.5. Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα, 

ΔΚΞ Ο 1501-09-09-02-00:2009 «Αμχδξμέπ λιμεμικόμ έογχμ απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα. 

 

σπξπξιηςικέπ παοαπξμπέπ 

9.6. Θρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ ΔΚΞ TΟ 1501-09-09-02-00. 

 

Απαιςήρειπ 

9.7. α σλικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ καςαρκεσή ςμημάςχμ αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ 

απϊ έγυσςξ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα είμαι α) ρκσοϊδεμα, β) ξπλιρμϊπ, γ) σλικά πλήοχρηπ και 

ρτοάγιρηπ αομόμ διαρςξλήπ και δ) ρκληοσμςικϊ σλικϊ για ςημ εμίρυσρη ςηπ επιτάμειαπ ςχμ 

αμχδξμόμ. 

9.8. Ρκσοϊδεμα 

9.8.1. ξ ρκσοϊδεμα ποέπει μα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ Οοξςϋπξσ ΔΚΞ EN 

206-1 για ςημ Ιαςηγξοία Έκθερηπ ρςξ Οεοιβάλλξμ ρςημ ξπξία αμήκει ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ 

(XS1, XS2 ή XS3). 

9.8.2. ξ ρκσοϊδεμα πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ καςαρκεσή ςχμ αμχδξμόμ μπξοεί μα 

είμαι α) έςξιμξ εογξςανιακϊ ρκσοϊδεμα μικοόμ έογχμ ρϋμτχμα με ςξμ Ιαμξμιρμξϋ 

ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ ΙΡ, ή β) έςξιμξ εογξρςαριακϊ ρκσοϊδεμα (ρϋμτχμα με ςξμ 

Ιαμξμιρμξϋ ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ ΙΡ), εκςϊπ εάμ ποξβλέπεςαι διατξοεςικά απϊ ςημ 

μελέςη ςξσ έογξσ. 

9.8.3. ξ ρκσοϊδεμα ςχμ αμχδξμόμ θα είμαι καςηγξοίαπ ςξσλάυιρςξμ C30/37.  

9.8.4. α σλικά ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα είμαι ρϋμτχμα με ςξσπ ιρυϋξμςεπ Δλλημικξϋπ 

Ιαμξμιρμξϋπ και Οοξδιαγοατέπ για ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C30/37 ή αμόςεοηπ. Ξι πηγέπ 

ποξέλεσρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ δεμ θα αλλάνξσμ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη ρϋμτχμη γμόμη 
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ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ. Ρκσοξδέμαςα πξσ έυξσμ απξοοιτθεί θα ποέπει μα 

απξμακοϋμξμςαι απϊ ςξ εογξςάνιξ. 

 
 

9.9. Τριμέμςξ 

9.9.1. ξ ςριμέμςξ θα ρσμτχμεί με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ Οοξςϋπξσ ΔΚΞ EN 197-1 και θα 

είμαι ςϋπξσ CEM Θ, II, ΘΘΘ ή IV καςηγξοίαπ αμςξυήπ 32.5 ή 42.5.  

9.9.2. Ζ καςηγξοία αμςξυήπ ςξσ ςριμέμςξσ και η πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε 

ςριμέμςξ θα καθξοιρθεί απϊ ςη μελέςη ρϋμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, με αιςιξλξγημέμη 

ποϊςαρη ςξσ Αμαδϊυξσ, ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθξϋμ ξι απαιςξϋμεμεπ ιδιϊςηςεπ ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη και αμενάοςηςα ςηπ καςηγξοίαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, η 

μεμ ελάυιρςη πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ δεμ θα ποέπει μα είμαι 

μικοϊςεοη απϊ 330 kg αμά κσβικϊ μέςοξ ρκσοξδέμαςξπ, η δε μέγιρςη πεοιεκςικϊςηςα ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ δεμ θα ποέπει μα σπεοβαίμει ςα 500 kg/m3. 

9.9.3. Ζ ςήοηρη ςηπ αμχςέοχ ελάυιρςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ρε ςριμέμςξ είμαι σπξυοεχςική 

ακϊμη και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ: 

α) η ποξδιαγοατϊμεμη απϊ ςημ μελέςη καςηγξοία ρκσοξδέμαςξπ με βάρη ςημ 

μελέςη    ρσμθέρεχπ ςξσ Αμαδϊυξσ δϋμαςαι μα επιςεσυθεί με μικοϊςεοη 

πεοιεκςικϊςηςα ςριμέμςξσ, ή  

β) η εταομξγή ςηπ ποξδιαγοατϊμεμηπ, απϊ ςημ παοξϋρα ποξδιαγοατή, ελάυιρςηπ 

πεοιεκςικϊςηςαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ παοαγχγή 

ρκσοξδέμαςξπ καςηγξοίαπ (υαοακςηοιρςικήπ αμςξυήπ) αμόςεοηπ απϊ ςημ 

απαιςξϋμεμη. 

γ) Δεμ ρσμιρςάςαι η υοήρη ςριμέμςξσ αμθεκςικξϋ ρε θειικά (ςϋπξσ IV ςξσ ΟΔ 

244/29.2.80) για ςημ παοαγχγή ςξσ εγυϋςξσ επί ςϊπξσ ξπλιρμέμξσ ρκσοξδέμαςξπ 

ςμημάςχμ αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ. 
 

9.10. Νεοό 

9.10.1. Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςξσ ΔΚΞ. 

9.10.2. Απαγξοεϋεςαι η υοήρη θαλαρριμξϋ μεοξϋ για ςημ παοαρκεσή και ρσμςήοηρη ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ. 

9.10.3. Ζ αμαλξγία μεοξϋ-ςριμέμςξσ θα ποέπει μα είμαι μικοϊςεοη ςξσ 0.48 

 

9.11. Αδοαμή 

9.11.1. Ξ μέγιρςξπ κϊκκξπ αδοαμόμ ςξσ μίγμαςξπ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςξ ρκσοϊδεμα 

δεμ θα ποέπει μα έυει διάμεςοξ μεγαλϋςεοη απϊ 31,5 mm. 

 

Ιάθιρη (slump) 

9.12. Θρυϋξσμ γεμικά ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  

 

Κεπςϊκξκκα 

9.13. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊςσπχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ΔΚΞ.  

 
Οοϊρμικςα 

9.14. α ποϊρθεςα ποϊρμικςα θα ποξρδιξοιρθξϋμ απϊ ςημ μελέςη ρϋμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ 

πξσ θα ποέπει μα ρσμςαυθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ και θα εγκοιθεί απϊ ςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. α 

ποϊρθεςα ρκσοξδέμαςξπ θα ποέπει μα ικαμξπξιξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Οοξδιαγοατήπ ΔΚΞ EN 

934-2. Ξι αμαλξγίεπ εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ ποξρθέςξσ ρςξ μείγμα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα 
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ρσμτχμηθξϋμ ποξ ςηπ ξπξιαρδήπξςε ρκσοξδέςηρηπ και θα είμαι αμςίρςξιυεπ ςηπ μελέςηπ 

ρϋμθερηπ. 

9.15. ξ ρκσοϊδεμα θα έυει ςημ καςάλληλη οεσρςϊςηςα παοά ςξμ μικοϊ λϊγξ μεοξϋ ποξπ 

ςριμέμςξ. Ζ απαίςηρη ςηπ οεσρςϊςηςαπ θα καλστθεί με ςημ υοήρη οεσρςξπξιηςξϋ πξσ θα 

ποξβλέπεςαι απϊ ςη μελέςη ρσμθέρεχπ. 

 

Ξπλιρμϊπ 

9.16. Γεμικά ιρυϋει η ΔΚΞ Ο 1501-01-02-01-00 με ςιπ ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ/ ρσμπληοόρειπ: 

 α. Απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη ξπλιρμόμ καςαρκεσαρμέμχμ με ςημ μέθξδξ 

δερμίδχμ (έλαρη δερμίδχμ απϊ παλιϊ ρίδεοξ με ασςξγεμή ρσγκϊλληρη κ.λπ.). 

Δπίρηπ απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη ξπλιρμξϋ πξσ έυει σπξρςεί 

αμεπαμϊοθχςεπ παοαμξοτόρειπ. 

 β. Ξ ριδηοξϋπ ξπλιρμϊπ πξσ εμρχμαςόμεςαι ρςξ έυγσςξ ρκσοϊδεμα ςχμ 

αμχδξμόμ θα είμαι ξμξιξγεμήπ, δεμ θα παοξσριάζει διαλείφειπ ρσμέυειαπ καςά 

ςημ ποξεογαρία και θα καθαοίζεςαι καλά απϊ ακαθαορίεπ, λίπη και ρκξσοιά 

ποιμ απϊ ςη υοήρη ςξσ. Ζ κάμφη ςξσ ριδήοξσ ςχμ διαμέςοχμ μέυοι 25 mm θα 

γίμεςαι 

πάμςξςε εμ φσυοό (πξςέ εμ θεομό). Για διαςξμέπ μεγαλϋςεοεπ ςχμ 25 mm 

επιςοέπεςαι η εμ θεομό κάμφη ςξσ ριδήοξσ. 

 γ. Ρε πεοιπςόρειπ αμτιβξλιόμ για ςημ πξιϊςηςα ςξσ ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ, η 

Δπιβλέπξσρα Σπηοερία έυει δικαίχμα μα σπξυοεόρει ςξμ Αμάδξυξ μα ποξβεί ρε 

έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ, ξ ξπξίξπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ ςχμ 

Οοξςϋπχμ ΔΚΞ EN ISO 15630-1 και ΔΚΞ EN 10081-3 και ςξσ Ιαμξμιρμξϋ 

ευμξλξγίαπ Υαλϋβχμ Ξπλιρμξϋ Ρκσοξδέμαςξπ (Ι..Υ.). 

 δ. Ηα υοηριμξπξιηθεί υάλσβαπ S500s ρϋμτχμα με ςα ποϊςσπα ΔΚΞ EN ISO 

15630-1 και ΔΚΞ EN 10081-3 και ςξμ Ι..Υ, εκςϊπ εάμ ποξβλέπεςαι 

διατξοεςικά απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ. 

 

Σλικά πλήοχρηπ και ρτοάγιρηπ αομόμ  

9.17. Θρυϋει η ΔΚΞ Ο 1501-09-09-03-00. 

 

Σλικά 

9.18. ξ ρκληοσμςικϊ νηοϊ μείγμα με ςξ ξπξίξ γίμεςαι επίπαρη ρςημ επιτάμεια ςηπ αμχδξμήπ, 

απξςελείςαι απϊ υαλαζιακή άμμξ ή άμμξ κξοξσμδίξσ ρε πξρϊςηςα 4 kg/m2 και ςριμέμςξ ρε 

πξρϊςηςα 2 kg/m2. ξ αδιάλσςξ σπϊλειμμα ςηπ άμμξσ θα ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξ ςξσ 65%. 

9.19. Ζ υοήρη ςξσ ρκληοσμςικξϋ μίγμαςξπ ποξβλέπεςαι ρε ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ αματέοξμςαι ρςξ 

παοϊμ άοθοξ, πλημ εμδευξμέμχπ ςχμ πεοιπςόρεχμ πξσ ςμήμαςα ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ δεμ 

επιβαοϋμξμςαι με διέλεσρη κσκλξτξοίαπ ξυημάςχμ. 

 

οϊπξπ επιμέςοηρηπ 

9.20. α πάρηπ τϋρηπ έναλα έγυσςα ρκσοξδέμαςα αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ επιμεςοόμςαι αμά 

κσβικϊ μέςοξ έςξιμηπ καςαρκεσήπ με βάρη ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη, αμάλξγα με ςημ καςηγξοία 

ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. Ξ ϊγκξπ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ εγκιβχςιρμέμχμ ρςξ ρκσοϊδεμα καςαρκεσόμ 

(ρχλήμεπ, καμάλια ηλεκςοξμηυαμξλξγικόμ παοξυόμ, τοεάςια κλπ) θα αταιοείςαι απϊ ςιπ 

επιμεςοξϋμεμεπ πξρϊςηςεπ. 

9.21. Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ καθόπ 

και ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη ςηπ εμέογειαπ, 
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καθόπ και κάθε άλλη ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ πλήοη και έμςευμη καςά ςα 

αμχςέοχ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ. 

9.22. Διδικϊςεοα εμδεικςικά αλλά ϊυι πεοιξοιρςικά, δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά ςα παοακάςχ: 

 H ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ή η παοαρκεσή ςξσ ρςξ εογξςάνιξ, με ςα 

ποϊρθεςα πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ και ϊλεπ ςιπ 

απαιςξϋμεμεπ ρυεςικέπ μεςατξοέπ 

 Ξι πάρηπ τϋρεχπ απαιςξσμέμξι νσλξςϋπξι ή ριδηοξςϋπξι και η τθξοά υοήρεχπ 

ασςόμ 

 Ζ διάρςοχρη, ρσμπϋκμχρη και ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ και ξι πξιξςικξί έλεγυξι 

ασςξϋ. 

 Ζ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ 

 Ζ μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ ενξπλιρμξϋ. 

 Ζ διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ και μέρχμ 

για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 

Οοξδιαγοατήπ. 

 Ζ ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη. 

 Ζ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κλπ για ςημ πλήοη 

και έμςευμη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή, καθόπ 

και ςχμ ςσυϊμ διξοθχςικόμ μέςοχμ (εογαρία και σλικά) εάμ διαπιρςχθξϋμ μη 

ρσμμξοτόρειπ καςά ςιπ δξκιμέπ και ςξσπ ελέγυξσπ. 

 Ξ ςξπξθεςξϋμεμξπ ριδηοξπλιρμϊπ (Β500Α ή Β500C) θα επιμεςοάςαι ρε υιλιϊγοαμμα, 

βάρει ρυεςικξϋ πίμακα ξπλιρμξϋ, ξ ξπξίξπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ 

ρσμπεοιλαμβάμεςαι ρςημ μελέςη ςξσ έογξσ, θα ρσμςάρρεςαι με μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ 

και θα θεχοείςαι απϊ ςημ Σπηοερία, ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ. 
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ΑΠΗΠΞ 10ξ:  ΑΠΛΞΘ ΔΘΑΡΞΚΖΡ ΑΜΩΔΞΛΩΜ ΚΘΛΔΜΘΙΩΜ ΔΠΓΩΜ  

 
Αμςικείμεμξ 

10.1 Ξι εογαρίεπ πξσ ποξδιαγοάτξμςαι ρςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή ατξοξϋμ ρςημ παοξϋρα 
είμαι ξ καθξοιρμϊπ ςχμ απαιςήρεχμ για ςημ διαμϊοτχρη ςχμ αομόμ διαρςξλήπ ςχμ αμχδξμόμ 
λιμεμικόμ έογχμ απϊ ρκσοϊδεμα. 
10.2 Οεοιλαμβάμξμςαι ξι εογαρίεπ διαμϊοτχρηπ ςχμ αομόμ, ςα σλικά πλήοχρηπ και ρτοάγιρήπ 
ςχμ και ςα βλήςοα ρσμευείαπ. 

 
Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 
10.3 Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα, 
ΔΚΞ Ο 1501-09-09-03-00:2009 «Αομξί Διαρςξλήπ Κιμεμικόμ Έογχμ» 
 
Απαιςήρειπ 
10.4 Σλικά  
10.4.1. Για ςημ πλήοχρη ςχμ αομόμ διαρςξλήπ θα υοηριμξπξιξϋμςαι ποξκαςαρκεσαρμέμα 

τϋλλα απϊ ρσμπιέριμξ σλικό, αμθεκςικά ρςημ σγοαρία, ρςημ ρήφη και ρςημ θλιπςική 
παοαμόοτχρη. α τϋλλα πλήοχρηπ θα ρσμςίθεμςαι είςε από ίμεπ νύλξσ εμπξςιρμέμεπ ρε 
άρταλςξ, ή από αρταλςόδεςξ σλικό. 

10.4.2. Δεμ ρσμιρςάςαι η υοήρη διξγκξϋμεμχμ σλικόμ πλήοχρηπ ή σλικόμ ατοόδξσπ ςϋπξσ 
(π.υ. διξγκόμεμη πξλσρςεοϊλη – τελιζϊλ) ρςξ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ, λϊγχ ςηπ ασνημέμηπ 
σδοξπεοαςϊςηςαπ και ςηπ μειχμέμηπ ακαμφίαπ και τέοξμςξπ ικαμϊςηςαπ πξσ παοξσριάζξσμ. 

10.4.3. α τϋλλα πλήοχρηπ ςχμ αομόμ διαρςξλήπ θα είμαι ποξψϊμςα βιξμηυαμικήπ 
ποξελεϋρεχπ αμαγμχοιρμέμξσ εογξρςαρίξσ. Οοιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ, ξ 
Αμάδξυξπ θα σπξβάλει ποξπ ανιξλϊγηρη/έγκοιρη ρςημ Δπιβλέπξσρα Σπηοερία 
πληοξτξοιακϊ σλικϊ για ςα σλικά πξσ ποξςίθεςαι μα υοηριμξπξιήρει, ρςξ ξπξίξ θα 
ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ςευμικά τσλλάδια ςξσ καςαρκεσαρςή και πιρςξπξιηςικά 
διαπιρςξϋμεμχμ εογαρςηοίχμ (καςά ςημ κείμεμη Ιξιμξςική Μξμξθερία) απϊ ςα ξπξία θα 
ποξκϋπςξσμ ςα μηυαμικά και υημικά υαοακςηοιρςικά ςχμ σλικόμ. 

10.4.4. Ιας‟ ελάυιρςξμ, απϊ ςα πιρςξπξιηςικά θα ποξκϋπςει η ρσμμϊοτχρη ςχμ σλικόμ 
ποξπ ςιπ ακϊλξσθεπ απαιςήρειπ: 
 

 
Οίμακαπ 10-1. Απαιςήρειπ σλικώμ πλήοωρηπ αομώμ διαρςξλήπ 

 
10.4.5. ξ πάυξπ ςχμ τϋλλχμ πλήοχρηπ θα ποέπει μα είμαι ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςημ 

μελέςη. Ζ εταομξγή επαλλήλχμ τϋλλχμ για επίςεσνη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ αμξίγμαςξπ ςξσ 
αομξϋ γίμεςαι απξδεκςή ετϊρξμ ςεκμηοιόμεςαι απϊ ςα ςευμικά ρςξιυεία ςξσ σλικξϋ. ξ 
πάυξπ ςξσ αομξϋ ςχμ αμχδξμόμ, ςξίυχμ και ϊλχμ ςχμ ρςξιυείχμ υσςξϋ ρκσοξδέμαςξπ 
ποξβλέπεςαι ίρξ με 2,40εκας. Δεμ ποξβλέπεςαι διαμϊοτχρη αομξϋ ρςημ καςαρκεσή 
έδοαρηπ ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ.  

 
Σλικά ρτοάγιρηπ αομόμ διαρςξλήπ 
10.5 α σλικά ρτοάγιρηπ ςχμ αομόμ διαρςξλήπ θα ποέπει μα εναρταλίζξσμ ιρυσοή ποϊρτσρη 
με ςξ ρκσοϊδεμα, για μακοϊ υοξμικϊ διάρςημα και σπϊ ξπξιερδήπξςε καιοικέπ ρσμθήκεπ. 
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10.6 α σλικά ασςά θα είμαι ελαρςξμεοή πξλσμεοξϋπ βάρηπ (πξλσρξσλτίδια ή πξλσξσοεθάμεπ) 
εμϊπ ή δϋξ ρσρςαςικόμ και θα διαθέςξσμ θεομξκοαριακϊ εϋοξπ λειςξσογίαπ απϊ –50C έχπ +700C. 
10.7 Οξλσρξσλτιδικϊ ή πξλσξσοαιθαμικϊ ελαρςξμεοέπ σλικϊ, δϋξ ή πεοιρρξςέοχμ ρσρςαςικόμ, 
εγυσϊμεμξ εμ φσυοό ή εταομξζϊμεμξ δια πιρςξλέςξσ θα πληοξί ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ποξςϋπξσ 
ΔΚΞ EN ISO 11600. 
10.8 Οοιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ, ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλει ποξπ έγκοιρη ρςημ Δπιβλέπξσρα 
Σπηοερία α) καςαλϊγξσπ, ςευμικά τσλλάδια κ.λ.π. και β) πιρςξπξιηςικά καςαλληλϊςηςαπ ςχμ 
ποξςειμξμέμχμ ποξπ εμρχμάςχρη ρςξ έογξ σλικόμ, ρςα ξπξία θα αμαγοάτεςαι η ξμξμαρία ςξσ 
εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ, η  ημεοξμημία και ςξπξθερία παοαγχγήπ και θα πιρςξπξιείςαι ϊςι ςα 
ποξςειμϊμεμα σλικά ικαμξπξιξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ποξδιαγοατήπ ασςήπ. 
10.9 α πιρςξπξιηςικά καςαλληλϊςηςαπ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ απξςελέρμαςα δξκιμόμ για ςιπ 
ακϊλξσθεπ ιδιϊςηςεπ ςχμ σλικόμ: 
10.10 Ιας‟ ελάυιρςξμ, απϊ ςα πιρςξπξιηςικά θα ποξκϋπςει η ρσμμϊοτχρη ςχμ σλικόμ ποξπ ςιπ 
ακϊλξσθεπ απαιςήρειπ: 
 

 
Οίμακαπ 10-1. Απαιςήρειπ σλικώμ ρτοάγιρηπ αομώμ διαρςξλήπ  

10.11 Ρςα ςευμικά τσλλάδια ςξσ εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ ςξσ σλικξϋ θα πεοιλαμβάμξμςαι 
πληοξτξοίεπ για ςημ ρϋμθερη, ςιπ ιδιϊςηςεπ, ςημ ρσρκεσαρία ςχμ επιμέοξσπ ρσρςαςικόμ ςξσ 
ποξψϊμςξπ εογαρίμξσ και χοίμαμρηπ, ςξμ μέγιρςξ υοϊμξ και ςιπ ρσμθήκεπ απξθήκεσρηπ, ξδηγίεπ 
υοήρηπ (ποξεςξιμαρία επιταμειόμ, αρςάοχμα, αμάμεινη σλικόμ, απαιςξϋμεμξπ ενξπλιρμϊπ 
κ.λ.π.), ξδηγίεπ εταομξγήπ (δι‟ εγυϋρεχπ ή πιρςξλέςξσ, τιμίοιρμα κ.λ.π.) καθόπ και ξδηγίεπ για 
μέςοα σγείαπ και αρταλείαπ καςά ςημ εταομξγή ςξσ σλικξϋ. 
10.12 α σλικά ρτοάγιρηπ ςχμ αομόμ διαρςξλήπ θα ποέπει σπξυοεχςικά μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςξ 
αμςίρςξιυξ σλικϊ ποξεςξιμαρίαπ ςχμ επιταμειόμ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ για ςημ αϋνηρη ςηπ 
ποϊρτσρηπ μεςανϋ ςξσ σλικξϋ ρτοάγιρηπ και ςξσ ρκσοξδέμαςξπ (primer) ετϊρξμ απαιςείςαι η 
υοήρη ςέςξιξσ σλικξϋ (ρϋμτχμα με ςα ρςξιυεία ςξσ εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ). Ρσμιρςάςαι επίρηπ 
η υοηριμξπξίηρη ςαιμίαπ διακξπήπ ςηπ ρσμάτειαπ μεςανϋ ςξσ σλικξϋ ρτοάγιρηπ και ςξσ σλικξϋ 
πλήοχρηπ ςξσ αομξϋ. 
 
Βλήςοα 
10.13 α βλήςοα θα είμαι οάβδξι απϊ υάλσβα, υχοίπ μεσοόρειπ πξιϊςηςαπ S 235. 
 
Απϊθερη σλικόμ, μέθξδξπ εκςέλερηπ εογαριόμ και αμξυέπ 
10.14 Απόθερη σλικώμ 
10.14.1. Ζ απξθήκεσρη ςχμ σλικόμ πλήοχρηπ και ρτοάγιρηπ ςχμ αομόμ διαρςξλήπ θα 

γίμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ και ρσρςάρειπ ςξσ εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ ςχμ. 
10.15 Μέθξδξπ εκςέλερηπ εογαριώμ 
10.15.1 Διαμϊοτχρη επιταμειόμ αομξϋ 

Ξι αομξί διαρςξλήπ θα διαμξοτόμξμςαι καςά καμϊμα κάθεςξι ποξπ άμχ επιτάμεια ςηπ 
αμχδξμήπ, εκςϊπ εάμ ποξβλέπεςαι διατξοεςικά απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ. 
Ιαςά ςημ ρκσοξδέςηρη θα λαμβάμξμςαι μέςοα για ςημ εναρτάλιρη ςξσ αμεςακίμηςξσ ςχμ 
ριδηοξςϋπχμ και ςημ απξτσγή διαοοξήπ εμέμαςξπ απϊ ςιπ εμόρειπ ςχμ ςμημάςχμ 
ριδηοξςϋπχμ, ςιπ ξπέπ διέλεσρηπ βλήςοχμ και ςιπ βάρειπ ριδηοξςϋπχμ. 
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Ξι ριδηοϊςσπξι θα καθαοίζξμςαι επιμελόπ και θα επαλείτξμςαι με αμςικξλληςικϊ σγοϊ 
ποιμ απϊ ςημ ςξπξθέςηρη ςξσπ, για ςημ απξτσγή ςοασμαςιρμξϋ ςχμ επιταμειόμ ςχμ 
αομόμ καςά ςημ αταίοερη ςχμ ςϋπχμ. 
 

10.15.2 ξπξθέςηρη Βλήςοχμ (dowelbars) 
Ιαςά ςημ ςξπξθέςηρή ςξσπ θα λαμβάμξμςαι μέςοα για ςημ εναρτάλιρη ςξσ αμεςακίμηςξσ 
ασςόμ καςά ςημ ρκσοξδέςηρη. Ζ μία πλεσοά ςξσ βλήςοξσ θα αγκσοόμεςαι εμςϊπ ςηπ 
μάζαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ ςμημάςχμ πξσ θα ρκσοξδεςηθξϋμ ποόςα. Ζ άλλη 
(ελεϋθεοη) πλεσοά ςξσ βλήςοξσ θα ποξρςαςεϋεςαι με ρχλήμα απϊ PVC, πάυξσπ 
ςξιυόμαςξπ ϊυι μεγαλϋςεοξσ απϊ 1.5 mm, ερχςεοικήπ διαμέςοξσ καςά 0,5 mm ςξ πξλϋ 
μεγαλϋςεοηπ απϊ ςημ διάμεςοξ ςξσ βλήςοξσ, και μήκξσπ μεγαλϋςεοξσ καςά 50 mm 
πεοίπξσ απϊ ςξ μήκξπ ςξσ ελεϋθεοξσ ςμήμαςξπ ςξσ βλήςοξσ. ξ άκοξ ςξσ ρχλήμα θα 
ρτοαγίζεςαι με διξγκχμέμη πξλσρςεοϊλη (τελιζϊλ) ή κξλληςική ςαιμία για ςημ απξτσγή 
διείρδσρηπ ςξσ μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ ρχλήμα καςά ςημ ρκσοξδέςηρη 
ςξσ δεσςέοξσ ςμήμαςξπ. 
 

10.15.3 ξπξθέςηρη σλικξϋ πλήοχρηπ αομόμ διαρςξλήπ 
α τϋλλα πλήοχρηπ ςχμ αομόμ θα κϊβξμςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ διαρςάρειπ ποιμ ςημ 
ςξπξθέςηρή ςξσπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ποξβλέπξμςαι βλήςοα, θα διαμξίγξμςαι 
αμςίρςξιυεπ ξπέπ ρςα τϋλλα πλήοχρηπ για ςημ διέλεσρη δι‟ ξλιρθήρεχπ ςξσ πλαρςικξϋ 
πεοιβλήμαςξπ ςξσ ελεϋθεοξσ άκοξσ ςξσ βλήςοξσ, καςά ςοϊπξ όρςε μα εναρταλίζεςαι ϊςι 
δεμ θα σπάονει διαοοξή εμέμαςξπ δια μέρξσ ςχμ ξπόμ καςά ςημ ρκσοξδέςηρη (ρτημχςή 
διέλεσρη ςξσ ποξρςαςεσςικξϋ ρχλήμα). 
α τϋλλα πλήοχρηπ θα καοτόμξμςαι ρπξοαδικά ρςημ ήδη ρκσοξδεςηθείρα παοειά ςξσ 
αομξϋ έςρι όρςε μα εναρταλίζεςαι ςξ αμεςακίμηςξ ςχμ τϋλλχμ πλήοχρηπ καςά ςημ 
ρκσοξδέςηρη και μα μημ μέμξσμ κεμά μεςανϋ ςχμ τϋλλχμ και ςηπ έςξιμηπ παοειάπ ςξσ 
αομξϋ. 
Ξι εμόρειπ μεςανϋ διαδξυικόμ τϋλλχμ πλήοχρηπ ποέπει μα είμαι καςά ςξ δσμαςϊμ 
ρςεγαμέπ για ςημ απξτσγή έμτοανηπ ςξσ αομξϋ λϊγχ διείρδσρηπ εμέμαςξπ καςά ςημ 
ρκσοξδέςηρη. 
 

10.15.4 Ρτοάγιρη αομόμ διαρςξλήπ 
Διαμόοτωρη εγκξπώμ για ςημ ρτοάγιρη 
Ξι εγκξπέπ ρτοάγιρηπ ςχμ αομόμ διαρςξλήπ, θα διαμξοτχθξϋμ με κξπή ςξσ 
ρκληοσμέμξσ ρκσοξδέμαςξπ με αομξκϊπςη ρςξ ποξβλεπϊμεμξ πλάςξπ και βάθξπ, αμέρχπ 
μϊλιπ ςξ διαρςοχθέμ ρκσοϊδεμα αουίρει μα ρκληοαίμει (ρσμήθχπ 24 όοεπ μεςά ςημ 
ρκσοξδέςηρη), αλλά δεμ έυει επέλθει πλήοηπ ρκλήοσμρη ασςξϋ. Λε ςημ εγκξπή θα 
απξκαλϋπςεςαι ξλϊκληοη η άμχ επιτάμεια ςχμ τϋλλχμ πλήοχρηπ πξσ ποέπει μα 
εμπεοιέυεςαι μέρα ρςξμ αϋλακα. 
Δεμ επιςοέπεςαι η διαμϊοτχρη ασλάκχμ δια κξπήπ ή νσρίμαςξπ ςχμ τϋλλχμ πλήοχρηπ 
ςχμ αομόμ. Λέυοι ςημ ρτοάγιρη ςχμ αομόμ διαρςξλήπ, ξι χπ άμχ εγκξπέπ θα 
ποξρςαςεϋξμςαι απϊ πεοιβαλλξμςικέπ επιδοάρειπ (ρκϊμη, μϊλσμρη κ.λ.π.) με ποξρχοιμέπ 
ςαιμίεπ ρτοάγιρηπ ή παοεμβϋρμαςα ατοόδξσπ πλαρςικξϋ (κξοδϊμια αομόμ). Αμέρχπ 
ποιμ απϊ ςημ ρτοάγιρη θα αταιοξϋμςαι ξι ποξρςαςεσςικέπ ςαιμίεπ ή παοεμβϋρμαςα ςχμ 
αομόμ θα καθαοίζξμςαι επιμελόπ ξι εγκξπέπ απϊ ρκϊμη, απξοοίμμαςα κ.λ.π. και θα 
εκςοαυϋμεςαι η επιτάμεια ποξπ ρτοάγιρη με ρσομαςϊβξσοςρα, ή σδοξβξλή. 
 
Στοάγιρη 
Ξι εογαρίεπ ρτοάγιρηπ ςχμ αομόμ διαρςξλήπ θα γίμξμςαι ατξϋ έυξσμ παοέλθει 
ςξσλάυιρςξμ 7 ημέοεπ απϊ ςημ ρκσοξδέςηρη. Ιαςά ςημ ρτοάγιρη, ξι εγκξπέπ 
ςξπξθέςηρηπ ςξσ σλικξϋ ρτοάγιρηπ θα ποέπει μα είμαι απξλϋςχπ καθαοέπ και ρςεγμέπ. 
Ρσμιρςάςαι η υοήρη πεπιερμέμξσ αέοα για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ. 
Δάμ ποξβλέπεςαι η υοήρη ςαιμίαπ διακξπήπ ςηπ ρσμάτειαπ μεςανϋ ςχμ τϋλλχμ 
πλήοχρηπ και ςξσ σλικξϋ ρτοάγιρηπ ςχμ αομόμ, θα ςξπξθεςείςαι υχοίπ παοαμξοτόρειπ 
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και πςσυόρειπ καςά μήκξπ ςξσ πσθμέμα ςηπ εγκξπήπ και θα καλϋπςει ξλϊκληοη ςημ 
εκςεθειμέμη επιτάμεια ςχμ τϋλλχμ πλήοχρηπ. 
Ρςημ ρσμέυεια θα εταομϊζεςαι ςξ σλικϊ ποξεπάλειφηπ (αρςάοι, primer) επί ςχμ παοειόμ 
ςηπ εγκξπήπ ρϋμτχμα με ςιπ ρσρςάρειπ ςξσ παοαγχγξϋ ςχμ σλικόμ ρτοάγιρηπ.  
α ρσρςαςικά ςξσ σλικξϋ ρτοάγιρηπ θα αμαμειγμϋξμςαι επιμελόπ και για επαοκή υοϊμξ, 
ρϋμτχμα με ςιπ ρσρςάρειπ ςξσ εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ, έςρι όρςε μα επιςεσυθεί έμα 
ξμξιξγεμέπ αμάμιγμα υχοίπ τσραλίδεπ αέοα, ςξ ξπξίξ θα εταομϊζεςαι ρςξμ αομϊ εμςϊπ 
ςξσ καθξοιζξμέμξσ απϊ ςξμ ποξμηθεσςή ςχ σλικόμ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ (potlife). 
Ξι πξρϊςηςεπ αμάμινηπ ςχμ σλικόμ θα είμαι ςέςξιεπ, όρςε μα μπξοεί μα ξλξκληοχθεί η 
εταομξγή ςξσπ εμςϊπ ςξσ εογάριμξσ υοϊμξσ πξσ ρσμιρςά ξ παοαγχγϊπ ςξσ σλικξϋ. 
 

10.15.5 Απαιςήρειπ πξιξςικώμ ελέγυωμ καςά ςημ παοαλαβή και αμξυέπ 
α. Τα βλήςοα, (ετ΄ όρξμ ποξβλέπξμςαι από ςημ μελέςη ςξσ έογξσ), θα ςξπξθεςξύμςαι ρςιπ 
ποξβλεπόμεμεπ από ςημ μελέςη θέρειπ και απξρςάρειπ με μέγιρςη επιςοεπόμεμη απόκλιρη 50 
mm. Η παοαλαβή ςξσπ θα γίμεςαι ποιμ από ςημ τάρη ςηπ ρκσοξδέςηρηπ. 
β. Τσυόμ σπεουειλίρειπ ςξσ σλικξύ ρτοάγιρηπ, θα απξμακούμξμςαι από ςωμ αομό με 
καςάλληλα 
εογαλεία, η δε ςελική επιτάμεια ςξσ σλικξύ ρτοάγιρηπ θα διαμξοτώμεςαι 4�6 mm σπό από 
ςημ 
ςελική επιτάμεια ςηπ αμωδξμήπ. 
 

10.15.6 Δξκιμέπ 
Για ςα σλικά πλήοωρηπ ςωμ αομώμ εκςελξύμςαι δξκιμέπ ρύμτωμα με ςξ EΛOT EN 14188-3 
Για ςα σλικά ρτοάγιρηπ ςωμ αομώμ εκςελξύμςαι δξκιμέπ ρύμτωμα με ΔΛΟΤ EN ISO 11600 
 

οϊπξπ επιμέςοηρηπ 
10.16 Ξι εογαρίεπ διαμϊοτχρηπ αομόμ αμχδξμήπ λιμεμικόμ έογχμ απξςελξϋμ μέοξπ ςχμ 
εογαριόμ καςαρκεσήπ αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ απϊ ρκσοϊδεμα και δεμ επιμεςοώμςαι και 
πληοώμξμςαι ιδιαιςέοωπ. Γεμικά ξι αομξί πξσ ποξβλέπξμςαι ρε ρσμευή επιμήκη ρκσοξδέμαςα 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ςιμή ςχμ αμχδξμόμ - υσςόμ ρκσοξδεμάςχμ ςξσ Αμαδϊυξσ. Δεμ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρε ασςέπ ξι αομξί μεςανϋ διατξοεςικόμ ρςξιυείχμ ρκσοξδεμάςχμ, και 
πληοόμξμςαι ιδιαιςέοχπ.   
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ΑΠΗΠΞ 11ξ: ΡΘΔΖΠΞΣΡ ΞΟΚΘΡΛΞΡ    
 
Αμςικείμεμξ  

11.1. Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Οοξδιαγοατήπ είμαι ξ καθξοιρμϊπ ςχμ ελαυίρςχμ απαιςήρεχμ 
πξσ ατξοξϋμ ςημ ποξμήθεια, κξπή, διαμϊοτχρη και ςξπξθέςηρη ςξσ ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ ςχμ 
ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ, ςχμ αμχδξμόμ, επιρςοόρεχμ κ.λ.π. διατϊοχμ καςηγξοιόμ υαλϋβχμ 
και διατϊοχμ διαμέςοχμ, πξσ ποξβλέπεςαι με ρςϊυξ ςημ επίςεσνη ή βελςίχρη ςηπ ρςαςικήπ 
επάοκειαπ, ςηπ αμθεκςικϊςηςαπ ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ.  
11.2. Ωπ ξπλιρμϊπ θα υοηριμξπξιηθεί υάλσβαπ εκ ςχμ καςηγξοιόμ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςα 
Οοϊςσπα ΔΚΞ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2, καςά ςιπ απαιςήρειπ ςηπ μελέςηπ και ςα 
αμαγοατϊμεμα ρςα εγκεκοιμέμα ρυέδια. Ξι υάλσβεπ πξσ ποξδιαγοάτξμςαι ρςα Οοϊςσπα ασςά 
είμαι ρσγκξλλήριμξι και παοαδίδξμςαι ρε μξοτή οάβδχμ, οξλόμ, εσθσγοαμμιρμέμχμ 
ποξψϊμςχμ και τϋλλχμ ηλεκςοξρσγκξλλημέμχμ πλεγμάςχμ. 
 
Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

11.3. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και 
ρσγκεκοιμέμα η ΔΚΞ Ο 1501-01-02-01-00 «Υαλϋβδιμξι ξπλιρμξί ρκσοξδέμαςξπ». 
 
11.4. Θρυϋξσμ επίρηπ και ξι ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ  

α) Απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη ξπλιρμόμ καςαρκεσαρμέμχμ με ςημ μέθξδξ 
δερμίδχμ (έλαρη δερμίδχμ απϊ παλιϊ ρίδεοξ με ασςξγεμή ρσγκϊλληρη κ.λ.π.). 
Δπίρηπ απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη ξπλιρμξϋ πξσ έυει σπξρςεί αμεπαμϊοθχςεπ 
παοαμξοτόρειπ. 

β) Ξ ριδηοξϋπ ξπλιρμϊπ πξσ εμρχμαςόμεςαι ρςα ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία θα 
είμαι ξμξιξγεμήπ, δεμ θα παοξσριάζει διαλείφειπ ρσμέυειαπ καςά ςημ ποξεογαρία 
και θα καθαοίζεςαι καλά απϊ ακαθαορίεπ, λίπη και ρκξσοιά ποιμ απϊ ςη υοήρη ςξσ. 
Ζ κάμφη ςξσ ριδήοξσ ςχμ διαμέςοχμ μέυοι 25 mm θα γίμεςαι πάμςξςε εμ φσυοό και 
πξςέ εμ θεομό. Για διαςξμέπ μεγαλϋςεοεπ ςχμ 25 mm επιςοέπεςαι η εμ θεομό 
κάμφη ςξσ ριδήοξσ. 

γ) Ζ Δπιβλέπξσρα Σπηοερία έυει δικαίχμα μα σπξυοεόρει ςξμ Αμάδξυξ μα ποξβεί ρε 
έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ ριδηοξπλιρμξϋ, ξ ξπξίξπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςιπ 
ποξδιαγοατέπ ςχμ ποξςϋπχμ ΔΚΞ EN ISO 15630-1, ΔΚΞ 1421 και ςξσ Ιαμξμιρμξϋ 
ευμξλξγίαπ Υαλϋβχμ Ξπλιρμξϋ Ρκσοξδέμαςξπ (Ι..Υ. ΤΔΙ/1416/Β/17.07.08 και 
ΤΔΙ/2113/Β/13.10.08). 

δ) Ηα υοηριμξπξιηθεί υάλσβαπ ρϋμτχμα με ςα ποϊςσπα EΚΞ ΔΜ 10080, EΚΞ 1421-2, 
EΚΞ 1421-3 και ςξμ Δλλημικϊ Ιαμξμιρμϊ ευμξλξγίαπ Υαλϋβχμ Ξπλιρμξϋ 
Ρκσοξδέμαςξπ (Ι..Υ. -2008), εκςϊπ εάμ ποξβλέπεςαι διατξοεςικά απϊ ςημ μελέςη 
ςξσ έογξσ. 

 
Σλικά  

11.5. Ξ ξπλιρμϊπ ρκσοξδέμαςξπ πξσ θα ειραυθεί ρςξ εογξςάνιξ, θα απξςελείςαι: 
α) απϊ οάβδξσπ κσκλικήπ ή ποακςικόπ κσκλικήπ διαςξμήπ, παοαγχγήπ 
αμαγμχοιρμέμξσ εογξρςαρίξσ, καςηγξοίαπ Β500C 
β) απϊ οάβδξσπ καςηγξοίαπ Β500C, μέυοι διαμέςοξσ Τ16, διαμξοτχμέμεπ ρε 
κξσλξϋοεπ 
γ) απϊ ποξψϊμςα ποξεουϊμεμα απϊ εσθσγοαμμιρμέμξ υάλσβα κξσλξϋοαπ (ειδική 
ρήμαμρη) 
δ) απϊ ηλεκςοξρσγκξλλημέμα πλέγμαςα 131 ρε μξοτή τϋλλξσ ςευμικήπ 
καςηγξοίαπ Β500Α.  

11.6. Ρε κάθε πεοίπςχρη, ξλϊκληοη η πξρϊςηςα θα ρσμίρςαςαι απϊ υάλσβα αυοηριμξπξίηςξ, 
καθαοϊ, απαλλαγμέμξ απϊ απξλεπίρειπ, τξλίδεπ, αλλξιόρειπ, οχγμέπ, παοαμξοτόρειπ, 
υαλαοέπ πλάκεπ ρκξσοιάπ ή καςάρςαρη πξσ δείυμει ποξυχοημέμη διάβοχρη. Υοήρη ξπλιρμξϋ 
παλαιξϋ ή εκ καςεδατίρεχπ, απαγξοεϋεςαι απξλϋςχπ. 
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11.7. Ρε πεοίπςχρη ποξρκξμίρεχπ αμξνείδχςξσ υάλσβα ασςϊπ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ 
πιρςξπξιηςικά ςξσ παοαγχγξϋ και ςξσ ειραγχγέα πξσ θα βεβαιόμξσμ ςημ ςευμική καςηγξοία 
ρςημ ξπξία σπάγεςαι ξ υάλσβαπ. 

 
Έμχρη - Ρσμαομξλϊγηρη – ξπξθέςηρη - Δπιμέςοηρη ξπλιρμόμ 

11.8. Θρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ ΔΚΞ Ο 1501-01-02-01-00. 
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ΑΠΗΠΞ 12ξ:  ΔΑΟΔΔΑ ΚΘΛΔΜΘΙΩΜ ΔΠΓΩΜ ΑΟΞ ΑΞΟΚΞ Ή ΞΟΚΘΡΛΔΜΞ ΡΙΣΠΞΔΔΛΑ  

Αμςικείμεμξ  

12.1. Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Οοξδιαγοατήπ είμαι ξ καθξοιρμϊπ ςχμ ελαυίρςχμ απαιςήρεχμ 
πξσ ατξοξϋμ ρςημ καςαρκεσή ενάλχμ καςαρκεσόμ – δαπέδχμ απϊ ελατοά ξπλιρμέμξ 
ρκσοϊδεμα. Ρϋμτχμα με ςη μελέςη υσςά ρκσοξδέμαςα επιρςοόρεχμ ποξβλέπξμςαι ρςιπ 
εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ςχμ στιρςάμεμχμ επιρςοόρεχμ λϊγχ ςηπ καςαρκεσήπ μέχμ 
ποξτσλακςήοιχμ ςξίυχμ. Ζ καςηγξοία ρκσοξδέμαςξπ ςχμ επιρςοόρεχμ θα είμαι C20/25. 
 
Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

12.2. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και 
ρσγκεκοιμέμα η ΔΚΞ TΟ 1501-09-14-01-00 «Δάπεδα λιμεμικόμ έογχμ απϊ άξπλξ ή ξπλιρμέμξ 
ρκσοϊδεμα». 

 
 

σπξπξιηςικέπ παοαπξμπέπ 

12.3. Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ ποϊρταςα εκδξθέμςχμ Δλλημικόμ ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ 
ρςημ ΔΚΞ TΟ 1501-09-14-01-00.  
 
Απαιςήρειπ σλικόμ ρκσοξδέμαςξπ 

12.4. Γεμικά 
12.4.1. α σλικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ καςαρκεσή ςχμ δαπέδχμ είμαι α) 

ρκσοϊδεμα, β) ριδηοξπλιρμϊπ και γ) σλικά πλήοχρηπ και ρτοάγιρηπ αομόμ διαρςξλήπ 
 
12.5. Ρκσοϊδεμα 
12.5.1. Θρυϋει ςξ ΔΚΞ Ο 1501-01-01-00-00 και ςξ ΔΚΞ Ο 1501-01-01-02-00. 

 
12.6. ριμέμςξ 
12.6.1. ξ ςριμέμςξ θα ρσμτχμεί με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ΔΚΞ EN 197-1 και θα είμαι ςϋπξσ 

CEM II ή CEM IV καςηγξοίαπ αμςξυήπ 32.5 ή 42.5. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Δπιβλέπχμ 
αμτιβάλει για ςημ καλή πξιϊςηςα ςξσ ςριμέμςξσ, μπξοεί μα ζηςήρει ςημ διεμέογεια 
πξιξςικξϋ ελέγυξσ, ξ ξπξίξπ και θα διεμεογείςαι ρε αμαγμχοιρμέμξ απϊ ςημ Σπηοερία 
εογαρςήοιξ. 

12.6.2. Δεμ ρσμιρςάςαι η υοήρη ςριμέμςξσ αμθεκςικξϋ ρε θειικά (ςϋπξσ IV καςά ςξ ΟΔ 
244/29.2.80 “Οεοί Ιαμξμιρμξϋ ριμέμςχμ για έογα απϊ Ρκσοϊδεμα” - ΤΔΙ 
69Α/28.3.1980) για ςημ παοαγχγή ξπλιρμέμξσ ρκσοξδέμαςξπ δαπέδχμ λιμεμικόμ έογχμ. 

12.6.3. Αμενάοςηςα ςηπ καςηγξοίαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, η ελάυιρςη πεοιεκςικϊςηςα ςξσ 
ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ καθξοίζεςαι ρε 370 kg ςριμέμςξσ αμά κσβικϊ μέςοξ 
ρκσοξδέμαςξπ. Ζ ςήοηρη ςηπ αμχςέοχ ελάυιρςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ρε ςριμέμςξ είμαι 
σπξυοεχςική ακϊμη και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ 1) η ποξδιαγοατϊμεμη απϊ ςημ μελέςη 
καςηγξοία ρκσοξδέμαςξπ βάρει ςηπ μελέςηπ ρσμθέρεχπ ςξσ Αμαδϊυξσ δϋμαςαι μα 
επιςεσυθεί με μικοϊςεοη πεοιεκςικϊςηςα ςριμέμςξσ, ή 2) η εταομξγή ςηπ 
ποξδιαγοατϊμεμηπ, απϊ ςημ παοξϋρα Δλλημική ευμική ποξδιαγοατή, ελάυιρςηπ 
πεοιεκςικϊςηςαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ παοαγχγή 
ρκσοξδέμαςξπ καςηγξοίαπ (υαοακςηοιρςικήπ αμςξυήπ) αμόςεοηπ απϊ ςημ απαιςξϋμεμη. 

 
12.7. Αδοαμή 
12.7.1. Ρσμιρςάςαι ςα υξμδοϊςεοα απϊ ςημ άμμξ αδοαμή μα είμαι αρβερςξλιθικά με ςιπ 

ελάυιρςεπ ςιμέπ υαοακςηοιρςικόμ: 
 

- Αμθεκςικϊςηςα ρε ςοιβή και κοξϋρη, ρϋμτχμα με ςη μέθξδξ LosAngeles: απόλεια 
μικοϊςεοη απϊ 40% (ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΞ EN 1097-2). 
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- Αμθεκςικϊςηςα ρε απξράθοχρη (σγεία): απόλεια μικοϊςεοη απϊ 18%, ΔΚΞ EN 1367-
2. 

- Δτϊρξμ υοηριμξπξιείςαι η μέθξδξπ ςξσ ασλακόμαςξπ ή ςξσ βξσοςρίρμαςξπ για 
επίςεσνη αμςιξλιρθηοάπ επιτάμειαπ κσλίρεχπ, η άμμξπ ή ςξ μίγμα ςηπ άμμξσ θα 
απξςελείςαι απϊ αμθεκςικξϋπ μη ρςιλβχμϊμεμξσπ κϊκκξσπ. Ρσμιρςάςαι η 
υοηριμξπξίηρη άμμξσ με ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

- αδιάλσςα ρςξ σδοξυλχοικϊ ξνϋ >40%. 
- εσθοσπςϊςηπ άμμξσ <20. 

 
12.7.2. α αδοαμή θα ποέπει μα ελέγυξμςαι ρϋμτχμα με ςξ Οοϊςσπξ ΔΚΞ EN 12620, ρε 

πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ σπξφίεπ ϊςι μπξοεί μα ποξκαλέρξσμ υημική αμςίδοαρη με ςα 
αλκάλια ςξσ ςριμέμςξσ 

12.7.3. α αδοαμή θα ποέπει μα ελέγυξμςαι ρϋμτχμα με ςξ Οοϊςσπξ ΔΚΞ EN 12620, ρε 
πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ σπξφίεπ ϊςι μπξοεί μα ποξκαλέρξσμ υημική αμςίδοαρη με ςα 
αλκάλια ςξσ ςριμέμςξσ  

12.7.4. α δξκίμια θα παοαρκεσάζξμςαι με ϊλα ςα ρσρςαςικά ςξσ ρκσοξδέμαςξπ πξσ θα 
υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ έογξ και ρςιπ ποξκαθξοιρμέμεπ απϊ ςημ μελέςη ρϋμθερηπ 
αμαλξγίεπ. Δάμ η μέρη διαρςξλή (διϊγκχρη), ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΞ EN 12620, ςχμ 
δξκιμίχμ ηλικίαπ 16 ημεοόμ είμαι μικοϊςεοη ή ίρη απϊ 0.1%, ςα αδοαμή θεχοξϋμςαι 
καςάλληλα για ςημ παοαρκεσή ρκσοξδέμαςξπ. Δάμ η ςιμή είμαι μεγαλϋςεοη απϊ 0.1% 
αλλά μικοϊςεοη απϊ 0.15%, ςϊςε ςα αδοαμή μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ μεςά απϊ 
έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ. Δάμ η ςιμή είμαι μεγαλϋςεοη απϊ 0.15%, ςϊςε ςα αδοαμή θα 
θεχοξϋμςαι ακαςάλληλα για ςημ παοαρκεσή ρκσοξδέμαςξπ και θα απξοοίπςξμςαι. 

12.7.5. Ζ άμμξπ ή ςξ μίγμα ςηπ άμμξσ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί ποέπει μα έυει ρςαθεοϊςηςα 
διαβαθμίρεχπ, όρςε η διακϋμαμρη ςηπ εογαριμϊςηςαπ μα διαςηοείςαι μικοή και μα μημ 
επηοεάζεςαι αομηςικά η επιπεδϊςηςα ςηπ επιτάμειαπ. 

12.7.6. Ξι αμαλξγίεπ ςχμ σλικόμ για ςημ παοαρκεσή ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα καθξοίζξμςαι 
απϊ εογαρςηοιακή μελέςη ρσμθέρεχπ. Ζ μελέςη ρσμθέρεχπ θα γίμει με ςξ ςριμέμςξ, ςξ 
μεοϊ, ςα αδοαμή και ςα ποϊρθεςα πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ έογξ. α σλικά θα 
ποξρκξμιρθξϋμ ρςξ εογαρςήοιξ για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ αμαλξγιόμ αμάμεινηπ με 
μέοιμμα και εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

12.7.7. Ζ μελέςη ρσμθέρεχπ ποέπει μα επαμαλαμβάμεςαι κάθε τξοά πξσ αλλάζει η πηγή 
λήφεχπ ςχμ αδοαμόμ, ή ϊςαμ ςα αδοαμή παοξσριάζξσμ καςά ςημ κοίρη ςηπ Δπιβλέφεχπ 
διατξοεςική πξιϊςηςα ή διαβάθμιρη απϊ ασςήμ πξσ είυαμ ρςημ αουική μελέςη ρσμθέρεχπ, 
ή ϊςαμ μεςαβάλλεςαι ξ ςϋπξπ ςχμ ποξρθέςχμ. 
 

12.8. Μεοϊ 
12.8.1. ξ μεοϊ αμαμείνεχπ και ρσμςηοήρεχπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ δαπέδχμ θα 

ποξέουεςαι απϊ ςξ δίκςσξ πξρίμξσ μεοξϋ και θα ποέπει μα ικαμξπξιεί ςιπ απαιςήρειπ ςξσ 
ΔΚΞ EN 1008.  

12.8.2. Απαγξοεϋεςαι η υοήρη θαλαρριμξϋ μεοξϋ για ςημ παοαρκεσή και ρσμςήοηρη ςξσ 
ρκσοξδέμαςξπ. 

12.9. Οοϊρθεςα 
12.9.1. Ρσμτόμα με ςιπ ποϊμξιεπ ςξσ ΔΚΞ.  

 

12.10. Λελέςη ρϋμθερηπ ρκσοξδέμαςξπ 
12.10.1. Ζ μελέςη ρϋμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα γίμεςαι κας΄ αουήμ ρϋμτχμα με ςα 

ποξβλεπϊμεμα ςξσ ΙΡ. 
12.10.2. Ζ εογαριμϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ καθξοίζεςαι αμάλξγα με ςιπ απαιςήρειπ ςχμ 

μηυαμημάςχμ διάρςοχρηπ και ρσμπϋκμχρηπ πξσ ποϊκειςαι μα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ έογξ. 
Γεμικά, η κάθιρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ καςά ςημ ρςιγμή ςηπ διάρςοχρηπ, ποξρδιξοιζϊμεμη 
ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΞ EN 12350-2, δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει: 

i. ςα 40 mm (ρσμήθηπ ςιμή 25 mm) ϊςαμ υοηριμξπξιξϋμςαι μηυαμήμαςα ξλιρθαιμϊμςχμ 
ii. ςα 60 mm ςϋπχμ και ϊςαμ υοηριμξπξιξϋμςαι μηυαμήμαςα με ρςαθεοξϋπ πλεσοικξϋπ 

ςϋπξσπ. 
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12.10.3. Ξ λϊγξπ μεοξϋ ποξπ ςριμέμςξ δεμ επιςοέπεςαι μα σπεοβαίμει ςημ ςιμή 0.45. Ρςξμ 
σπξλξγιρμϊ ςξσ λϊγξσ ασςξϋ χπ «μεοϊ» θα λαμβάμεςαι ςξ «εμεογϊ» μεοϊ, δηλαδή η 
πξρϊςηςα ςξσ μεοξϋ ρςξ μίγμα η ξπξία απξμέμει μεςά ςημ αταίοερη ςξσ μεοξϋ 
απξοοϊτηρηπ ςχμ αδοαμόμ. 

12.10.4. Ρε πεοίπςχρη πξσ υοηριμξπξιείςαι μηυάμημα ξλιρθαιμϊμςχμ ςϋπχμ, θα ποέπει μα 
γίμεςαι έλεγυξπ ςξσ μίγμαςξπ για ςσυϊμ απϊκλιρη απϊ ςημ καςακξοστϊςηςα ςχμ ελεϋθεοχμ 
πλεσοόμ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. 

12.10.5. Ζ ρϋμθερη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα καθξοιρςεί έςρι όρςε ςξ ρκσοϊδεμα μα 
ρσμμξοτόμεςαι ποξπ ςιπ αμχςέοχ απαιςήρειπ (α-ε) και ςασςϊυοξμα η αμςξυή ρε κάμφη 
(τϊοςιρη με δϋξ τξοςία ρςα ςοίςα ςξσ αμξίγμαςξπ) ρε 60 ημέοεπ μα είμαι ίρη ποξπ ςημ 
απαιςξϋμεμη απϊ ςημ μελέςη αμςξυή σπξλξγιρμξϋ. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ, ρςξ εογαρςήοιξ θα 
παοαρκεσάζξμςαι απϊ ςξ ίδιξ αμάμιγμα α) ποιρμαςικά δξκίμια διαρςάρεχμ 150Υ150Υ525 
mm και β) κσβικά δξκίμια ακμήπ 150 mm. α καλξϋπια με ςα ξπξία θα παοαρκεσάζξμςαι ςα 
δξκίμια θα είμαι ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ ΔΚΞ EN 12390-1, ΔΚΞ EN 12390-2, ΔΚΞ EN 
12390-3 και ΔΚΞ EN 12390-5. 

12.10.6. Ζ παοαρκεσή και ρσμςήοηρη ςχμ δξκιμίχμ θα γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξ Οοϊςσπξ 
ΔΚΞ EN 12390-1. 
 

12.11. Ξπλιρμϊπ 
12.11.1. Γεμικά ιρυϋξσμ ςξ ΔΚΞ Ο 1501-01-02-01-00 και ςξ ΔΚΞ Ο 1501-01-02-02-00. 

 
12.12. Σλικά πλήοχρηπ και ρτοάγιρηπ αομόμ 
12.12.1. Θρυϋει ςξ ΔΚΞ Ο 1501-09-14-03-00. 

 
12.13. Λέθξδξπ μεςατξοάπ, τξοςξεκτξοςόρειπ και απϊθερηπ σλικόμ 
12.13.1. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςχμ ΔΚΞ Ο 1501-01-01-00-00, ΔΚΞ Ο 1501-01-02-

01-00, ΔΚΞ Ο-1501 01-02-02-00 και ΔΚΞ Ο 1501-09-14-03-00. Ρςημ πεοίπςχρη 
υοηριμξπξιήρεχπ εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ, πέοαμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ρςιπ αμχςέοχ ΔΚΞ 
Ο, ρςα δελςία απξρςξλήπ θα ποέπει μα γίμεςαι ρατήπ αματξοά και ρςημ πεοιεκςικϊςηςα 
ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ. 
 

12.14. Λέθξδξπ μεςατξοάπ, τξοςξεκτξοςόρειπ και απϊθερηπ σλικόμ 
12.14.1. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςχμ ΔΚΞ Ο 1501-01-01-00-00, ΔΚΞ Ο 1501-01-02-

01-00, ΔΚΞ Ο-1501 01-02-02-00 και ΔΚΞ Ο 1501-09-14-03-00. Ρςημ πεοίπςχρη 
υοηριμξπξιήρεχπ εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ, πέοαμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ρςιπ αμχςέοχ ΔΚΞ 
Ο, ρςα δελςία απξρςξλήπ θα ποέπει μα γίμεςαι ρατήπ αματξοά και ρςημ πεοιεκςικϊςηςα 
ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ. 

 

Ιαςαρκεσή - Απαιςήρειπ ςελειχμέμηπ εογαρίαπ 

12.15. Οοξεςξιμαρία επιτάμειαπ διαρςοόρεχπ ςχμ δαπέδχμ 
12.15.1. ξ ρκσοϊδεμα ςχμ δαπέδχμ διαρςοόμεςαι επί ρςοόρεχμ σπξβάρεχπ (ρϋμτχμα με 

ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ) απϊ ρσμπσκμχμέμξ σλικϊ ρϋμτχμα με ςημ 
ΔΚΞ Ο 1501-05-03-03-00, ξι ξπξίεπ καςαρκεσάζξμςαι ρςημ επιτάμεια ςξσ εδάτξσπ 
θεμελίχρηπ ςχμ δαπέδχμ. ξ ρσμξλικϊ πάυξπ ςχμ ρςοόρεχμ ςηπ σπϊβαρηπ και ςηπ βάρηπ 
θα διαμξοτόμεςαι απϊ διαδξυικέπ επάλληλεπ ρσμπσκμχμέμεπ ρςοόρειπ πάυξσπ πξσ δεμ θα 
σπεοβαίμει ςα 15 cm έκαρςη. Δπίρηπ είμαι δσμαςϊμ η ρςοόρη σπϊβαρηπ μα καςαρκεσαρςεί 
απϊ ςριμεμςϊδεςξ αμμξυάλικξ (ΙΗΑ) ρϋμτχμα με ςημ ΔΚΞ Ο 1501-05-03-05-01. ξ πάυξπ 
ςηπ ρςοόρεχπ ασςήπ θα καθξοίζεςαι απϊ ςημ μελέςη ςξσ δαπέδξσ. 

12.15.2. Ζ ςελική επιτάμεια διάρςοχρηπ ςχμ δαπέδχμ θα ποέπει μα διαβοέυεςαι με άτθξμξ 
μεοϊ αμέρχπ ποιμ απϊ ςημ ρκσοξδέςηρη. Ιαςά ςη διάρςοχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ δεμ θα 
ποέπει μα σπάουξσμ πεοιξυέπ πξσ λιμμάζει μεοϊ, αλλά ρε κάθε πεοίπςχρη η επιτάμεια ςηπ 
επιτάμειαπ διάρςοχρηπ ποέπει μα είμαι σγοή. 
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12.16. Ολεσοικξί ςϋπξι (ιρυϋξσμ ρςημ πεοίπςχρη μεγάλχμ επιταμειόμ επιρςοόρεχμ) 
12.16.1. Ξι πλεσοικξί ςϋπξι θα είμαι μεςαλλικξί, πάυξσπ 4-8 mm με πέλμα πλάςξσπ 20 cm 

ςξσλάυιρςξμ. Ξι ςϋπξι δεμ ποέπει μα παοαμξοτόμξμςαι σπϊ ςημ επεμέογεια ςχμ τξοςίχμ, 
ςχμ κοαδαρμόμ και ςχμ δξμήρεχμ ςχμ μηυαμημάςχμ διάρςοχρηπ και ρσμπϋκμχρηπ. 

12.16.2. Ζ ςξπξθέςηρή ςχμ πλεσοικόμ ςϋπχμ ποέπει μα γίμεςαι ρςιπ ακοιβείπ θέρειπ και 
σφϊμεςοα επί καλά ρσμπσκμχμέμξσ σπξρςοόμαςξπ, με πσκμή ρςήοινη και καλή μεςανϋ 
ςξσπ ρϋμδερη, όρςε μα εναρταλίζεςαι ςξ αμεςακίμηςξ ασςόμ. 

12.16.3. Ξι ςϋπξι ποέπει μα καθαοίζξμςαι ποιμ απϊ ςημ ςξπξθέςηρή ςξσπ και ποιμ απϊ ςημ 
ρκσοξδέςηρη και μα επαλείτξμςαι με καςάλληλξ απξκξλληςικϊ σλικϊ πξσ μα παοεμπξδίζει 
ςη ρσγκϊλληρη με ςξ ρκσοϊδεμα. Ζ απξμάκοσμρη ςχμ ςϋπχμ γίμεςαι ατξϋ ςξ ρκσοϊδεμα 
πήνει και ρκληοσμθεί αοκεςά όρςε μα μημ σπάουει κίμδσμξπ δημιξσογίαπ τθξοόμ ρςιπ 
επιτάμειεπ και ςιπ ακμέπ πξσ βοίρκξμςαι ρε επατή με ςξσπ ςϋπξσπ. Ζ απξμάκοσμρη ασςή 
δεμ μπξοεί μα γίμει μχοίςεοα απϊ 10 όοεπ απϊ ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ρκσοξδέςηρηπ. 

12.16.4. Δπιςοέπεςαι μα υοηριμξπξιξϋμςαι αμςί πλεσοικόμ ςϋπχμ, ςμήμαςα δαπέδχμ 
ρκσοξδέμαςξπ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ : 
- ςξ ρκσοϊδεμα μα είμαι ηλικίαπ ςξσλάυιρςξμ 48 χοόμ, 
- μα λαμβάμξμςαι ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα για ποξρςαρία ασςξϋ απϊ κοξϋρειπ και 

άλλεπ εμέογειεπ πξσ μπξοεί μα ςξσ ποξκαλέρξσμ τθξοέπ και 
-  η επιτάμειά ςξσ μα ικαμξπξιεί ςιπ απαιςήρειπ χπ ποξπ ςημ ξοθϊςηςα ςξπξθέςηρηπ 

ςχμ πλεσοικόμ ςϋπχμ (απϊκλιρη ϊυι μεγαλϋςεοη απϊ 3 mm καθ΄ ϋφξπ ρε 
απϊρςαρη 3 m). 
 

12.17. Λεςατξοά, διάρςοχρη, ιρξπέδχρη και ρσμπϋκμχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ 
 
Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςξσ ΔΚΞ. 
 
12.18. Ρσμςήοηρη δαπέδξσ 
12.18.1. Απξδεκςέπ μέθξδξι ρσμςήοηρηπ ςξσ δαπέδξσ είμαι: 

- φεκαρμϊπ ςηπ επιτάμειαπ ςξσ μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ με ειδικά σγοά ρσμςήοηρηπ 
ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΞ CEN/TS 14754-1, ςα ξπξία ρυημαςίζξσμ μία αδιάβοξυη 
μεμβοάμη η ξπξία δεμ επιςοέπει ςημ ενάςμιρη ςξσ μεοξϋ και 

- η επικάλσφη ςηπ επιτάμειαπ ςξσ μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ με λιμάςρα ετϊρξμ  
εναρταλίζεςαι και η απαιςξϋμεμη σγοαρία ασςήπ για διάρςημα 7 ημεοόμ μεςά ςημ 
ρκσοξδέςηρη, για ςη ρχρςή ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ και ςη απξτσγή 
δημιξσογίαπ οχγμόμ ρςημ επιτάμειά ςξσ.  

 

12.19. Αομξί διακξπήπ εογαρίαπ 
12.19.1. Ξι αομξί διακξπήπ εογαρίαπ ποέπει μα καςαρκεσάζξμςαι ρςξ ςέλξπ κάθε εογάριμηπ 

ημέοαπ ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλα ρημεία ρςημ λχοίδα εογαρίαπ ϊςαμ η διαδικαρία 
διάρςοχρηπ ρςαμαςά πεοιρρϊςεοξ απϊ 30 λεπςά. 

12.19.2. Ζ καςαρκεσή ςξσ αομξϋ θα γίμεςαι ρε θέρη πξσ έυει ποξκαθξοιρςεί αομϊπ ρσρςξλήπ 
ή διαρςξλήπ. Δάμ η διάρςοχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρςαμαςήρει, ξ Αμάδξυξπ θα αταιοέρει ςξ 
πλεξμάζξμ ρκσοϊδεμα μέυοι ςξμ ποξηγξϋμεμξ αομϊ. 
 

12.20. Αομξί ρσρςξλήπ ελέγυξσ οηγμαςόρεχμ (φεσδαομξί) 
12.20.1. Ξι αομξί ασςξί ρυημαςίζξμςαι διά κξπήπ ςξσ ρκληοσμέμξσ ρκσοξδέμαςξπ με ειδικϊ 

μηυάμημα (κϊτςη). ξ πάυξπ ςχμ αομόμ είμαι 3 mm πεοίπξσ και ςξ βάθξπ ςξσπ 
ςξσλάυιρςξμ ίρξ ποξπ ςξ 1/3 ςξσ πάυξσπ ςξσ δαπέδξσ. 

12.20.2. Ξ υοϊμξπ κξπήπ ςχμ αομόμ εναοςάςαι απϊ ςημ έμαονη ςηπ ρκλήοσμρηπ ςξσ 
ρκσοξδέμαςξπ (καιοικέπ ρσμθήκεπ, ςϋπξπ ςριμέμςξσ, πλαρςικξπξιηςέπ κλπ.). Ζ κξπή ςχμ 
αομόμ ποέπει μα γίμει ϊρξ ςξ δσμαςϊμ ςαυϋςεοα μεςά ςημ διάρςοχρη ςξσ δαπέδξσ για ςημ 
απξτσγή δημιξσογίαπ οχγμόμ λϊγχ παοεμπϊδιρηπ μεςακιμήρεχμ - παοαμϊοτχρηπ ςξσ 
ρκσοξδέμαςξπ, αλλά ϊυι πξλϋ μχοίπ ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθεί απξκϊλληρη ςχμ 
αδοαμόμ. Ιαςά καμϊμα η κξπή ςχμ αομόμ μπξοεί μα γίμεςαι ςξ αογϊςεοξ ρε 12 έχπ 18 
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όοεπ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ρκσοξδέςηρηπ, αμάλξγα με ςιπ επικοαςξϋρεπ καιοικέπ 
ρσμθήκεπ και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. 

12.20.3. Ζ μεγίρςη επιςοεπϊμεμη απϊρςαρη μεςανϋ διαδξυικόμ φεσδαομόμ είμαι 5.0 μέςοα. 
 

12.21. Διαμϊοτχρη αομόμ διαρςξλήπ (ιρυϋξσμ ρςημ πεοίπςχρη μεγάλχμ επιταμειόμ 
επιρςοόρεχμ) 
12.21.1. Ζ διαμϊοτχρη, πλήοχρη και ρτοάγιρη ϊλχμ ςχμ αομόμ διαρςξλήπ ςχμ δαπέδχμ 

θα γίμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ΔΚΞ Ο 1501-09-14-04-00. 
12.21.2. Αομξί διαρςξλήπ διαμξοτόμξμςαι ϊπξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςημ μελέςη και 

σπξυοεχςικά μεςανϋ ςξσ δαπέδξσ και ςχμ καςαρκεσόμ απϊ ρκσοϊδεμα ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ 
(αμχδξμέπ κοηπιδξςξίυχμ, βάρειπ ιρςόμ τχςιρμξϋ, καμάλια παοξυόμ, αγχγϊπ απξοοξήπ 
ξμβοίχμ κλπ.). Ρςξσπ αομξϋπ ασςξϋπ δεμ ποξβλέπξμςαι βλήςοα 
 

12.22. Δξκιμέπ 
12.22.1. Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςξσ ΔΚΞ 

 
Απαιςήρειπ πξιξςικόμ ελέγυχμ καςά ςημ παοαλαβή 

12.23. Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςξσ ΔΚΞ.  
 
 

Όοξι και απαιςήρειπ σγείαπ – αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποξρςαρίαπ πεοιβάλλξμςξπ 

12.24. Για ςα ειδικά μέςοα αρτάλειαπ-σγείαπ καςά ςημ καςαρκεσή λιμεμικόμ έογχμ 
ιρυϋει η ΔΚΞ Ο 1501-09-19-01-00. 
 
οϊπξπ επιμέςοηρηπ 

12.25. Ζ επιμέςοηρη θα γίμεςαι αμά κσβικϊ μέςοξ έςξιμξσ παοαδξθέμςξπ δαπέδξσ, 
αμάλξγα με ςημ καςηγξοία ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. Ξ ϊγκξπ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ εγκιβχςιρμέμχμ 
ρςξ ρκσοϊδεμα καςαρκεσόμ (ρχλήμεπ, καμάλια ηλεκςοξμηυαμξλξγικόμ παοξυόμ, τοεάςια 
κλπ) δεμ θα αταιοείςαι απϊ ςιπ επιμεςοξϋμεμεπ πξρϊςηςεπ. 
12.26. Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ 
εογαρίεπ καθόπ και ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη 
ςηπ εμέογειαπ, καθόπ και κάθε άλλη ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ πλήοη και 
έμςευμη καςά ςα αμχςέοχ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ. Διδικϊςεοα εμδεικςικά αλλά ϊυι 
πεοιξοιρςικά, δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά ςα παοακάςχ: 

 Ζ ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ή ςημ παοαρκεσή ςξσ ρςξ εογξςάνιξ, 
με ϊλεπ ςιπ απαιςξϋμεμεπ ρυεςικέπ μεςατξοέπ 

 α ςσυϊμ ποξβλεπϊμεμα ποϊρθεςα ρκσοξδέμαςξπ απϊ ςημ εγκεκοιμέμη 
μελέςη ρσμθέρεχμ 

 Ξι πάρηπ τϋρεχπ απαιςξϋμεμξι νσλϊςσπξι ή ριδηοϊςσπξι 
 Ζ διάρςοχρη, ρσμπϋκμχρη και ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ 
 Ζ επίπαρη ςηπ επιταμείαπ με ρκληοσμςικϊ μίγμα (εογαρία και σλικά), 

εκςϊπ αμ ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςξσ έογξσ ποξβλέπεςαι ιδιαίςεοη 
επιμέςοηρη ςηπ εογαρίαπ ασςήπ 

 Ζ διαμϊοτχρη εγκαορίχμ αομόμ διαρςξλήπ ρςιπ θέρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι 
απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ, ήςξι ςημ ποξμήθεια και μεςατξοά επί ςϊπξσ 
ςχμ έογχμ, ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ εμ γέμει σλικόμ και ςιπ εογαρίεπ 
πλήοχρηπ και ρτοάγιρηπ ασςόμ, εκςϊπ αμ ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςξσ έογξσ 
ποξβλέπεςαι ιδιαίςεοη επιμέςοηρη ασςόμ 

 H εμρχμάςχρη αγχγόμ διέλεσρηπ παοξυόμ και η διαμϊοτχρη τοεαςίχμ, 
καμαλιόμ, θέρεχμ πακςόρεχπ δερςοόμ, ποξρκοξσρςήοχμ, κοίκχμ 
ποξρδέρεχπ, κλιμάκχμ αμαοοιυήρεχπ και λξιπόμ ειδόμ ενξπλιρμξϋ 
αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ (ξι εμρχμαςξϋμεμξι ρχλήμεπ, εναοςήμαςα 
κλπ ρςξιυεία επιμεςοόμςαι ιδιαιςέοχπ καςά ςϋπξ και καςηγξοία) 

 Ζ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ  
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 Ζ μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 
 Ζ εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 
 Ζ τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ 

ενξπλιρμξϋ. 
 Ζ διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ 

και μέρχμ για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 
παοξϋραπ Οοξδιαγοατήπ. 

 Ζ ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά 
ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική 
απϊθερη. 

 Ζ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κλπ για 
ςημ πλήοη και έμςευμη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα 
Οοξδιαγοατή, καθόπ και ςχμ ςσυϊμ διξοθχςικόμ μέςοχμ (εογαρία και 
σλικά) εάμ διαπιρςχθξϋμ μη ρσμμξοτόρειπ καςά ςιπ δξκιμέπ και ςξσπ 
ελέγυξσπ. 
 

12.27. Ρςημ πεοίπςχρη ξπλιρμέμχμ δαπέδχμ, ξ ριδηοξπλιρμϊπ (Β500Α ή Β500C) θα 
επιμεςοείςαι ρε υιλιϊγοαμμα, βάρει ρυεςικξϋ πίμακα ξπλιρμξϋ, ξ ξπξίξπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ 
δεμ ρσμπεοιλαμβάμεςαι ρςημ μελέςη ςξσ έογξσ, θα ρσμςάρρεςαι με μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ και 
θα θεχοείςαι απϊ ςημ Σπηοερία, ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ. 
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ΑΠΗΠΞ 13ξ: ΟΚΖΠΩΡΖ ΔΘΑΙΔΜΩΜ ΛΔ ΥΣΞ ΣΤΑΚΞ ΡΙΣΠΞΔΔΛΑ ΙΑΘ ΥΠΖΡΖ ΡΑΙΙΞΚΘΗΩΜ ΔΙ 
ΡΙΣΠΞΔΔΛΑΞΡ 
 

Αμςικείμεμξ 

13.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι εκςέλερη ςχμ υσςόμ στάλχμ ρκσοξδεςήρεχμ πξσ 

ποξβλέπξμςαι ρςξ έογξ. Ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπξμςαι ξι ενήπ εογαρίεπ: 

 

 αμςί πλάκαπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ρε ρημεία πξσ η ςξπξθέςηρη ςηπ δεμ είμαι ετικςή  

 για ςημ καςαρκεσή ρςηλόμ ρε γχμιακϊ πέοαπ πξσ δεμ επιθσμείςαι η καςαρκεσή ειδικόμ 

ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ (ρημείξ Σ, εκαςέοχθεμ ςηπ κλίμηπ καθέλκσρηπ κ.λπ.) 

 πλεσοικέπ διαμήκειπ δξκξί εκαςέοχθεμ ςηπ κλίμηπ καθέλκσρηπ (ρςξ ποξπ ςημ θάλαρρα 

ςμήμα ςηπ κλίμηπ).  

 

και γεμικά ρε ϊλα ςα ρςξιυεία ςηπ καςαρκεσήπ ακϊμη και εάμ δεμ πεοιλαμβάμξμςαι οηςά ρςα 

αμχςέοχ ρςξιυεία.   

 

13.2. Δπιποϊρθεςα ρςξ παοϊμ άοθοξ πεοιλαμβάμξμςαι και ξι ρακκϊλιθξι πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρε 

διάτξοα ςμήμαςα ςχμ έογχμ, ϊπχπ για ςημ ποξρςαρία πξδϊπ κοηπιδξςξίυχμ μικοξϋ βάθξσπ και 

ρςημ διαμϊοτχρη ςξσ ρςξιυείξσ έδοαρηπ ςξσ ταμξϋ ακοξμχλίξσ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ.  

13.3. Ρςξ παοϊμ πεοιλαμβάμξμςαι ςα πάρηπ τϋρεχπ βξηθηςικά σλικά και εναοςήμαςα για ςημ 

πλήοη καςαρκεσή στάλχμ ρκσοξδεςήρεχμ λιμεμικόμ έογχμ απϊ έγυσςξ ρκσοϊδεμα και 

ρακκξλίθχμ επίρηπ απϊ ρκσοϊδεμα. 

 

Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

13.4. Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα, η 

ΔΚΞ Ο 1501-09-10-02-00:2009  «Ολήοχρη κσφελόμ και κεμόμ μεςανϋ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ 

ή/και λιμεμικόμ καςαρκεσόμ με ϋταλη ρκσοξδέςηρη» ϊπχπ και η ΔΚΞ Ο «Ολήοχρη διακέμχμ 

ρςξμ πϊδα στιρςάμεμχμ λιμεμικόμ έογχμ βαοϋςηςαπ ή απξκαςάρςαρη ςηπ διαςξμήπ ςξσπ με 

ϋταλη ρκσοξδέςηρη». 

 

σπξπξιηςικέπ παοαπξμπέπ 

13.5. Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ παοαπάμχ ποξδιαγοατόμ ΔΚΞ.  

 

Απαιςήρειπ 

13.6. Ρκσοϊδεμα 

13.6.1. Γεμικά ιρυϋει η ΔΚΞ Ο 1501-01-01-00-00 και η ΔΚΞ Ο 1501-01-01-02-00 με ςιπ 

ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ/ρσμπληοόρειπ 

13.6.2. ξ ρκσοϊδεμα πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ καςαρκεσή στάλχμ εγυϋςχμ 

καςαρκεσόμ μπξοεί μα είμαι: 

 έςξιμξ εογξςανιακϊ ρκσοϊδεμα μικοόμ έογχμ (ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ςξσ 

Ιαμξμιρμξϋ ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ ΙΡ (Τ.Δ.Ι. 315/17.04.1997), ή 

 έςξιμξ εογξρςαριακϊ ρκσοϊδεμα (ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ςξσ ΙΡ). 

 

13.6.3. Για ςημ παοαρκεσή ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ϊλχμ γεμικά ςχμ καςαρκεσόμ πξσ βοίρκξμςαι 

μέρα ρςη θάλαρρα ή διαβοέυξμςαι με θαλαρριμϊ μεοϊ ιρυϋξσμ ςα αμαγοατϊμεμα ρςξμ 

ιρυϋξμςα Ιαμξμιρμϊ ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ και ειδικϊςεοα ρκσοϊδεμα μειχμέμηπ 
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σδαςξπεοαςϊςηςαπ και ρκσοϊδεμα ρςη θάλαρρα. Για ςα ςσυϊμ ποϊρθεςα ρκσοξδέμαςξπ 

εταομξγή έυξσμ ςα αματεοϊμεμα ςξσ Ιαμξμιρμξϋ ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ. 

13.6.4. ξ ρκσοϊδεμα ςχμ στάλχμ εγυϋςχμ καςαρκεσόμ ϊπχπ και ςχμ ρακκξλίθχμ 

ρκσοξδέμαςξπ θα είμαι καςηγξοίαπ ςξσλάυιρςξμ C20/25, εκςϊπ εάμ ρςημ μελέςη ςξσ έογξσ 

ποξδιαγοάτεςαι ακϊμη μεγαλϋςεοη υαοακςηοιρςική αμςξυή. α σλικά ςξσ ρκσοξδέμαςξπ 

ςχμ αμχδξμόμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςξσπ ιρυϋξμςεπ Δλλημικξϋπ Ιαμξμιρμξϋπ και 

Οοξδιαγοατέπ για ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C20/25 ή αμόςεοηπ. 

 

13.7. ριμέμςξ 

13.7.1. ξ ςριμέμςξ θα ρσμτχμεί με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ Οοξςϋπξσ ΔΚΞ EN 197-1και θα είμαι 

ςϋπξσ CEM IV/B (PW)32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 42.5 N. 

13.7.2. Ζ καςηγξοία αμςξυήπ ςξσ ςριμέμςξσ και η πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε 

ςριμέμςξ θα καθξοιρθεί απϊ ςη μελέςη ρϋμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, βάρει αιςιξλξγημέμηπ 

ποϊςαρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ, ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθξϋμ ξι απαιςξϋμεμεπ ιδιϊςηςεπ ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη και αμενάοςηςα ςηπ καςηγξοίαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, η 

ελάυιρςη πεοιεκςικϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ δεμ θα ποέπει μα είμαι μικοϊςεοη 

απϊ 400 kg/m3 ρκσοξδέμαςξπ. 

13.7.3. Ζ ςήοηρη ςηπ αμχςέοχ ελάυιρςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ρε ςριμέμςξ είμαι σπξυοεχςική 

ακϊμη και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ: 

 α) η ποξδιαγοατϊμεμη απϊ ςημ μελέςη καςηγξοία ρκσοξδέμαςξπ βάρει ςηπ μελέςηπ 

ρσμθέρεχπ ςξσ Αμαδϊυξσ δϋμαςαι μα επιςεσυθεί με μικοϊςεοη πεοιεκςικϊςηςα 

ςριμέμςξσ, ή 

 β) η εταομξγή ςηπ ποξδιαγοατϊμεμηπ, απϊ ςημ παοξϋρα ποξδιαγοατή, ελάυιρςηπ 

πεοιεκςικϊςηςαπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ παοαγχγή 

ρκσοξδέμαςξπ καςηγξοίαπ(υαοακςηοιρςικήπ αμςξυήπ) αμόςεοηπ απϊ ςημ 

απαιςξϋμεμη. 

 

13.8. Μεοϊ 

13.8.1. ξ μεοϊ αμαμείνεχπ και ρσμςηοήρεχπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ στάλχμ εγυϋςχμ 

καςαρκεσόμ θα ποξέουεςαι απϊ ςξ δίκςσξ πξρίμξσ μεοξϋ και θα ποέπει μα ικαμξπξιεί ςιπ 

απαιςήρειπ ςξσ Οοξςϋπξσ ΔΚΞ EN 1008. 

13.8.2. Απαγξοεϋεςαι η υοήρη θαλαρριμξϋ μεοξϋ για ςημ παοαρκεσή ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. 

13.8.3. Ζ αμαλξγία μεοξϋ-ςριμέμςξσ θα ποέπει μα είμαι πεοίπξσ 0.50 

 

13.9. Αδοαμή 

13.9.1. Ξ μέγιρςξπ κϊκκξπ αδοαμόμ ςξσ μίγμαςξπ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςξ ρκσοϊδεμα 

δεμ θα ποέπει μα έυει διάμεςοξ μεγαλϋςεοη απϊ 30 mm. Ζ κξκκξμεςοική καμπϋλη ςξσ 

μίγμαςξπ ποέπει μα βοίρκεςαι ρςημ σπξζόμη Δ ςξσ Ι..Ρ και καςά ςξ δσμαςϊμ κξμςά ρςη 

μέρη γοαμμή ασςήπ ςηπ πεοιξυήπ. 

 

13.10. Ιάθιρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ (slump) 

13.10.1. Ζ κάθιρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ (slump), μεςοξϋμεμη με ςη δξκιμή ςξσ κόμξσ ABRAΖMS, 

ποέπει μα είμαι 15-20cm και η ρσμεκςικϊςηςα ςξσ μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ ϊρξ γίμεςαι πιξ 

μαλακή (μέςοξ ενάπλχρηπ πεοίπξσ 45έχπ 50 cm). 

 

13.11. Οοϊρμικςα 

13.11.1. α ποϊρμικςα θα ποξρδιξοιρθξϋμ απϊ ςημ μελέςη ρϋμθερηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ πξσ 

θα ποέπει μα ρσμςαυθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ. α ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ θα ποέπει μα 
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ικαμξπξιξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςξσ Ι..Ρ.. Ζ ποξρθήκη ςχμ ποξρμίκςχμ θα γίμεςαι ρϋμτχμα 

με ςη μελέςη ρϋμθερηπ ρκσοξδέμαςξπ. α ποϊρμικςα θα μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ ρςξ 

ρκσοϊδεμα καςά ςημ αμάμινή ή ποξ ςηπ ρκσοξδέςηρηπ ρςξ εογξςάνιξ. Ξι αμαλξγίεπ εμϊπ 

ρσγκεκοιμέμξσ ποϊρμικςξσ ρςξ μείγμα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα ρσμτχμηθξϋμ ποξ 

ξπξιαρδήπξςε ρκσοξδέςηρηπ και θα είμαι αμςίρςξιυεπ ςηπ μελέςηπ ρϋμθερηπ. 

 

Λεςατξοά, τξοςξεκτϊοςχρη, απϊθερη σλικόμ, καςαρκεσή και αμξυέπ 

 

13.12. Λεςατξοά, τξοςξεκτϊοςχρη, απϊθερη σλικόμ 

13.12.1. Γεμικά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςχμ ΔΚΞ Ο 1501-01-01-00-00. Ρςημ πεοίπςχρη 

υοηριμξπξιήρεχπ εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ, πέοαμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ρςιπ αμχςέοχ ΔΚΞ 

Ο, ρςα δελςία απξρςξλήπ θα ποέπει μα γίμεςαι ρατήπ αματξοά και ρςημ πεοιεκςικϊςηςα 

ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρε ςριμέμςξ. 

 

Ρακκϊλιθξι ρκσοξδέμαςξπ 

13.13. Ξι ρακκϊλιθξι εκ ρκσοξδέμαςξπ πξσ ποξβλέπξμςαι για ςημ ποξρςαρία ςξσ πϊδα ςχμ 

«κξμςόμ» κοηπιδχμάςχμ, ή και ϊπξσ αλλξϋ ποξβλέπξμςαι απϊ ςη μελέςη ή ποξκϋφει αμάγκη 

ςξπξθέςηρηπ ςξσπ καςά ςημ τάρη ςηπ καςαρκεσήπ, θα είμαι απϊ ιξϋςιμαρακκιά, δηλαδή απϊ σλικϊ 

πξσ ποξέουεςαι απϊ τσςικέπ ίμεπ ιξϋςηπ, πξσ είμαι αμθεκςικξί, επαοκόπ διαμπεοείπ για ςημ 

ρκλήοσμρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ. Ξι ρακκϊλιθξι σπάουξσμ ρε διάτξοα μεγέθη ρςξ εμπϊοιξ και για 

ςη μεμ πεοίπςχρη ςχμ σπξρκατόμ και ςχμ ρπηλαιόρεχμ ξ Αμάδξυξπ μπξοεί μα επιλένει ςιπ 

διαρςάρειπ πξσ ασςϊπ κοίμει χπ καςάλληλεπ για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσπ ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςη 

μελέςη θέρειπ. 

13.14.    Ξι ρακκϊλιθξι θα ποέπει μα πληοόμξμςαι με μχπϊ υσςϊ ρκσοϊδεμα ρςξ 70% ςξσ 

μεγέθξσπ ςξσπ. Ζ πξιϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ςχμ ρακκξλίθχμ θα είμαι C20/25.  

13.15. α ρκσοξδέμαςα ϊλχμ ςχμ ρακκξλίθχμ μπξοξϋμ μα παοαρκεσάζξμςαι επί ςϊπξσ με 

υοήρη μικοόμ αμαμικςήοχμ ρκσοξδέμαςξπ, λϊγχ ςχμ μικοόμ ρυεςικά πξρξςήςχμ πξσ 

απαιςξϋμςαι καςά πεοίπςχρη. Ζ λήφη δξκιμίχμ για ςημ πξιϊςηςα ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα γίμεςαι 

καμξμικά ρϋμτχμα με ςξμ ΙΡ. 

13.16. Δεμ ποξβλέπεςαι η διαμόοτωρη ςωμ ρακκξλίθωμ με υοήρη νηοξύ μίγμαςξπ. 

 

Ύταλη ρκσοξδέςηρη 

13.17. Ξι ϋταλεπ ρκσοξδεςήρειπ θα εκςελξϋμςαι με ιδιαίςεοη ποξρξυή για ςημ απξτσγή 

απϊμινηπ ςξσ μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ.  

13.18. Ρςημ πεοίπςχρη έγυσρηπ ρκσοξδέμαςξπ ρςξμ πϊδα ςχμ καςαρκεσόμ ϊπχπ και ρςημ 

διαμϊοτχρη ςχμ επιμηκόμ πλεσοικόμ δξκόμ ςηπ κλίμηπ θα ποέπει μα παοαβοίρκεςαι καςαδσςικϊ 

ρσμεογείξ, ςξ ξπξίξ θα ελέγυει πιθαμέπ διαοοξέπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ αλλά και ςημ διαδικαρία ςηπ 

ρκσοξδέςηρηπ. 

13.19. Όλεπ ξι ποξβλεπϊμεμεπ εογαρίεπ στάλχμ ρκσοξδεςήρεχμ μπξοξϋμ μα γίμξσμ και 

απϊ νηοάπ και απϊ πλχςϊ μέρξ.   

13.20. Ζ διάρςοχρη ςξσ ϋταλξσ ρκσοξδέμαςξπ θα γίμεςαι με ρχλήμα ικαμήπ διαμέςοξσ 

(tremiepipe), ή με άλλη μέθξδξ πξσ θα έυει ςημ έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ. Δάμ η απϊθερη γίμει με 

ρχλήμα, ασςϊπ θα έυει ερχςεοική διάμεςοξ ςξσλάυιρςξμ 15cm και ςξ άκοξ ςξσ θα διαςηοείςαι 

κλειρςϊ ποιμ αουίρει η ρκσοξδέςηρη. Ιαςά ςημ ρκσοξδέςηρη ςξ άκοξ ςξσ ρχλήμα θα βοίρκεςαι 

βσθιρμέμξ μέρα ρςξ μχπϊ ρκσοϊδεμα και ςξ σλικϊ πξσ καςεβαίμει απϊ ςξμ ρχλήμα θα εκςξπίζει 

ςξ ήδη διαρςοχμέμξ ϋταλξ ρκσοϊδεμα, μεςακιμόμςαπ ςημ ελεϋθεοη επιτάμεια ποξπ ςα πλάγια 

και ποξπ ςα άμχ. Ιαςά ςημ διάοκεια ςηπ ρκσοξδέςηρηπ, ξ ρχλήμαπ ποέπει μα αμαρϋοεςαι 

ποξρεκςικά αλλά μϊμξμ ςϊρξ, όρςε η άκοη ςξσ μα παοαμέμει μέρα ρςξ ρκσοϊδεμα μέυοι ςξ ςέλξπ 
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ςηπ εογαρίαπ θα απξτεϋγεςαι έςρι ξ διαυχοιρμϊπ ςριμέμςξσ και αδοαμόμ. Ζ ρκσοξδέςηρη ποέπει 

μα ςελειόμει ποξςξϋ ρκληοσμθεί ςξ ρκσοϊδεμα ρςξμ ρχλήμα. ξ ρκσοϊδεμα δεμ θα δξμείςαι και 

δεμ θα μεςακιμείςαι/μεςαςξπίζεςαι απϊ ςη θέρη πξσ πήοε μεςά ςημ ένξδϊ ςξσ απϊ ςξμ ρχλήμα. 

 

Απαιςήρειπ πξιξςικόμ ελέγυχμ καςά ςημ παοαλαβή 

13.21. Ζ δειγμαςξληφία και ξ έλεγυξπ ςξσ στάλξσ ρκσοξδέμαςξπ θα γίμεςαι καςά ςα 

ποξβλεπϊμεμα ρςξμ ιρυϋξμςα Ιαμξμιρμϊ ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ. 

13.22. Ξ έλεγυξπ και η παοαλαβή ςχμ στάλχμ καςαρκεσόμ απϊ έγυσςξ ρκσοϊδεμα θα 

γίμεςαι καςϊπιμ σπξθαλάρριαπ ασςξφίαπ με καςαδσςικϊ ρσμεογείξ, καςά ςημ ξπξία με υοήρη 

ειδικξϋ ενξπλιρμξϋ (κάμεοαπ) θα μεςατέοεςαι εικϊμα ρςημ επιτάμεια, έςρι όρςε μα σπάουει η 

δσμαςϊςηςα παοακξλξϋθηρηπ απϊ ςξμ Δπιβλέπξμςα μέρχ καςάλληληπ ξθϊμηπ και η επικξιμχμία 

ςξσ με ςξ καςαδσςικϊ ρσμεογείξ. 

 

οϊπξπ επιμέςοηρηπ 

13.23. ξ έγυσςξ ϋταλξ ρκσοϊδεμα επιμεςοάςαι ρςξμ ποαγμαςικϊ εκςελξϋμεμξ ϊγκξ με 

βάρη ςα ρυεςικά ρυέδια ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ και ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα ρςα 

σπϊλξιπα ρσμβαςικά ςεϋυη. 

13.24. Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ, 

καθόπ και ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη ςηπ 

εμέογειαπ, καθόπ και κάθε άλλη ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ πλήοη και 

έμςευμη καςά ςα αμχςέοχ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά 

ςα παοακάςχ: 

 

 H ποξμήθεια και μεςατξοά επί ςϊπξσ ςχμ έογχμ, αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, ϊλχμ ςχμ 

απαιςξσμέμχμ σλικόμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ποξρθέςχμ 

ρκσοξδέμαςξπ, 

 η τξοςξεκτϊοςχρη, ποξρέγγιρη και αμάμινη ασςόμ ρςιπ αμαλξγίεπ πξσ καθξοίζξμςαι 

απϊ ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ,  

 o έλεγυξπ ςηπ πξιϊςηςαπ ασςξϋ, 

 η μεςατξοά, έγυσρη και διάρςοχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρςξσπ ςϋπξσπ και εμςϊπ ςξσ 

ϋδαςξπ, με ςημ βξήθεια καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ, ρςιπ θέρειπ και ρςάθμεπ πξσ 

καθξοίζξμςαι ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ ςξσ έογξσ 

 η ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ 

 η μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 

 η εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 η τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ ενξπλιρμξϋ. 

 η διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ και μέρχμ για 

ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ Οοξδιαγοατήπ. 

 η ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ εκςέλερη 

ςχμ εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη, 

 η ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κλπ για ςημ πλήοη και 

έμςευμη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή, καθόπ και ςχμ 

ςσυϊμ διξοθχςικόμ μέςοχμ(εογαρία και σλικά) εάμ διαπιρςχθξϋμ μη ρσμμξοτόρειπ 

καςά ςιπ δξκιμέπ και ςξσπ ελέγυξσπ 

 Ξι ϋταλεπ καςαρκεσέπ με ρακκξλίθξσπ ρκσοξδέμαςξπ επιμεςοόμςαι ρε κσβικά μέςοα, με 

βάρη ςξ πεοιευϊμεμξ και ςξμ αοιθμϊ ςχμ υοηριμξπξιηθέμςχμ ςσπξπξιημέμχμ 

ρακκξλίθχμ. 
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ΑΠΗΠΞ 14ξ: ΥΣΞΡΘΔΖΠΔΡ ΔΔΡΠΔΡ ΟΠΞΡΔΔΡΖΡ ΡΙΑΤΩΜ   

 
Αμςικείμεμξ 

14.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι ξ καθξοιρμϊπ και ξι απαιςήρειπ για ςξ σλικϊ 

καςαρκεσήπ και ςημ εγκαςάρςαρη δερςοόμ για ςημ εναρτάλιρη ςηπ ποϊρδερηπ ρκατόμ ρςξ 

καςατϋγιξ.   

 
Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

14.2. Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα, 

ΔΚΞ Ο 1501-09-13-01-00:2009 " ΥΣΞΥΑΚΣΒΔΘΜΔΡ ΙΑΘ ΥΣΞΡΘΔΖΠΔΡ ΔΔΡΠΔΡ ΟΠΞΡΔΔΡΖΡ 

ΟΚΞΘΩΜ / ΡΙΑΤΩΜ. 

 

σπξπξιηςικέπ παοαπξμπέπ 

14.3. Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ παοαπάμχ ποξδιαγοατόμ ΔΚΞ.  

 
Απαιςήρειπ 
14.4. Δλκςική ικαμϊςηςα ςχμ δερςοόμ 

Ζ ελκςική ικαμϊςηςα ςχμ δερςοόμ, θα καθξοίζεςαι απϊ ςη μελέςη ςξσ έογξσ. Ξ Αμάδξυξπ θα 

σπξβάλει ςημ πιρςξπξιημέμη με εογαρςηοιακέπ δξκιμέπ ρςαςική επάοκεια ςηπ δέρςοαπ απϊ ςξμ 

καςαρκεσαρςή ςηπ. Ζ αγκϋοχρη ςχμ δερςοόμ ρςα κοηπιδόμαςα δεμ ποξβλέπεςαι με ειδικέπ 

μεςαλλικέπ καςαρκεσέπ εμςϊπ ςξσ ρόμαςξπ ςηπ αμχδξμήπ. Ασςϊ επιςσγυάμεςαι με ςα αγκϋοια πξσ 

ποξςείμει ξ ποξμηθεσςήπ / καςαρκεσαρςήπ ςηπ δέρςοαπ.  

Κϊγχ ςξσ ελάυιρςξσ ξπλιρμξϋ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ αμχδξμή ςξσ κοηπιδόμαςξπ, ξ Αμάδξυξπ 

μπξοεί ετϊρξμ ποξκϋφει ϊςι απαιςείςαι μα ποξςείμει εμίρυσρη ςξσ ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ με 

ςξπξθέςηρη δεϋςεοξσ πλέγμαςξπ ξπλιρμξϋ 196. ξ πλέγμα ασςϊ θεχοείςαι ποϊρθεςξ και 

πληοόμεςαι ιδιαίςεοα χπ ποξπ ςξμ σπϊλξιπξ ξπλιρμϊ πξσ ποξβλέπεςαι για ςιπ αμχδξμέπ ςχμ 

κοηπιδχμάςχμ. Δτϊρξμ εκςιμηθεί η απαίςηρη ςξπξθέςηρηπ ςξσ, ςξ ποϊρθεςξ πλέγμα θα 

ςξπξθεςείςαι μϊμξ ρςιπ θέρειπ ςχμ υσςξριδηοόμ δερςοόμ.  

Ξ ρσμςελερςήπ αρταλείαπ πξσ θα ποέπει μα εκςιμάςαι η ελκςική ικαμϊςηςα ςηπ δέρςοαπ θα είμαι 

ίρξπ με 3,0, λϊγχ ςηπ φαθσοϊςηςαπ ςξσ υσςξριδηοξϋ σλικξϋ. 

 

14.5. Διαρςάρειπ ςχμ δερςοόμ και διάςανη ςξπξθέςηρηπ 

Ξι δέρςοεπ θα έυξσμ ςξ γεμικϊ ρυήμα και ςη μξοτή πξσ ποξβλέπεςαι ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ 

και ξι βαρικέπ διαρςάρειπ ςξσπ δεμ θα διατέοξσμ ξσριχδόπ απϊ ςιπ διαρςάρειπ ςχμ ρυεδίχμ 

ςηπ μελέςηπ (εμδεικςικά έχπ 10- 15%).  

Όςαμ ποξβλέπεςαι η ςξπξθέςηρή ςξσπ ρε ρσγκεκοιμέμα ρημεία ςηπ αμχδξμήπ με 

ποξκαθξοιρμέμεπ διαρςάρειπ (ςξπξθέςηρη δερςοόμ ρε ερξυέπ, ρε ποξκαςαρκεσαρμέμα 

ρςξιυεία με ποξδιαςοημέμα ρημεία αγκϋοχρηπ κ.λπ.) θα ςηοξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςη 

μελέςη διαρςάρειπ. Ρςημ ενεςαζϊμεμη πεοίπςχρη καμία δέρςοα δεμ ποξβλέπεςαι ρε ερξυή. 

 

14.6. Οξιϊςηςα καςαρκεσήπ 

α υσςξριδηοά εναοςήμαςα θα καςαρκεσαρςξϋμ με υϋςεσρη αοιθμημέμχμ υελχμόμ καιϊυι 
σλικόμ αμακϋκλχρηπ (scrap).Ξι δέρςοεπ θα ποξέουξμςαι απϊ εογξρςάρια πλήοχπ ενξπλιρμέμα 
και ξογαμχμέμα για ςέςξιξσ είδξσπ εογαρίεπ ςα ξπξία ρςξ παοελθϊμ θα έυξσμ εκςελέρει 
επιςσυόπ παοϊμξιαπ τϋρηπ παοαγγελίεπ. 
Ιαςά ςημ θοαϋρη ςχμ δξκιμίχμ, η ςξμή ποέπει μα παοξσριάζει επιτάμεια ταιά και μάζα 
ρσμπαγή και ξμξιϊμξοτη πξσ μα απξςελείςαι απϊ λεπςξϋπ κϊκκξσπ. Δεμ ποέπει μα 
παοξσριάζει οχγμέπ, τσραλίδεπ ή άλλα ελαςςόμαςα. 
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ξ σλικϊ καςά ςημ έγυσρη ποέπει μα γεμίζει πλήοχπ ςα καλξϋπια, όρςε η επιτάμεια ςχμ 
ςεμαυίχμ μα είμαι ςελείχπ ξμαλή υχοίπ τσραλίδεπ, οχγμέπ, ρκξσοιέπ, αομξϋπ ςήνεχπ και 
διακξπήπ ςηπ εογαρίαπ, λέπια, ενξγκόμαςα, κξιλϊςηςεπ απϊ άμμξ και ξπξιξδήπξςε άλλξ 
ελάςςχμα. Δεμ γίμεςαι απξδεκςή η κάλσφη ςχμ παοαπάμχ αςελειόμ με ρςξκάοιρμα κ.λπ. 

 
14.7. Δμρχμαςξϋμεμα Σλικά  

Ξι δέρςοεπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ παοϊμ έογξ είμαι υσςξριδηοέπ. α ρσμπεοιλαμβαμϊμεμα 

επιμέοξσπ ρςξιυεία ςξσπ μπξοεί μα είμαι απϊ σλικά διατξοεςικξϋ ςϋπξσ, πξσ ατεμϊπ μεμ θα 

εναρταλίζξσμ ςημ αρταλή ποϊρδερη ςχμ ρκατόμ (δηλαδή ςημ ξμξμαρςική ελκςική ικαμϊςηςα) 

και ατεςέοξσ θα σπάουξσμ ειδικέπ ποϊμξιεπ για ςημ απξτσγή γαλβαμικόμ ταιμξμέμχμ. Ρυεςικέπ 

πληοξτξοίεπ θα παοέυξμςαι ρε ςευμικά τσλλάδια ςξσ καςαρκεσαρςή πξσ θα σπξβάλλει ξ 

Αμάδξυξπ ρςημ Σπηοερία.  

 
14.8. Υσςξρίδηοξπ 

Για ςξμ ςϋπξ ςξσ υσςξρίδηοξσ έυξσμ εταομξγή ςα ακϊλξσθα: 

 α) μαλακϊπ υσςξρίδηοξπ: θα είμαι πξιϊςηςαπ ΔΜ-GJS-800-8 ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ 

EΚΞ EN 1564, με ετελκσρςική αμςξυή Rm = 800N/mm2, εγγσημέμη ςιμή ετελκσρςικήπ 

αμςξυήπ ρςξ 0.2% ςηπ επιμήκσμρηπ Rp0.2 (proofstressat 0.2%) 500 N/mm2, και 

επιμήκσμρη ρςη θοαϋρη 8%. 

 β) υσςξρίδηοξπ ρταιοξειδξϋπ γοατίςη: θα είμαι πξιϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ GGG 40 ή GGG 

45 ή GGG 40.3 ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΞ EN 1563, η πξιϊςηςα καθξοίζεςαι χπ EN-GJS-350-

22-LT (ετελκσρςική αμςξυή 350 N/mm2, επιμήκσμρη ρςη θοαϋρη 22%, υαμηλήπ 

θεομξκοαρίαπ [Low temperature]). 

 γ) ταιϊπ υσςξρίδηοξπ: θα είμαι πξιϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ GG-25 ρϋμτχμα με ςξ παλαιϊ 

ποϊςσπξ DIN1691 ή EN GJL 250 ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΞ EN 1561. 

 Ρσμιρςάςαι μα ποξςιμόμςαι ςϋπξι υσςξριδήοξσ με σφηλέπ ςιμέπ επιμήκσμρηπ καςά ςη 

θοαϋρη και σφηλή απξοοϊτηρη εμέογειαπ καςά ςημ δξκιμή Charpy, δεδξμέμξσ ϊςι ςα 

σλικά ασςά εμταμίζξσμ μεγαλϋςεοη ξλκιμϊςηςα. 

 Γεμικόπ η ρκληοϊςηςα ςξσ υσςξριδήοξσ θα είμαι μεγαλϋςεοη απϊ 210 μξμάδεπ Brinell. 

 
14.9. Δναοςήμαςα ρϋμθερηπ  

 
α αγκϋοια, ξι πλάκεπ έδοαρηπ, κξυλίεπ πεοικϊυλια κ.λπ. θα είμαι απϊ υάλσβα σφηλήπ αμςξυήπ, 

ρϋμτχμα με ςα ιρυϋξμςα Δσοχπαψκά ποϊςσπα.  

 
14.10. Λεςατξοά και ςξπξθέςηρη 

Ξι δέρςοεπ θα ςξπξθεςξϋμςαι ξοιζξμςιξγοατικά ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςη μελέςη θέρειπ. Ζ 

διάςανη πάκςχρήπ ςξσπ ρςξ κοηπίδχμα θα διαμξοτόμεςαι ρϋμτχμα με ςα εγκεκοιμέμα απϊ 

ςημ Σπηοερία ρυέδια λεπςξμεοειόμ ςξσ καςαρκεσαρςή. Ρε κάθε πεοίπςχρη θα ςηοείςαι 

ασρςηοά ή ποξβλεπϊμεμη απϊρςαρη απϊ ςξ μέςχπξ παοαβξλήπ για ςημ ποξρςαρία ςχμ 

ςξιυχμάςχμ ςχμ πλξίχμ ρε πεοίπςχρη ποϊρκοξσρηπ. 

Ιαςά ςημ ςξπξθέςηρη πξλλόμ παοξμξίχμ δερςοόμ απ‟ εσθείαπ (ρσμήθχπ παοάλληλη ρςημ 

γοαμμή κοηπίδχρηπ) η ςξπξθέςηρη θα γίμεςαι με ςημ απαιςξϋμεμη ποξρξυή όρςε ξπςικά μα 

μημ παοξσριάζξμςαι απξκλίρειπ ξοαςέπ με ςξ μάςι. Δεμ επιςοέπεςαι ςξπξθέςηρη δέρςοαπ επί 

αομξϋ αμχδξμήπ.  

Ιαςά ςιπ τξοςξεκτξοςόρειπ και ςημ ποξρχοιμή απξθήκεσρη ςχμ δερςοόμ απϊ ςξ εογξρςάριξ 

καςαρκεσήπ μέυοι ςξ εογξςάνιξ ή ςξ υόοξ απξθήκεσρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ και απϊ εκεί μέυοι ςιπ 

θέρειπ ςξπξθέςηρηπ, θα λαμβάμεςαι μέοιμμα για ςημ απξτσγή κοξϋρεχμ πξσ είμαι δσμαςϊ μα 

μειόρξσμ ςη μηυαμική αμςξυή ςχμ σλικόμ. 
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Λεγάλη επίρηπ ποξρξυή ποέπει μα δίμεςαι καςά ςιπ τξοςξεκτξοςόρειπ για ςημ απξτσγή 

τθξοόμ ρςιπ εογξρςαριακέπ ρςοόρειπ αμςιδιαβοχςικήπ ποξρςαρίαπ. 

 

14.11. Δξκιμέπ Έλεγυξι  

14.11.1  Σλικά 

Ηα ελέγυεςαι η ρχρςή και έμςευμη εγκαςάρςαρη ςχμ δερςοόμ ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςα 

ρυέδια θέρειπ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι έυξσμ εναρταλιρςεί ήδη (ρϋμτχμα με ςα 

ποξαματεοθέμςα) η απξδξυή ςξσ σλικξϋ ςχμ δερςοόμ, ςα ςεμάυια ςχμ δερςοόμ ποξπ 

ςξπξθέςηρη ρςξ έογξ, η ποξρςαρία ςχμ επιταμειόμ ςξσπ με βατή και η ςξπξθέςηρη και 

αγκϋοχρή ςξσπ ρςη μάζα ςηπ αμχδξμήπ. 

Για ςημ απξδξυή ςχμ σλικόμ και ςημ έγκοιρη εμρχμάςχρήπ ςξσπ ρςξ έογξ, ξ Αμάδξυξπ θα 

σπξβάλει ρςημ Σπηοερία πιρςξπξιηςικά αμαγμχοιρμέμχμ εογαρςηοίχμ απϊ ςα ξπξία θα 

ποξκϋπςξσμ ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςχμ σλικόμ καςαρκεσήπ ςξσπ. 

Ιάθε παοςίδα υϋςεσρηπ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ μία ρειοά εογαρςηοιακόμ πιρςξπξιηςικόμ. 

Ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΞ EN 10204 ρςα ρσμξδεσςικά έγγοατα επιθεόοηρηπ πξσ θα ρσμξδεϋξσμ ςα 

ποξψϊμςα θα ποέπει μα αματέοξμςαι: 

 Δπχμσμία αγξοαρςή και αοιθμϊπ παοαγγελίαπ καθόπ και ςξ έογξ ρςξ ξπξίξ 

ποξξοίζεςαι μα ςξπξθεςηθξϋμ. 

 Ρσμθήκεπ παοάδξρηπ ςξσ ποξψϊμςξπ. 

 Αοιθμϊπ υϋςεσρηπ. 

 Οεοιγοατή ςξσ ποξψϊμςξπ/ ρυέδια/ ξδηγίεπ ςξπξθέςηρηπ/ βάοξπ αμά ςεμάυιξ. 

 Απξςελέρμαςα δξκιμόμ ετελκσρμξϋ, επιμήκσμρηπ ρςη θοαϋρη, μείχρηπ επιτάμειαπ 

δξκιμίξσ καςά ςημ θοαϋρη. 

 Απξςελέρμαςα δξκιμόμ Charpy V-notch και αμςίρςξιυεπ θεομξκοαρίεπ δξκιμήπ. 

 Απξςελέρμαςα δξκιμόμ ρκληοϊςηςαπ καςά Rockwell – Brinell. 

 Ξπςικϊπ έλεγυξπ και μη καςαρςοξτικέπ δξκιμέπ. 

 

Ρε κάθε ςεμάυιξ και ρε ϊφη πξσ θα παοαμείμει εμταμήπ θα αμαγοάτξμςαι ρε έναορη ςα 

ακϊλξσθα: 

 ςξ ρήμα / ϊμξμα ςξσ εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ. 

 ςξ έςξπ και ξ μήμαπ πξσ έγιμε η υϋςεσρη. 

 ςξ ποϊςσπξ ςξ ξπξίξ ςηοήθηκε καςά ςημ καςαρκεσή. 

 ςα σλικά με ςα ξπξία ποέπει μα απξτεϋγεςαι η επατή για ςημ απξτσγή ςξσ γαλβαμικξϋ 

ταιμξμέμξσ (επιθσμηςϊ, μη σπξυοεχςικϊ). 

 Ιαςά ςημ ςξπξθέςηρη πξλλόμ παοξμξίχμ δερςοόμ απ‟ εσθείαπ (ρσμήθχπ παοάλληλη 

ρςημ γοαμμή κοηπίδχρηπ) η ςξπξθέςηρη θα γίμεςαι με ςημ απαιςξϋμεμη ποξρξυή όρςε 

ξπςικά μα μημ παοξσριάζξμςαι απξκλίρειπ ξοαςέπ με ςξ μάςι. 

 

14.11.2 Δπενεογαρία επιτάμειαπ, ρϋρςημα αμςιδιαβοχςικήπ ποξρςαρίαπ και ςελικήπ βατήπ 

Ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ ποξβλέπεςαι απϊ ςημ Λελέςη, ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλει ρςημ Σπηοερία 

ποξπ έγκοιρη έκθερη μεθξδξλξγίαπ (methodstatement) για ςξ ρϋρςημα αμςιδιαβοχςικήπ 

ποξρςαρίαπ πξσ ποξςίθεςαι μα εταομϊρει. Ρςημ έκθερη θα καθξοίζεςαι ςξ ρϋρςημα ςηπ βατήπ 

(επξνειδική, πξλσξσοεθαμική, ρϋρςημα διπλήπ ποξρςαρίαπ με γαλβάμιρμα - βατή κ.λπ.), ςξ 

πάυξπ ςχμ ρςοόρεχμ ρε μικοά (μm) και η μέθξδξπ εταομξγήπ. Ζ έκθερη θα ρσμξδεϋεςαι απϊ 

πιρςξπξιηςικά ςξσ εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ ςχμ σλικόμ ςξσ ρσρςήμαςξπ βατήπ (ή ςξσ 

καςαρκεσαρςή ςχμ δερςοόμ) απϊ ςα ξπξία θα ποξκϋπςει ϊςι πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ 

μελέςηπ για αμςξυή διάοκειαπ ρε έκθερη ρε θαλάρριξ πεοιβάλλξμ και ρε απϊςοιφη (abrasion). 
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Οι απαιςήρειπ ςξσ παοόμςξπ έογξσ καθξοίζξμςαι ρε διάοκεια > 15 εςώμ (durability, ρύμτωμα με 

ςξ ΔΛΟΤ ΔΝ ISO 12944-1, ρε έμςξμα διαβοωςικό θαλάρριξ πεοιβάλλξμ καςηγξοίαπ C5 - Μ). 

Ιαςά ςημ μεςατξοά, ρσμαομξλϊγηρη και εγκαςάρςαρη, υοειάζεςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή όρςε μα 

απξτεϋγξμςαι ζημιέπ ρςιπ βατέπ. Κϊγχ ςξσ ϊςι ςξ ερχςεοικϊ ςχμ δερςοόμ πληοόμεςαι με 

ρκσοϊδεμα μεςά και απϊ ςημ ςξπξθέςηρή ςξσπ, η ςελική ρςοόρη ςηπ βατήπ ρσμιρςάςαι μα 

εταομϊζεςαι επί ςϊπξσ μεςά ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ δερςοόμ. ξ ςελικϊ πάυξπ βατήπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ πξσ θα εταομξρςεί ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ πάυξσπ ςξσ αρςαοόμαςξπ και ςηπ 

ςελικήπ ρςοόρηπ ποξρςαρίαπ δεμ θα είμαι μικοϊςεοξ απϊ 400μικοά.  

Ξι επιτάμειεπ ςχμ δερςοόμ ξι ξπξίεπ δεμ θα είμαι δσμαςϊμ μα υοχμαςιρςξϋμ μεςά ςημ 

ςξπξθέςηρή ςξσπ, θα στίρςαμςαι ςξσλάυιρςξμ ςημ βαρική αμςιδιαβοχςική ποξρςαρία. 

Ρςημ πεοίπςχρη ρσυμήπ διέλεσρηπ ξυημάςχμ απϊ ςημ πεοιξυή ςξπξθέςηρηπ ςχμ δερςοόμ θα 

ποέπει ςξ ςελικϊ υοόμα ςχμ δερςοόμ μα είμαι έμςξμξ (π.υ έμςξμξ κίςοιμξ). 

 

14.12. Όοξι και Απαιςήρειπ σγείαπ και αρταλείαπ εογαζξμέμχμ και ποξρςαρία 

πεοιβάλλξμςξπ 

Ξι πηγέπ κιμδϋμξσ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ είμαι:  

 

 Ιαςά ςημ μεςατξοά, απϊθερη και διακίμηρη ςχμ δερςοόμ. 

 Λεςατξοά δια υειοϊπ ή μηυαμικόμ μέρχμ αμςικειμέμχμ μεγάλξσ βάοξσπ. 

 Δογαρία ρε υόοξσπ Κιμέμχμ. 

 

14.13. Λέςοα σγείαπ - αρτάλειαπ 

Δίμαι σπξυοεχςική η ρσμμϊοτχρη ποξπ ςημ ξδηγία 92/57/EE, πξσ αματέοεςαι ρςιπ «Δλάυιρςεπ 

Απαιςήρειπ Σγείαπ και Αρτάλειαπ Οοξρχοιμόμ και Ιιμηςόμ Δογξςανίχμ» και εμρχμαςόθηκε 

ρςημ Δλλημική Μξμξθερία με ςξ Ο.Δ 305/96 καθόπ επίρηπ και η λξιπή Δλλημική Μξμξθερία πεοί 

σγείαπ και αρτάλειαπ (Ο.Δ. 17/96 και Ο.Δ. 159/99 κ.λπ.). 

Για ςα ειδικά μέςοα αρταλείαπ - σγείαπ καςά ςημ καςαρκεσή Κιμεμικόμ Έογχμ ιρυϋει η 

Οοξδιαγοατή 1501-09-19-01-00.Σπξυοεχςική επίρηπ είμαι η υοήρη μέρχμ αςξμικήπ 

ποξρςαρίαπ (ΛΑΟ) καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ. Ξι ελάυιρςεπ απαιςήρειπ είμαι ασςέπ ςξσ 

πίμακα 1 ρςημ ΔΚΞ Ο 1501-09-13-01-00:2009.  

 

 

14.14. οϊπξπ επιμέςοηρηπ 

Ζ επιμέςοηρη ςχμ δερςοόμ και ςχμ ρςξιυείχμ αγκϋοχρηπ ασςόμ ρςξ κοηπίδχμα θα γίμεςαι 

καςά βάοξπ ρε υιλιϊγοαμμξ με βάρη Οοχςϊκξλλξ Εϋγιρηπ πξσ θα ρσμςάρρεςαι για ςξ ρκξπϊ 

ασςϊ ποιμ απϊ ςημ ςξπξθέςηρή ςξσπ ή με βάρη ςξσπ πίμακεπ βαοόμ ςξσ εογξρςαρίξσ 

παοαγχγήπ, ϊςαμ ποϊκειςαι για ςσπξπξιημέμα ποξψϊμςα. Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι 

είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ καθόπ και ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και 

ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη ςηπ εμέογειαπ, καθόπ και κάθε άλλη 

ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ πλήοη και έμςευμη καςά ςα αμχςέοχ εκςέλερη 

ςηπ εογαρίαπ. 

Διδικϊςεοα εμδεικςικά αλλά ϊυι πεοιξοιρςικά, δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά ςα παοακάςχ: 

 η ποξμήθεια ςχμ δερςοόμ και ςχμ ρςξιυείχμ αγκϋοχρηπ ασςόμ και ςημ μεςατξοά 

ςξσπ επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ 

 η ποξρέγγιρή ςξσπ ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ θέρειπ ςξπξθέςηρηπ, ςημ εσθσγοάμμιρη 

και ςημ ποξρχοιμή ρςήοινη ασςόμ, όρςε μα παοαμείμξσμ ακλϊμηςεπ καςά ςημ 

ρκσοξδέςηρη ςηπ αμχδξμήπ ςξσ κοηπιδόμαςξπ 

 η βατή ςξσ ποξενέυξμςξπ ςμήμαςξπ ςηπ δέρςοαπ 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ 

 

60 
 

 η ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ 

 η μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 

 η εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 η τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ 

ενξπλιρμξϋ. 

 η διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ και μέρχμ 

για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 

Οοξδιαγοατήπ. 

 η ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη. 

 η ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κλπ για ςημ πλήοη 

και έμςευμη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή, 

καθόπ και ςχμ ςσυϊμ διξοθχςικόμ μέςοχμ (εογαρία και σλικά) εάμ διαπιρςχθξϋμ 

μη ρσμμξοτόρειπ καςά ςιπ δξκιμέπ και ςξσπ ελέγυξσπ. 
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ΑΠΗΠΞ 15ξ: ΥΑΚΣΒΔΘΜΑ ΔΝΑΠΖΛΑΑ ΑΜΩΔΞΛΩΜ  
 

Αμςικείμεμξ 

15.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι ξ καθξοιρμϊπ και ξι απαιςήρειπ για ςξ σλικϊ 

καςαρκεσήπ και ςημ εγκαςάρςαρη υαλϋβδιμχμ εναοςημάςχμ ποϊρδερηπ, και ρσγκεκοιμέμα ςχμ 

υαλϋβδιμχμ κοίκχμ ποϊρδερηπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ μέςχπξ ςχμ αμχδξμόμ.  

 

Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

15.2. Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα, 

1501-09-13-02-00:2009 " ΥΑΚΣΒΔΘΜΑ, ΥΣΞΡΘΔΖΠΑ ΙΑΘ ΑΜΞΝΔΘΔΩΑ ΔΝΑΠΖΛΑΑ ΑΜΩΔΞΛΩΜ 

ΙΠΖΟΘΔΩΛΆΩΜ". 

 

σπξπξιηςικέπ παοαπξμπέπ 

15.3. Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ παοαπάμχ ποξδιαγοατόμ ΔΚΞ.  

 

Απαιςήρειπ 
15.4. Γεμικά  

α σλικά καςαρκεσήπ θα είμαι σπξυοεχςικά ςηπ καςηγξοίαπ πξσ αματέοεςαι ρςημ Λελέςη. Δεμ 

θα γίμξμςαι απξδεκςά χπ ιρξδϋμαμα άλλα σλικά διατξοεςικά απϊ ςξ ποξδιαγοατϊμεμξ ρςημ 

Λελέςη. 

Ηα ελέγυεςαι η ρχρςή και έμςευμη εγκαςάρςαρη ςχμ εναοςημάςχμ ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ ρςα 

ρυέδια θέρειπ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι έυξσμ εναρταλιρςεί ήδη (ρϋμτχμα με ςα 

ποξαματεοθέμςα) η απξδξυή ςξσ σλικξϋ ςχμ εναοςημάςχμ, ςα ςεμάυια ςχμ εναοςημάςχμ ποξπ 

ςξπξθέςηρη ρςξ έογξ, η ποξρςαρία ςχμ επιταμειόμ ςξσπ με βατή, η ςξπξθέςηρη και 

αγκϋοχρή ςξσπ ρςη μάζα ςηπ αμχδξμήπ. 

α εναοςήμαςα θα ποξέουξμςαι απϊ εογξρςάρια πλήοχπ ενξπλιρμέμα και ξογαμχμέμα για 

ςέςξιξσ είδξσπ εογαρίεπ ςα ξπξία έυξσμ και ρςξ παοελθϊμ εκςελέρει επιςσυόπ παοϊμξιαπ 

τϋρηπ παοαγγελίεπ. 

α εναοςήμαςα θα έυξσμ ςξ γεμικϊ ρυήμα και ςη μξοτή πξσ ποξβλέπεςαι ρςα ρυέδια 

λεπςξμεοειόμ ςηπ μελέςηπ και ξι βαρικέπ διαρςάρειπ ςξσπ δεμ θα διατέοξσμ απϊ ςιπ 

ποξβλεπϊμεμεπ ρςα ρυέδια πέοαμ ςξσ 10 -15%. 

Ξι επιτάμειεπ ςχμ εναοςημάςχμ ξι ξπξίεπ δεμ θα είμαι δσμαςϊμ μα υοχμαςιρςξϋμ μεςά ςημ 

ςξπξθέςηρη, 

ποέπει μα στίρςαμςαι ςξσλάυιρςξμ ςημ βαρική αμςιδιαβοχςική ποξρςαρία. 

 

15.5. Δναοςήμαςα απϊ υάλσβα  

Ξ υάλσβαπ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί είμαι : 

 Υάλσβαπ γεμικήπ υοήρηπ διαμξοτχμέμξπ εμ θεομό: Ρϋμτχμα με ςα ποϊςσπα 

ΔΚΞ EN 10025-1, ΔΚΞ ΔΜ 1665 και ΔΚΞ EN 10027-1. Ξ υάλσβαπ θα είμαι 

πξιϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ S235 ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΞ ΔΜ 10025-1. 

α ςσυϊμ απαιςξϋμεμα αγκϋοια, κξυλίεπ πεοικϊυλια κ.λπ. θα ακξλξσθξϋμ ςα ιρυϋξμςα 

Δσοχπαψκά ποϊςσπα και θα είμαι απϊ υάλσβα σφηλήπ αμςξυήπ. 

 

Λεςατξοά - ξπξθέςηρη και ελική Βατή 
15.6. Λεςατξοά  

Ιαςά ςιπ τξοςξεκτξοςόρειπ και ςημ ποξρχοιμή απξθήκεσρη ςχμ δερςοόμ απϊ ςξ εογξρςάριξ 

καςαρκεσήπ μέυοι ςξ εογξςάνιξ ή ςξ υόοξ απξθήκεσρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ και απϊ εκεί μέυοι ςιπ 
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θέρειπ ςξπξθέςηρηπ, θα λαμβάμεςαι μέοιμμα για ςημ απξτσγή κοξϋρεχμ πξσ είμαι δσμαςϊ μα 

μειόρξσμ ςη μηυαμική αμςξυή ςχμ σλικόμ. 

Λεγάλη επίρηπ ποξρξυή ποέπει μα δίμεςαι καςά ςιπ τξοςξεκτξοςόρειπ για ςημ απξτσγή 

τθξοόμ ρςιπ εογξρςαριακέπ ρςοόρειπ αμςιδιαβοχςικήπ ποξρςαρίαπ. 

 

15.7. ξπξθέςηρη 

Ζ ςξπξθέςηρη ςχμ εναοςημάςχμ - υαλϋβδιμχμ κοίκχμ ποϊρδερηπ θα γίμεςαι ρϋμτχμα με ςα 

ρυέδια ςηπ Λελέςηπ. Ξσδεμία αλλαγή θα γίμεςαι ρςξμ ςοϊπξ ςξπξθέςηρηπ (π.υ. αλλαγή 

αοιθμξϋ μήκξσπ και θέρεχπ αγκσοίχμ) υχοίπ ρυεςική έγκοιρη ςηπ Δπίβλεφηπ. 

 

15.8. Δπενεογαρία επιτάμειαπ, ρϋρςημα αμςιδιαβοχςικήπ ποξρςαρίαπ και ςελικήπ βατήπ 

Ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλει ρςημ Σπηοερία ποξπ έγκοιρη έκθερη μεθξδξλξγίαπ 

(methodstatement) για ςξ ρϋρςημα αμςιδιαβοχςικήπ ποξρςαρίαπ πξσ ποξςίθεςαι μα 

εταομϊρει. Ρςημ έκθερη θα καθξοίζεςαι ςξ ρϋρςημα ςηπ βατήπ (επξνειδική, πξλσξσοεθαμική, 

ρϋρςημα διπλήπ ποξρςαρίαπ με γαλβάμιρμα - βατήκ.λπ.), ςξ πάυξπ ςχμ ρςοόρεχμ ρε μικοά 

(μm) και η μέθξδξπ εταομξγήπ. Ζ έκθερη θα ρσμξδεϋεςαι απϊ πιρςξπξιηςικά ςξσ εογξρςαρίξσ 

παοαγχγήπ ςχμ σλικόμ ςξσ ρσρςήμαςξπ βατήπ (ή ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ δερςοόμ) απϊ ςα 

ξπξία θα ποξκϋπςει ϊςι πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ μελέςηπ για αμςξυή διάοκειαπ ρε έκθερη ρε 

θαλάρριξ πεοιβάλλξμ και ρε απϊςοιφη (abrasion). 

Οι απαιςήρειπ ςξσ παοόμςξπ έογξσ καθξοίζξμςαι ρε διάοκεια > 15 εςώμ (durability, ρύμτωμα με 

ςξ ΔΛΟΤ ΔΝ ISO 12944-1, ρε έμςξμα διαβοωςικό θαλάρριξ πεοιβάλλξμ καςηγξοίαπ C5 - Μ). 

Δεμ ποξβλέπεςαι ποξρςαρία με εμ θεομώ γαλβάμιρμα ςωμ υαλύβδιμωμ κοίκωμ ποόρδερηπ.  

 

Ζ ποξβλεπϊμεμη επενεογαρία είμαι η ακϊλξσθη : 

 

Για ξπξιαδήπξςε άλλη μεςαλλική καςαρκεσή ακϊμη και εάμ δεμ καςαγοάτεςαι οηςά ρςξ παοϊμ 

θα ποξβλέπξμςαι ξι ενήπ εογαρίεπ :  

 

 Αμμξβξλή μέυοι 2 1/2 S.A. ςξσ Ρξσηδικξϋ Οοξςϋπξσ 

 Ιαθαοιρμϊπ αμμξβξλημέμηπ επιτάμειαπ  

 Αρςάοχμα  

 ελική βατή 

 

Όλεπ ξι μεςαλλικέπ επιτάμειεπ ποέπει μα καθαοιρςξϋμ με αμμξβξλή ρε έμα minimum πξιϊςηςαπ 

2,5 S.A. ρϋμτχμα με ςα Ρξσηδικά Οοϊςσπα SIS 05 5900-1967 "Pictorial Surface Preparation 

Standards for Painting Steel Surfaces." Λε ςημ αμμξβξλή θα καθαοιρςξϋμ πλήοχπ ξι επιτάμειεπ 

και θα απξμακοσμθξϋμ ςσυϊμ αμχμαλίεπ και γοέζια. Ξι αμμξβξλημέμεπ επιτάμειεπ θα 

καθαοιρςξϋμ πλήοχπ και θα διαςηοηθξϋμ ρςεγαμέπ μέυοι ςη βατή. 

 

Διαδικαρία βατώμ  
 

 Αρςάοχμα  

Ατξϋ ποξηγηθεί ξ καθαοιρμϊπ ςηπ επιτάμειαπ χπ αμχςέοχ, εταομϊζεςαι 

ρςοόρηπ αρςαοόμαςξπ με επξνειδικϊ φεσδαογσοικϊ αρςάοι, εμδεικςικξϋ ςϋπξσ ή 

ιρξδσμάμξσ FriazincR ςηπ Sika, δϋξ ρσρςαςικόμ, καςάλληλξ για ςημ ποξρςαρία 

ςηπ μεςαλλικήπ επιτάμειαπ και γεμικά μεςαλλικέπ καςαρκεσέπ πξσ δέυξμςαι έμςξμη 

μηυαμική ποξρβξλή και ςοιβή. 
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Ζ εταομξγή ποαγμαςξπξιείςαι ρε 2 υέοια, ποξκειμέμξσ μα ποξκϋφει ρσμξλικϊ 

πάυξπ ρςοόρηπ χπ τιλμ max 160μικοά (και για ςιπ δϋξ ρςοόρειπ), 200gr πεοίπξσ. 

Δλάυιρςη θεομξκοαρία εταομξγήπ +5ξC. Ξι ςοϊπξι εταομξγήπ πξσ μπξοξϋμ μα 

ποαγμαςξπξιηθξϋμ είμαι : α. Δπαλειτϊμεμξ με βξϋοςρα ή οξλϊ, β. Φεκαζϊμεμξ με 

ςη βξήθεια πιρςξλέςξσ, με ρυεςική σπξρςήοινη (ρσμπιερςή αέοξπ) ή γ. Ξμξίχπ, 

αλλά με αμάεοξ φεκαρμϊ. 

 

 Δταομξγή ςελικήπ ρςοόρηπ ποξρςαρίαπ 

Δταομξγή ςελικήπ ρςοόρηπ ποξρςαρίαπ με επξνειδική λιθαμοακϊπιρρα δϋξ 

ρσρςαςικόμ, εμδεικςικξϋ ςϋπξσ InertolPoxitar F ςηπ Sika, αμθεκςική μεςά ςημ 

χοίμαμρη, ρε ςοιβή και κοξϋρη, πξσ ρκξπϊ έυει ςημ παοξυή πλήοξσπ ποξρςαρίαπ 

ρε θαλαρριμϊ μεοϊ, αμάπςσνη βακςηοιδίχμ ή ξνέχμ και αμςξυή έμαμςι υημικήπ 

ποξρβξλήπ κλπ. Ζ εταομξγή ποαγμαςξπξιείςαι ρε 2 ή 3 υέοια (αμαλϊγχπ ςηπ 

πεοιπςόρεχπ εταομξγήπ με βξϋοςρα ή οξλϊ) και ελάυιρςξσ ρσμξλικξϋ πάυξσπ 

βατήπ 300μικοά. Δπίρηπ μπξοεί μα εταομξρςεί με αμάεοξ φεκαρμϊ. Δμδεικςική 

καςαμάλχρη ~0,350 kg/m2 για έκαρςη ρςοόρη πάυξσπ 150 μικοόμ. 

ξ ςελικϊ πάυξπ βατήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ πξσ θα εταομξρςεί ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ πάυξσπ 

ςξσ αρςαοόμαςξπ και ςηπ ςελικήπ ρςοόρηπ ποξρςαρίαπ δεμ θα είμαι μικοϊςεοξ απϊ 400μικοά.  

 
15.9. Δξκιμέπ Έλεγυξι  

15.9.1  Σλικά 

Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςηπ ΔΚΞ Ο 1501-09-13-02-00:2009.  

 

15.9.2. Όοξι και Απαιςήρειπ σγείαπ και αρταλείαπ εογαζξμέμχμ και ποξρςαρία 

πεοιβάλλξμςξπ 

 

Θρυϋξσμ ξι απαιςήρειπ και ξι ποϊμξιεπ ςηπ ΔΚΞ Ο 1501-09-13-02-00:2009.  

 

15.10. Λέςοα σγείαπ - αρτάλειαπ 

Θρυϋξσμ ξι απαιςήρειπ και ξι ποϊμξιεπ ςηπ ΔΚΞ Ο 1501-09-13-02-00:2009.  

 

15.11. οϊπξπ επιμέςοηρηπ 

Ζ επιμέςοηρη ςχμ υαλϋβδιμχμ κοίκχμ και ςχμ ρςξιυείχμ αγκϋοχρηπ ασςόμ ρςξ κοηπίδχμα θα 

γίμεςαι καςά βάοξπ ρε υιλιϊγοαμμξ με βάρη Οοχςϊκξλλξ Εϋγιρηπ πξσ θα ρσμςάρρεςαι για ςξ 

ρκξπϊ ασςϊ ποιμ απϊ ςημ ςξπξθέςηρή ςξσπ ή με βάρη ςξσπ πίμακεπ βαοόμ ςξσ εογξρςαρίξσ 

παοαγχγήπ, ϊςαμ ποϊκειςαι για ςσπξπξιημέμα ποξψϊμςα. Δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά, διϊςι 

είμαι εμρχμαςχμέμεπ, ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ καθόπ και ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και 

ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη ςηπ εμέογειαπ, καθόπ και κάθε άλλη 

ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ πλήοη και έμςευμη καςά ςα αμχςέοχ εκςέλερη 

ςηπ εογαρίαπ. 

Διδικϊςεοα εμδεικςικά αλλά ϊυι πεοιξοιρςικά, δεμ επιμεςοόμςαι υχοιρςά ςα παοακάςχ: 

 η ποξμήθεια ςχμ κοίκχμ και ςχμ ρςξιυείχμ αγκϋοχρηπ ασςόμ και ςημ μεςατξοά 

ςξσπ επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ 

 η ποξρέγγιρή ςξσπ ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ θέρειπ ςξπξθέςηρηπ, ςημ εσθσγοάμμιρη 

και ςημ ποξρχοιμή ρςήοινη ασςόμ, όρςε μα παοαμείμξσμ ακλϊμηςεπ καςά ςημ 

ρκσοξδέςηρη ςηπ αμχδξμήπ ςξσ κοηπιδόμαςξπ 

 η ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλόριμχμ ή μη σλικόμ 
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 η μεςατξοά και ποξρχοιμή απξθήκεσρή ςξσπ ρςξ έογξ 

 η εμρχμάςχρη ή η υοήρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 η τθξοά και απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ 

ενξπλιρμξϋ. 

 η διάθερη και απαρυϊληρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ποξρχπικξϋ, ενξπλιρμξϋ και μέρχμ 

για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 

Οοξδιαγοατήπ. 

 η ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και ςημ μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη. 

 η ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κλπ για ςημ πλήοη 

και έμςευμη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή, 

καθόπ και ςχμ ςσυϊμ διξοθχςικόμ μέςοχμ (εογαρία και σλικά) εάμ διαπιρςχθξϋμ 

μη ρσμμξοτόρειπ καςά ςιπ δξκιμέπ και ςξσπ ελέγυξσπ.  
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ΑΠΗΠΞ 16ξ: ΔΟΘΡΙΔΣΖ ΡΣΜΖΠΖΡΖ - ΒΑΤΖ ΛΔΑΚΚΘΙΩΜ ΡΞΘΥΔΘΩΜ 
 

Αμςικείμεμξ 

16.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι ξ καθξοιρμϊπ και ξι απαιςήρειπ για ςημ επιρκεσή 

και επαμαςξπξθέςηρη ςχμ στιρςάμεμχμ μεςαλλικόμ ιρςόμ τχςιρμξϋ ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ ςξσ καςατσγίξσ.  

 

Οοϊςσπεπ ποξδιαγοατέπ 

16.2. Θρυϋξσμ ξι ποϊρταςα εκδξθείρεπ Δλλημικέπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ και ρσγκεκοιμέμα, 

1501-09-13-02-00:2009 " ΥΑΚΣΒΔΘΜΑ, ΥΣΞΡΘΔΖΠΑ ΙΑΘ ΑΜΞΝΔΘΔΩΑ ΔΝΑΠΖΛΑΑ ΑΜΩΔΞΛΩΜ 

ΙΠΖΟΘΔΩΛΆΩΜ". 

 

σπξπξιηςικέπ παοαπξμπέπ 

16.3. Θρυϋξσμ ξι ποϊμξιεπ ςχμ παοαπάμχ ποξδιαγοατόμ ΔΚΞ.  

 

Αμςιρκχοιακή ποξρςαρία ριδηοξκαςαρκεσόμ σδοασλικόμ έογχμ 

16.4. Αμςικείμεμξ 

Ξι εογαρίεπ πξσ ποξδιαγοάτξμςαι ρςημ παοξϋρα Οοξδιαγοατή ατξοξϋμ ρςημ ποξεςξιμαρία και 

ρςημ αουική ποξρςαρία ςχμ ριδηοξκαςαρκεσόμ (τχςιρςικόμ ιρςόμ ρςημ παοξϋρα) πξσ 

απαμςόμςαι γεμικόπ ρςα λιμεμικά έογα, ποιμ απϊ ςημ ςελική βατή ςξσπ. Ζ αμςιδιαβοχςική 

ποξρςαρία εταομϊζεςαι ρε ϊλεπ ςιπ επιτάμειεπ ςχμ μεςαλλικόμ καςαρκεσόμ, αμάλξγα με ςξ 

πεοιβάλλξμ ρςξ ξπξίξ ςξπξθεςξϋμςαι. 

ξ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ πξσ ςξπξθεςξϋμςαι ξι ιρςξί τχςιρμξί είμαι έμςξμα διαβοχςικϊ C5-M 
(veryhigh) ρϋμτχμα με ςξ ISO 12944 και πιξ ρσγκεκοιμέμα ςξ Δλλημικϊ ςξσ Οοϊςσπξ (1-5).  
 

 
Απαιςήρειπ 

16.5. Δμρχμαςξϋμεμα σλικά 
 

α. Αρςαοόμαςξπ 

 Οξλσαμιδικά σλικά 

 Δπξνειδικϊ τχρτξοικξϋ φεσδαογϋοξσ (δϋξ ρσρςαςικόμ) 

 Δπξνειδικϊ υοχμιξϋυξσ φεσδαογϋοξσ (δϋξ ρσρςαςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρςιπ 

επιτάμειεπ ςηπ πεοίπςχρηπ Β). 

β. Οοόςηπ ποξρςαςεσςικήπ ρςοόρηπ βατήπ 

 Οξλσαμιδικά σλικά 

 Δπξνειδικϊ μαομαοσγικξϋ ξνειδίξσ ςξσ ριδήοξσ (δϋξ ρσρςαςικόμ) 

 Δπξνειδικϊ αμθοακξϋυξσ πίρραπ (δϋξ ρσρςαςικόμ) 

 Αμιμικϊ σλικϊ, καθαοήπ επξνειδικήπ οηςίμηπ (δϋξ ρσρςαςικόμ). 

 

Λέθξδξπ ποξεςξιμαρίαπ μεςαλλικόμ καςαρκεσόμ 

Ρε μέα και σπϊ ςξπξθέςηρη σλικά η ποξεςξιμαρία θα γίμεςαι ρςξ εογξρςάριξ παοαρκεσήπ και 

ϊυι επιςϊπξσ ςξσ έογξσ. Ρςημ παοξϋρα η εογαρία ασςή θα εκςελερςεί ρςξμ εογξςανιακϊ υόοξ 

καθόπ ποϊκειςαι για ρσμςήοηρη και επιρκεσή στιρςάμεμχμ τχςιρςικόμ ιρςόμ.  

16.6. Λεςαλλξβξλή / αμμξβξλή 
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α ρςξιυεία ςηπ μεςαλλικήπ καςαρκεσήπ, με εναίοερη εκείμα πξσ είμαι καςαρκεσαρμέμα απϊ 

αμξνείδχςξ υάλσβα ή έυξσμ σπξρςεί γαλβαμιρμϊ εμ θεομό (ΔΚΞ EN ISO 1461) ή ποϊκειςαι μα 

εγκιβχςιρθξϋμ ρε ρκσοϊδεμα, θα στίρςαμςαι καθαοιρμϊ επιταμείαπ δια μεςαλλξβξλήπ ή 

αμμξβξλήπ πξιϊςηςαπ SA 2 ½,ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ ΔΚΞ ΔΜ ISO 8504-1. 

Ζ ποξκϋπςξσρα απϊ ςημ επενεογαρία ςοαυϋςηςα ςχμ μεςαλλικόμ επιταμειόμ, απαοαίςηςη για 

ςημ καλή ποϊρτσρη και ςημ ξμξιϊμξοτη ρςοόρη ςηπ ποξρςαςεσςικήπ βατήπ, θα παοξσριάζει 

βάθξπ (μέγιρςξ βάθξπ ποξτίλ επιταμείαπ), πξσ δεμ θα σπεοβαίμει ςα 75 μm ± 25%. 

Ξι ποξκϋπςξσρεπ απϊ ςημ αμμξβξλή μεςαλλικέπ επιτάμειεπ θα καθαοίζξμςαι επιμελόπ απϊ ςα 

σπξλείμμαςα ςξσ λειαμςικξϋ σγοξϋ με νηοϊ αέοα. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ςξ αουικϊ ρςοόμα ςηπ 

ποξρςαςεσςικήπ βατήπ θα εταομϊζεςαι εμςϊπ 4όοξσ απϊ ςημ αμμξβξλή. 

Ρε κάθε πεοίπςχρη, για ςημ ποξεςξιμαρία ςχμ επιταμειόμ ποξπ βατή, θα αταιοξϋμςαι με 

μηυαμικά μέρα (ςοξυϊ, ρσομαςϊβξσοςρα, μαςρακϊμι κ.λπ.) ξπχρδήπξςε ςα γοέζια απϊ ςημ 

διάςοηρη και ςημ κξπή και θα καθαοίζξμςαι ςα σπξλείμμαςα ςχμ ποξρςαςεσςικόμ μέρχμ ςηπ 

ηλεκςοξρσγκϊλληρηπ ή ςχμ ρκχοιόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απ‟ ασςή. 

 

Διαδικαρία βατόμ  

 

16.7. Αρςάοχμα  

Ατξϋ ποξηγηθεί ξ καθαοιρμϊπ ςηπ επιτάμειαπ χπ αμχςέοχ, εταομϊζεςαι ρςοόρηπ 

αρςαοόμαςξπ με επξνειδικϊ φεσδαογσοικϊ αρςάοι, εμδεικςικξϋ ςϋπξσ ή ιρξδσμάμξσ FriazincR 

ςηπ Sika, δϋξ ρσρςαςικόμ, καςάλληλξ για ςημ ποξρςαρία ςηπ μεςαλλικήπ επιτάμειαπ και γεμικά 

μεςαλλικέπ καςαρκεσέπ πξσ δέυξμςαι έμςξμη μηυαμική ποξρβξλή και ςοιβή. Ζ εταομξγή 

ποαγμαςξπξιείςαι ρε 2 υέοια, ποξκειμέμξσ μα ποξκϋφει ρσμξλικϊ πάυξπ ρςοόρηπ χπ τιλμ max 

160μικοά (και για ςιπ δϋξ ρςοόρειπ), 200gr πεοίπξσ. Δλάυιρςη θεομξκοαρία εταομξγήπ +5ξC. 

Ξι ςοϊπξι εταομξγήπ πξσ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ είμαι : α. Δπαλειτϊμεμξ με βξϋοςρα 

ή οξλϊ, β. Φεκαζϊμεμξ με ςη βξήθεια πιρςξλέςξσ, με ρυεςική σπξρςήοινη (ρσμπιερςή αέοξπ) ή 

γ. Ξμξίχπ, αλλά με αμάεοξ φεκαρμϊ. 

 

16.8. Δταομξγή ςελικήπ ρςοόρηπ ποξρςαρίαπ 

Δταομξγή ςελικήπ ρςοόρηπ ποξρςαρίαπ με επξνειδική λιθαμοακϊπιρρα δϋξ ρσρςαςικόμ, 

εμδεικςικξϋ ςϋπξσ InertolPoxitar F ςηπ Sika, αμθεκςική μεςά ςημ χοίμαμρη, ρε ςοιβή και 

κοξϋρη, πξσ ρκξπϊ έυει ςημ παοξυή πλήοξσπ ποξρςαρίαπ ρε θαλαρριμϊ μεοϊ, αμάπςσνη 

βακςηοιδίχμ ή ξνέχμ και αμςξυή έμαμςι υημικήπ ποξρβξλήπ κλπ. Ζ εταομξγή 

ποαγμαςξπξιείςαι ρε 2 ή 3 υέοια (αμαλϊγχπ ςηπ πεοιπςόρεχπ εταομξγήπ με βξϋοςρα ή οξλϊ) 

και ελάυιρςξσ ρσμξλικξϋ πάυξσπ βατήπ 250μικοά. Δπίρηπ μπξοεί μα εταομξρςεί με αμάεοξ 

φεκαρμϊ. Δμδεικςική καςαμάλχρη ~0,350 kg/m2 για εκάρςη ρςοόρη πάυξσπ 150 μικοόμ. 

ξ ςελικϊ πάυξπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςχμ βατόμ ποξρςαρίαπ (αρςάοι και ςελική ρςοόρη 

ποξρςαρίαπ) δεμ επιςοέπεςαι μα είμαι μικοϊςεοξ απϊ 400μικοά. 
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ΑΠΗΠΞ 17ξ: ΙΑΚΣΛΛΑΑ ΤΠΔΑΘΩΜ     

 
Αμςικείμεμξ 

17.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι η ποξμήθεια και η εγκαςάρςαρη υσςξριδηοόμ 

καλσμμάςχμ τοεαςίχμ, κλάρηπ B125, με ελάυιρςξ καθαοϊ άμξιγμα 340υλρς. Απϊ ελαςϊ 

υσςξρίδηοξ ρταιοξειδξϋπ γοατίςη. 

17.2. Ζ παοξϋρα ποξδιαγοατή εμρχμαςόρει ςξ εμαομξμιρμέμξ Δσοχπαψκϊ Οοϊςσπξ ΔΜ 124 με 

ςίςλξ  «Ιαλϋμμαςα τοεαςίχμ απξυέςεσρηπ και τοεαςίχμ επίρκεφηπ ρε πεοιξυέπ κσκλξτξοίαπ 

ξυημάςχμ και πεζόμ - Απαιςήρειπ ρυεδιαρμξϋ, δξκιμή ςϋπξσ, ρήμαμρη, έλεγυξπ πξιϊςηςαπ» για 

ςημ καςαρκεσή και ςξπξθέςηρη καλσμμάςχμ τοεαςίχμ, μεςά ςχμ πλαιρίχμ ςξσπ, ρςξ σπϊφη έογξ 

ϊπχπ ρσμπληοόμεςαι καςϊπιμ ςηπ έκδξρηπ ςξσ ποξςϋπξσ ΔΚΞ EN 124-2 «Ιαλϋμμαςα τοεαςίχμ 

απξυέςεσρηπ και τοεαςίχμ επίρκεφηπ ρε πεοιξυέπ κσκλξτξοίαπ ξυημάςχμ και πεζόμ - Λέοξπ 2: 

Ιαλϋμμαςα τοεαςίχμ απϊ υσςξρίδηοξ». 

17.3. α εμρχμαςξϋμεμα σλικά θα πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςα ακϊλξσθα 

ποϊςσπα: ISO 1083:2004-07 : Spheroidal graphite cast irons – Classification Υσςξρίδηοξπ 

ρταιοξειδξϋπ γοατίςη - ανιμϊμηρη. ΔΚΞ ΔΜ 1563 : Founding – Spheroidal graphite cast irons 

Υσςεϋρειπ - Υσςξρίδηοξπ ρταιοξειδξϋπ γοατίςη. Όπξσ παοακάςχ γίμεςαι αματξοά ρε Δλλημικά ή 

Διεθμή ποϊςσπα, ξι ποξδιαγοατέπ ασςέπ μξξϋμςαι ςηπ ςελεσςαίαπ εκδϊρεόπ ςξσπ. Όλα ςα 

αματεοϊμεμα ρςημ παοξϋρα ευμική ποξδιαγοατή καςιρυϋξσμ κάθε άλληπ διαςϋπχρηπ ςχμ 

αμχςέοχ ποξςϋπχμ ή ποξδιαγοατόμ.  

ευμικά Υαοακςηοιρςικά  

17.4. Ξ ρυεδιαρμϊπ, η καςαρκεσή, ξι δξκιμέπ, η ρήμαμρη και γεμικϊςεοα ξι έλεγυξι πξιϊςηςαπ θα 

είμαι καθ‟ ϊλα ρϋμτχμξι με ςημ ποξδιαγοατή ΔΜ124:1994 (ή μεϊςεοηπ έκδξρηπ). γμα 340υλρς. 

Απϊ ελαςϊ υσςξρίδηοξ ρταιοξειδξϋπ γοατίςη. 

17.5. Σλικϊ Ιαςαρκεσήπ  

α καλϋμμαςα και ςα πλαίρια ςχμ τοεαςίχμ θα είμαι καςαρκεσαρμέμα απϊ υσςξρίδηοξ 

ρταιοξειδξϋπ γοατίςη αοίρςηπ πξιϊςηςάπ, ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ποξδιαγοατήπ ISO 

1083:2004-07 (ή μεϊςεοηπ έκδξρηπ), καςά ποξςίμηρη πξιϊςηςάπ 500-7. Απξδεκςή είμαι και η 

πξιϊςηςα υσςξριδήοξσ 400-15. Λεςά ςημ υϋςεσρη ςξσπ ςα καλϋμμαςα και ςα πλαίρια, θα ποέπει 

μα παοξσριάζξσμ λεία επιτάμεια δίυχπ οχγμέπ, ρπηλαιόρειπ, τσραλίδεπ, δίυχπ ξπξιαδήπξςε 

άλλα ελαςςόμαςα ή αρςξυίεπ υσςηοίξσ ςα ξπξία θα μπξοξϋραμ μα μειόρξσμ ςημ 

καςαλληλϊςηςα ςξσπ ρςημ υοήρη. Ολήοχρη ςχμ ϊπξιχμ κεμόμ με ιδία ή νέμη ϋλη, 

απαγξοεϋεςαι οηςόπ.  

17.6. Ιαςαρκεσή  

α ποξρτεοϊμεμα καλϋμμαςα τοεαςίχμ δεμ θα ρσμδέξμςαι με ςξ πλαίριξ ςξσπ και θα 

αταιοξϋμςαι απϊ ασςϊ. ξ κάλσμμα ρςημ κάςχ επιτάμεια ςξσ, θα ποέπει σπξυοεχςικόπ μα 

τέοει ξδηγξϋπ, πξσ θα εναρταλίζξσμ ςημ απϊλσςη εταομξγή επί ςξσ πλαιρίξσ, καςά ςξ 

κλείριμϊ ςξσ. Ζ ελάυιρςη ενχςεοική διάρςαρη ςξσ πλαιρίξσ (ςεςοαγχμικϊ) θα είμαι 400mm, με 

καθαοϊ ςξσ άμξιγμα ≥300mm (καθαοϊ άμξιγμα εμςϊπ τοεαςίξσ) και ςξ ϋφξπ ςξσ H≥25mm (ξι 

επιμέοξσπ ςελικέπ διαρςάρειπ εναοςόμςαι απϊ ςξμ εκάρςξςε καςαρκεσαρςή).  

Ζ καςαρκεσή ςχμ καλσμμάςχμ τοεαςίχμ θα ποέπει μα είμαι ςέςξια, όρςε μα εναρταλίζεςαι η 

ρχρςή και καλή εταομξγή ςξσπ, πάμχ ρςιπ βάρειπ έδοαρήπ ςξσπ. Ξι εδοάρειπ ασςέπ θα ποέπει 

μα είμαι καςαρκεσαρμέμεπ καςά ςέςξιξ ςοϊπξ, ξϋςχπ όρςε μα εναρταλίζεςαι η ρςαθεοϊςηςα 

και η απξσρία θξοϋβχμ, αμενάοςηςα ςχμ κσκλξτξοιακόμ ρσμθηκόμ. Οοξπ ςξϋςξ, μεςανϋ ςηπ 

επιταμείαπ έδοαρηπ ςξσ καλϋμμαςξπ επί ςξσ πλαιρίξσ και ςξσ καλϋμμαςξπ, θα παοεμβάλλεςαι 

ειδικϊπ δακςϋλιξπ απϊ πξλσαιθσλέμιξ ή EPDM ή άλλξ, απξδεδειγμέμα καλϋςεοξ, σλικϊ. Ξ 

δακςϋλιξπ ασςϊπ, θα ποέπει μα αμςικαθίρςαςαι εϋκξλα, υχοίπ ςημ υοήρη (ειδικόμ για ςξ ρκξπϊ 
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ασςϊ) εογαλείχμ. Ζ άμχ επιτάμεια ςξσ καλϋμμαςξπ θα είμαι καςάλληληπ αμςιξλιρθηςικήπ 

καςαρκεσήπ, πξσ θα διεσκξλϋμει ςημ απξμάκοσμρη ςχμ ϊμβοιχμ σδάςχμ, εμό ϊρξμ ατξοά ςξ 

ϋφξπ και ςξ εμβαδϊμ ςηπ αμάγλστηπ επιτάμειαπ, θα ιρυϋξσμ ϊρα ξοίζξμςαι ρςημ ΔΜ124:1994 

(ή μεόςεοηπ έκδξρηπ).  

 

17.7. Βατή 

α καλϋμμαςα τοεαςίχμ και ςα πλαίρια ασςόμ, θα παοαδίδξμςαι με μη ςξνική μαϋοη βατή βάρηπ 

μεοξϋ, ρϋμτχμα με ςημ ποξδιαγοατή BS3416 και θα απξδεικμϋεςαι - πιρςξπξιείςαι απϊ ςξμ 

καςαρκεσαρςή. Ζ υημική αμάλσρη ςηπ παοαπάμχ βατήπ, θα ακξλξσθεί ςξσπ Δσοχπαψκξϋπ 

Ιαμξμιρμξϋπ Regulations EC No 1907/06: RΔΑCH / Safety and Health at Work, για ςημ σγιειμή 

και αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ και ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. Ιαλϋμμαςα και ςα 

πλαίρια ασςόμ, υχοίπ βατή, δεμ γίμξμςαι απξδεκςά.  

 

17.8. Έλεγυξι – Δξκιμέπ  

α καλϋμμαςα και ςα πλαίρια ασςόμ, θα έυξσμ σπξβληθεί ρε ϊλξσπ ςξσπ ελέγυξσπ και ςιπ 

δξκιμέπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ ποξδιαγοατή EN124:1994 (ή μεόςεοηπ έκδξρηπ), εμό θα 

ποξςιμηθξϋμ εκείμα, πξσ έυξσμ σπξβληθεί και ρε εκςεςαμέμεπ δξκιμέπ επί δοϊμξσ. 

 

17.9. Ρήμαμρη 

α ποξρτεοϊμεμα καλϋμμαςα τοεαςίχμ και ςα πλαίρια ασςόμ, θα ποέπει μα τέοξσμ ςημ 

ακϊλξσθη ρήμαμρη: ημ έμδεινη ΔΚΞ “ΔΜ 124” (χπ έμδεινη ρσμτχμίαπ με ςξ ποϊςσπξ) και 

ςημ καςηγξοία κλάρηπ “Β125”. έλξπ θα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ςξ ϊμξμα ή/και ςξ ρήμα 

αμαγμόοιρηπ ςξσ καςαρκεσαρςή. 

Δπίρηπ θα ποξςιμόμςαι ασςά πξσ θα τέοξσμ ςημ εμπξοική ξμξμαρία ςξσ καλϋμμαςξπ, ςξμ ςϊπξ 

καςαρκεσήπ ςξσπ (υσςήοιξ), ξ ξπξίξπ μπξοεί μα είμαι και ρε κχδικϊ, ςξμ αοιθμϊ υϋςεσρηπ και 

ςξ ρήμα Αμενάοςηςξσ Τξοέα Οιρςξπξίηρηπ, καςά ποξςίμηρη ποξέλεσρηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, 

πξσ έυει πιρςξπξιήρει ςημ καςαλληλϊςηςα ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ςϋπξσ καλϋμμαςξπ τοεαςίξσ 

για ςημ καςηγξοία Β125 αλλά και ςημ ρσμμϊοτχρή ςξσ, ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοίζξμςαι ρςημ 

ΔΜ124:1994 (ή ρε μεόςεοη έκδξρη).  

Όλεπ ξι χπ άμχ αματεοϊμεμεπ ρημάμρειπ, ποέπει μα είμαι εσδιάκοιςεπ και αμθεκςικέπ ρςξμ 

υοϊμξ. Οοέπει δε, μα είμαι ρε ρημεία, πξσ μα είμαι ξοαςέπ και μεςά ςημ εγκαςάρςαρή ςξσπ. 

 

17.10. Σπξβξλή δείγμαςξπ  

Ξι διαγχμιζϊμεμξι σπξυοεξϋμςαι μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ μα σπξβάλλξσμ δείγμα, πξσ θα 

πεοιλαμβάμει κάλσμμα και πλαίριξ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ ϊλα ςα απαιςξϋμεμα πιρςξπξιηςικά ςξσ 

καςαρκεσαρςή και ςξσ εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ, πξσ ατξοξϋμ ςξμ πξιξςικϊ έλεγυξ 

παοαγχγήπ, καθόπ και ςχμ «Οιρςξπξιηςικόμ δξκιμόμ», απϊ διαπιρςεσμέμξ εογαρςήοιξ για 

πλήοη ρσμμϊοτχρη με ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοξϋρα ποξδιαγοατή ποϊςσπα. ξ δείγμα θα 

επιρςοέτεςαι ή θα εμρχμαςόμεςαι ρςξ έογξ. 

 

17.11. Σπξβαλλϊμεμα έγγοατα 

 α) Οοξ ςηπ έμαονηπ ςχμ εογαριόμ, σπξβάλλξμςαι ποξπ έγκοιρη ϊλα ςα απαιςξϋμεμα έγγοατα, 

πιρςξπξιηςικά, ςευμικά τσλλάδια και δικαιξλξγηςικά, ποξπ έγκοιρη, απϊ ςη Διεσθϋμξσρα ςξσ 

έογξσ Σπηοερία.  

β) Ξ καςαρκεσαρςήπ ςχμ καλσμμάςχμ και ςχμ πλαιρίχμ ςξσπ, θα ποέπει επί πξιμή 

απξκλειρμξϋ μα διαθέςει: - Οιρςξπξιηςικϊ Διαρτάλιρηπ Οξιϊςηςξπ ρειοάπ ISO 9001:2000, πξσ 

θα αματέοεςαι ξπχρδήπξςε ρςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ παοαγχγή καλσμμάςχμ τοεαςίχμ. - 
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Οιρςξπξιηςικά ρσμμϊοτχρηπ εκδξθέμςα απϊ αμενάοςηςξ ςοίςξ τξοέα (ΔΚΞ, TUV, NF). - 

Οιρςξπξιηςικϊ ρήμαμρηπ ρσμμϊοτχρηπ «CE».  

17.12. Ιαςά ςημ ανιξλϊγηρη 

Ξ αμάδξυξπ θα ρσμπληοόρει και θα σπξγοάφει επί πξιμή απξκλειρμξϋ, ςξ ποξβλεπϊμεμξ 

έμςσπξ (Οίμακαπ Ρσμμϊοτχρηπ) για κάθε παοςίδα πξσ θα παοαδίδει και ασςϊ θα απξςελεί 

ρςξιυείξ για ςη τάρη Οοξρχοιμήπ και Ξοιρςικήπ Οαοαλαβήπ ςξσ έογξσ. Δμμξείςαι ϊςι 

απξκλίρειπ απϊ ςξμ Οίμακα Ρσμμϊοτχρηπ δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ και ακσοόμξσμ άμερα ςημ 

παοάδξρη ςχμ καλσμμάςχμ. Για ςημ ανιξλϊγηρη και ςελική επιλξγή ςχμ καλσμμάςχμ μεςά ςχμ 

πλαιρίχμ ςξσπ, πξσ ποξρτέοει ξ αμάδξυξπ ςξσ έογξσ, είμαι απαοαίςηςη η ποξρκϊμιρη ςχμ 

παοακάςχ: 

 Ολήοη ρςξιυεία καςαρκεσαρςή και εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ ςχμ ποξρτεοξμέμχμ 

καλσμμάςχμ τοεαςίχμ και ςχμ πλαιρίχμ ςξσπ (επχμσμία, διεϋθσμρη) 

 Ολήοη ρςξιυεία εμπξοικήπ εςαιοείαπ, πξσ εμδευξμέμχπ μερξλαβεί, μεςανϋ ςξσ 

εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ (επχμσμία, διεϋθσμρη) και ςηπ ςελικήπ διάθερηπ ςξσ 

ποξψϊμςξπ.  

 Οιρςξπξιηςικϊ Διαρτάλιρηπ Οξιϊςηςξπ ISO 9001:2000 ςξσ καςαρκεσαρςή και ςξσ 

εογξρςαρίξσ παοαγχγήπ ςχμ ποξρτεοξμέμχμ καλσμμάςχμ τοεαςίχμ.  

 Οοχςϊςσπα ςευμικά τσλλάδια ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ ποξψϊμςχμ πξσ ποξςείμξμςαι και 

ςα μϊμιμα μεςατοαρμέμα ρςημ Δλλημική αμςίγοατά ςξσπ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι, ρςα 

διάτξοα έγγοατα νεμϊγλχρρχμ ξίκχμ, ϊπχπ πιρςξπξιηςικά, δηλόρειπ, εκθέρειπ 

δξκιμόμ κλπ, θα βεβαιόμεςαι η γμηριϊςηςά ςξσπ με ςημ επίθερη ςηπ Ρτοαγίδαπ ςηπ 

Υάγηπ (Apostille) και θα είμαι μϊμιμα μεςατοαρμέμα ρςημ Δλλημική. 

 Ρυέδια ςξσ καλϋμμαςξπ μεςά ςξσ πλαιρίξσ ςξσ ρε έμςσπη, αλλά και ρε ηλεκςοξμική 

μξοτή (αουεία pdf). 

 Οιρςξπξιηςικά ρσμμϊοτχρηπ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ ςϋπξσ καλϋμμαςξπ μεςά ςξσ 

πλαιρίξσ ςξσ, με ςημ ποξδιαγοατή ΔΜ 124, ϊπχπ ρσμπληοόμεςαι, καςϊπιμ ςηπ έκδξρηπ 

ςξσ ποξςϋπξσ ΔΜ 124-2 και ςχμ δξκιμόμ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ.  

 Ολήοη ρςξιυεία ςξσ Αμενάοςηςξσ Τξοέα Οιρςξπξίηρηπ (επχμσμία, διεϋθσμρη), καθόπ 

επίρηπ και ρςξιυεία, πξσ απξδεικμϋξσμ ςημ ιδιϊςηςά ςξσ, μα μπξοεί μα πιρςξπξιεί 

απξςελέρμαςα δξκιμόμ καλσμμάςχμ τοεαςίχμ. 
 

17.13. Δπιμέςοηρη - Δογαρίαπ 
 

α καλϋμμαςα ςχμ τοεαςίχμ απϊ ελαςϊ υσςξρίδηοξ θα επιμεςοόμςαι ρε υιλιϊγοαμμα (kg) 

βάοξσπ, με βάρη ζσγξλϊγιξ. Οοξπ ςξϋςξ θα ρσμςάρρεςαι ποχςϊκξλλξ ζϋγιρηπ. Δμαλλακςικά 

και ποξςιμηςέξ είμαι ςα βάοη ςχμ καλσμμάςχμ και ςχμ πλαιρίχμ έδοαρηπ ςξσπ μα λαμβάμξμςαι 

απϊ ςξσπ πίμακεπ ςξσ εγκεκοιμέμξσ ποξμηθεσςή.  

Δεμ επιμεςοόμςαι νευχοιρςά, διϊςι είμαι εμρχμαςχμέμεπ ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ, καθόπ 

και ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά και ενξπλιρμϊπ, η εναρτάλιρη και η καςαμάλχρη εμέογειαπ, 

καθόπ και κάθε άλλη ρσμπαοξμαοςξϋρα δοάρη απαιςξϋμεμη για ςημ πλήοη και έμςευμη καςά 

ςα αμχςέοχ καςαρκεσή και ςξπξθέςηρηπ ςξσπ ρςιπ θέρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςη μελέςη ςξσ 

έογξσ. Διδικϊςεοα δεμ επιμεςοόμςαι νευχοιρςά ςα κάςχθι: 

 Ζ διάθερη ςξσ απαιςξϋμεμξσ εογαςξςευμικξϋ ποξρχπικξϋ, ςχμ μηυαμικόμ μέρχμ, ςχμ 

σλικόμ και ρσρκεσόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ςξπξθέςηρη και ςξμ έλεγυξ ςχμ 

υσςξριδηοόμ ερυαοόμ σδοξρσλλξγήπ, ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ μελέςηπ ςξσ 

έογξσ και ςιπ ποξδιαγοατέπ ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ Ξίκξσ.  

 Ζ ποξμήθεια, μεςατξοά και απξθήκεσρη και ποξρςαρία επιςϊπξσ ςξσ έογξσ ςχμ 

ςσπξπξιημέμχμ καλσμμάςχμ και ςχμ πλαιρίχμ έδοαρηπ ςξσπ 
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 Ζ εογαρία απξκαςάρςαρηπ και ςα σλικά πξσ θα απαιςηθξϋμ ρε πεοίπςχρη 

αμςικαςάρςαρηπ λϊγχ ακαςαλληλϊςηςαπ ςξσπ καςά ςξμ έλεγυξ παοαλαβήπ 

 Ζ πάκςχρη ςχμ πλαιρίχμ έδοαρηπ με ιρυσοή ςριμεμςξκξμία „η μη ρσοοικμξϋμεμξ 

κξμίαμα 

 Ξ έλεγυξπ επιταμειακόμ και σπϊγειχμ σδάςχμ 

 Ζ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλχρίμχμ ή μη σλικόμ 

 Ζ μεςατξοά και η ποξρχοιμή απξθήκεσρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ τθξοά και η απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ ενξπλιρμξϋ 

 Ζ ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ εκςέλερη 

ςχμ εογαριόμ και ςη μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη ρε θέρη πξσ θα σπξδειυθεί 

απϊ ςημ Δπίβλεφη ςξσ έογξσ 

 Ζ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαιςξϋμεμχμ δξκιμόμ, ελέγυχμ κ.λπ. για ςημ πλήοη και 

έμςευμη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα ςευμική ποξδιαγοατή καθόπ 

και ςχμ ςσυϊμ διξοθχςικόμ μέςοχμ εάμ διαπιρςχθξϋμ μη ρσμμξοτόρειπ καςά ςιπ 

δξκιμέπ και ςξσπ ελέγυξσπ 
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ΑΠΗΠΞ 18ξ: ΝΣΚΘΜΞ ΙΑΑΡΠΩΛΑ ΡΖΜ ΟΑΠΑΚΘΑΙΖ ΕΩΜΖ 

 
Αμςικείμεμξ 

18.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι η ποξμήθεια ςχμ απαιςξσμέμχμ σλικόμ, ςηπ 

εογαρίαπ και ςηπ ςελικήπ καςαρκεσήπ και εγκαςάρςαρηπ, νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ ρςημ παοαλιακή 

ζόμη ςξσ καςατσγίξσ, χπ επιτάμειαπ κσκλξτξοίαπ ςχμ υοηρςόμ ςχμ ρκατόμ πξσ θα 

ποξρδέμξσμ ποξρχοιμά ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ ςξσ έογξσ.   

18.2. ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα θα ςξπξθεςηθεί επί βάρηπ εκ ρκσοξδέμαςξπ, η ξπξία θα είμαι 

ρσμευήπ ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ. ξ ρκσοϊδεμα ςηπ βάρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ θα είμαι υσςϊ 

επιςϊπξσ, καςηγξοίαπ C25/30.  

18.3. Για ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ ποξςειμϊμεμξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ υοηριμξπξιήθηκε ςξ ρϋρςημα 

ρσγκεκοιμέμξσ ποξμηθεσςή – καςαρκεσαρςή και ρσγκεκοιμέμα ςηπ εςαιοείαπ STAR-DECK. 

Ρσγκεκοιμέμξ ρϋρςημα δεμ είμαι δερμεσςικϊ για ςημ ςελική επιλξγή ςξσ Αμαδϊυξσ και ςημ έγκοιρη 

ςηπ Σπηοερίαπ. Οαοά ςαϋςα ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσ καςαρςοόμαςξπ θα ποέπει μα βαριρςεί κας‟ αμάγκη 

ρςιπ ίδιεπ θεχοήρειπ και απαιςήρειπ πξσ ςέθηκαμ καςά ςη μελέςη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ποξμηθεσςή.  

18.4. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ςξ καςάρςοχμα θα ρσμίρςαςαι απϊ ςα ενήπ ρςξιυεία: 

- Νϋλιμεπ δξκίδεπ κσκλξτξοίαπ, πλάςξσπ ςξσλάυιρςξμ 13cm (βλ. παοακάςχ) και πάυξσπ 

23mm, ςξπξθεςημέμεπ εγκάορια ρςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςηπ παραοέλαπ - 

καςαρςοόμαςξπ. 

- Δξκξϋπ έδοαρηπ απϊ ειδικά ποξτίλ αλξσμιμίξσ, ρςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςξσ 

καςαρςοόμαςξπ ςα ξπξία θα είμαι ρςαθεοά αγκσοχμέμα επί ςηπ βάρηπ απϊ ρκσοϊδεμα. Ξι 

δξκξί έδοαρηπ θα είμαι καςάλληληπ αμςξυήπ και πξιϊςηςαπ πξσ ςξπξθεςξϋμςαι αμάλξγα με 

ςημ αμςξυή ςχμ νϋλιμχμ ραμίδχμ αμά απξρςάρειπ 30-40εκας.  

 

Σλικά - Απαιςήρειπ 

 

18.5. Νσλεία  

ξ ποξςειμϊμεμξ σλικϊ ςχμ δξκίδχμ νσλείαπ είμαι ςοξπικήπ ποξέλεσρηπ ςϋπξσ TALIBOLONDO. Ξ 

Αμάδξυξπ μπξοεί μα επιλένει ιρξδϋμαμηπ αμςξυήπ και υαοακςηοιρςικόμ νϋλξ σπϊ ςημ ποξωπϊθερη 

ϊςι θα είμαι τσρικϊ και ϊυι απϊ ρσμθεςικϊ σλικϊ. ξ ποξςειμϊμεμξ είδξπ νσλείαπ είμαι απϊυοχρηπ 

πξοςξκαλί, κίςοιμξ και κατέ ρκξϋοξ ή/και κϊκκιμξ κατέ. Ζ ποξέλεσρη ςξσ είμαι Ατοικαμική. Ζ 

νσλεία απξτλειόμεςαι και παοά ςημ ρκληοϊςηςα ςηπ μπξοεί μα δόρει πλήοχπ ξοιξθεςημέμα 

μεγέθη ραμίδχμ. Ωπ σλικϊ θεχοείςαι ιρυσοϊςεοξ απϊ ςα αμςίρςξιυα είδη λεσκήπ βελαμιδιάπ και 

ςικ. Δμταμίζει εναιοεςικέπ ιδιϊςηςεπ κάμφηπ ϊςαμ έυει πλήοχπ νηοαμθεί. 

Ζ νσλεία επιποϊρθεςα εμταμίζει ιδιαίςεοα σφηλϊ αςξμικϊ βάοξπ. Υοηριμξπξιείςαι κσοίχπ: 

- Ιαςαρκεσή γετσοόμ 

- Δνχςεοικέπ υοήρειπ 

- Ιαςαρκεσέπ ρε λιμέμεπ 

- Βαοιά βιξμηυαμία 

- Ρε κςιοιακέπ εταομξγέπ  

- Οοξβλήςεπ και μόλξσπ 

- Βιξμηυαμική καςαρκεσή και παςόμαςα 

 

Τευμικά υαοακςηοιρςικά: 

- Αμςξυή κάμφηπ: 1679kg/cm2 

- Οσκμϊςηςα: 961kg/cm3 

- Ρκληοϊςηςα Janka: 2920 (μέςοξ διάςοηρηπ και τθξοάπ) 
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- Ρκληοϊςηςα: 946kg 

- Διαςμηςική αμςξυή: 149kg/cm2 

 

Διαρςάρειπ: 

Ξι διαρςάρειπ ςχμ ραμίδχμ θα είμαι 14,0εκας. (±20% αμάλξγα με ςξμ ποξμηθεσςή ςχμ σλικόμ). ξ 

πάυξπ ςχμ ραμίδχμ δεμ θα είμαι μικοϊςεοξ απϊ 23υλρς. Ξι ραμίδεπ ςξπξθεςξϋμςαι εγκάορια ποξπ 

ςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςηπ καςαρκεσήπ.  

 

18.6. Ολαίριξ απϊ αλξσμίμιξ 

ξ μεςαλλικϊ πλαίριξ ρςήοινηπ ςχμ δξκίδχμ απξςελείςαι απϊ δξκξϋπ – profils αλξσμιμίξσ. Ζ 

καςηγξοία ςξσ αλξσμιμίξσ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί θα είμαι 6005–Α/6 με σφηλά πξρξρςά 

πσοιςίξσ, ςξ ξπξίξ θεχοείςαι καςάλληλξ για ςξ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ. Ξι δξκξί ςξσ ςϋπξσ ασςξϋ 

θεχοξϋμςαι απϊλσςα τιλικξί ποξπ ςξ πεοιβάλλξμ, δεμ απαιςξϋμ απξλϋςχπ καμία εςήρια 

ρσμςήοηρη λϊγχ διάβοχρηπ (εκςϊπ αμ υςσπηθξϋμ) και εμ γέμει ποξρςαρία απϊ ςιπ άμερεπ ή 

έμμερεπ μακοξυοϊμιεπ επιδοάρειπ ςξσ θαλάρριξσ πεοιβάλλξμςξπ με βατή ή άλλη μέθξδξ. επίρηπ 

είμαι αμθεκςικέπ ρςημ ηλεκςοξλσςική διάβοχρη, και δεμ πεοιέυξσμ εμόρειπ σδοαογϋοξσ, 

αορεμικξϋ ή ξογαμξκαρριςεοικέπ εμόρειπ. 

Δτϊρξμ ςελικά επιλεγεί διατξοεςικϊ ρϋρςημα νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ, ςα ποξτίλ ςξσ αλξσμιμίξσ 

πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα είμαι ρε κάθε πεοίπςχρη διατξοεςικά, αλλά θα είμαι αμςίρςξιυχμ 

ιδιξςήςχμ και διαρςάρεχμ όρςε μα μπξοξϋμ μα τέοξσμ αρταλόπ ςα κιμηςά τξοςία ςξσ 

καςαρςοόμαςξπ. Ξι απξρςάρειπ μεςανϋ ςχμ δξκόμ εν αλξσμιμίξσ μπξοξϋμ μα διατξοξπξιξϋμςαι 

αλλά θα κσμαίμξμςαι αμά 30-40cm και ξ αοιθμϊπ ςξσπ δεμ θα είμαι μικοϊςεοξπ απϊ 6,0. 

Δπιποϊρθεςα και ϊπχπ ρςξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα ποξβλέφει 

επιποϊρθεςα ειδικϊ γχμιακϊ έλαρμα ρςξ ερχςεοικϊ πέοαπ ςξσ καςαρςοόμαςξπ, όρςε μα 

ρςεοεόμει με αρτάλεια ςξ πλεσοικϊ ϊοιξ ςξσ. ξ γχμιακϊ έλαρμα θα είμαι επίρηπ ποξτίλ 

αλξσμιμίξσ και ξι διαρςάρειπ ςξσ θα είμαι καςάλληλεπ όρςε μα ρσμαομϊζει με ςξ ποξτίλ ςηπ 

διαμήκξσπ δξκξϋ πέοαςξπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη ϊμχπ ςξ γχμιακϊ ποξτίλ θα ποέπει μα καλϋπςει 

ςξ ρσμξλικϊ ϋφξπ ςξσ καςαρςοόμαςξπ, δηλαδή ςξ ϋφξπ ςηπ διαμήκξσπ δξκξϋ εν αλξσμιμίξσ και 

ςξ πάυξπ ςχμ νϋλιμχμ δξκίδχμ.  

Διδικϊ ποξτίλ θα ποέπει μα ποξβλετθεί και ρςξ ποξπ ςημ θάλαρρα ϊοιξ ςξσ καςαρςοόμαςξπ, ςξ 

ξπξίξ θα είμαι εμιρυσμέμξ - ϊπχπ ρςημ ςσπική λεπςξμέοεια πξσ παοξσριάζεςαι ρςα ρυέδια ςηπ 

μελέςηπ – και ρςημ ξσρία θα καλϋπςει ςημ ενχςεοική και ςημ άμχ παοειά ςηπ εκ ρκσοξδέμαςξπ 

βάρηπ. ξ ειδικϊ ςεμάυιξ, ρςημ ποξςειμϊμεμη διάςανη αγκσοόμεςαι ρςημ βάρη με δϋξ 

αγκϋοιαM16 A4 ρϋμτχμα με ςξ DIN9021. α αγκϋοια ποξβλέπξμςαι γαλβαμιρμέμα εμ θεομό. 

Δτϊρξμ επιλεγεί διατξοεςικϊ ρϋρςημα ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα ποξρτέοει αμςίρςξιυα 

διαμξοτχμέμξ ποξτίλ πξσ θα καλϋπςει ςιπ δϋξ παοειέπ ςηπ βάρηπ και θα αγκσοόμεςαι ρε ασςήμ 

μέρχ αμςίρςξιυχμ υαοακςηοιρςικόμ αγκϋοιχμ. Ρημειόμεςαι ςέλξπ ϊςι ρςξ ποξςειμϊμεμξ ποξτίλ 

έυει ποξβλετθεί ειδική ερξυή όρςε η εν αλξσμιμίξσ δέρςοα πξσ ποξβλέπεςαι για ςημ ποϊρδερη 

ςχμ ενσπηοεςξϋμεμχμ ρκατόμ μα μπξοεί μα ρςεοεόμεςαι ρσοςαοχςά με ςημ βξήθεια καςάλληληπ 

βίδαπ και πανιμαδιξϋ. Αμςίρςξιυη διάςανη θα ποέπει μα ποξβλετθεί ρε εμαλλακςική ποϊςαρη ςξσ 

Αμαδϊυξσ πξσ θα εναρταλίζει ςημ δέρςοα ποϊρδερηπ. Ζ ελκςική αμςξυή ςηπ δέρςοαπ δεμ θα είμαι 

μεγαλϋςεοη ςχμ 2,0ςξμ.  

 

18.7. Διδικά εναοςήμαςα  

α. Δναοςήμαςα ρςεοέωρηπ ραμίδωμ 

Ρςξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα καςαρςοόμαςξπ (μεςαλλικϊ πλαίριξ, νϋλιμεπ δξκίδεπ) πέοαμ ςχμ 

αμχςέοχ ποξςείμεςαι και η υοήρη ειδικόμ ςεμαυίχμ ςα ξπξία ατεμϊπ μεμ εναρταλίζξσμ ςημ 
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ρςαθεοή ρϋμδερη ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ ατεςέοξσ δεμ καςαογξϋμ ςημ υοήρη βιδόμ, 

ποιςριμιόμ.  

Οιξ ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπεςαι η υοήρη ειδικόμ εναοςημάςχμ ρςαθεοξπξίηρηπ – ρςεοέχρηπ, ςα 

ξπξία ςξπξθεςξϋμςαι ρςιπ δξκξϋπ εν αλξσμιμίξσ ρε καςάλληλεπ διαμήκειπ εγκξπέπ ςξσ ποξτίλ 

ςξσπ. α εναοςήμαςα ασςά είμαι καςαρκεσαρμέμα απϊ πξλσποξπσλέμιξ, ειδικά εμιρυσμέμξ καςά 

30% με FiberGlass και με υημικά ποϊρθεςα για ςημ ποξρςαρία απϊ τθξοέπ και διάβοχρη λϊγχ UV 

και θαλαρριμξϋ μεοξϋ. Ζ εσκαμφία ςχμ εναοςημάςχμ ασςόμ παοέυει δσμαςϊςηςα αμάληφηπ 

μεςακιμήρεχμ – παοαμξοτόρεχμ εναιςίαπ ςχμ ρσρςξλόμ – διαρςξλόμ ςχμ νϋλιμχμ ρςξιυείχμ και 

ςηπ ελαυιρςξπξίηρηπ ςχμ ςοιβόμ μεςανϋ ςχμ ραμίδχμ και ςξσ μεςαλλικξϋ πλαιρίξσ.   

Δτϊρξμ επιλεγεί διατξοεςικϊ ρϋρςημα καςαρςοόμαςξπ ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα ποξρτέοει 

εμαλλακςικά εναοςήμαςα με αμςίρςξιυα υαοακςηοιρςικά ςα ξπξία θα εναρταλίζξσμ αμςίρςξιυη 

απϊκοιρη ρε θεομξκοαριακέπ μεςαβξλέπ ϊπχπ και εσκξλία ρςημ εταομξγή.  

 

β. Δλαρςξμεοή τύλλα EPDM 

Για ςημ εμίρυσρη ςηπ αμάληφηπ ςχμ παοαμξοτόρεχμ εκ ςχμ θεομξκοαριακόμ μεςαβξλόμ αλλά 

και ςημ απξτσγή ερχςεοικόμ εμςάρεχμ ρςιπ δξκξϋπ εν αλξσμιμίξσ ϊπχπ και ςοιβόμ με ςξ 

ρκσοϊδεμα, ποξβλέπεςαι αμάμερα ρςξ ποξτίλ και ρςξ  δάπεδξ εκ ρκσοξδέμαςξπ, αμά 

απξρςάρειπ 1.5m, ςξπξθέςηρη ελαρςξμεοόμ τϋλλχμ EPDM. α τϋλλα ασςά θα ποξραομϊζξμςαι 

ρςιπ διαρςάρειπ ςχμ δξκόμ ςξσ αλξσμιμίξσ. Ζ απαίςηρη ςηπ παοξϋραπ είμαι η απϊρςαρη 

ςξπξθέςηρηπ ςξσπ αμά 1,50μ. ϊπχπ και ςξ πάυξπ ςξσ τϋλλξσ πξσ θα είμαι ίρξ με 3mm. Δεμ 

απαιςείςαι ποξραϋνηρη ςξσ λϊγχ ςηπ έδοαρηπ ςχμ δξκόμ ρε ρυεςικά ξμαλή επιτάμεια.   

 

18.8. Ρσμξλικά Δναοςήμαςα ποξςειμϊμεμξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ  

 

1. Profile NGET-L aluminum marine alloy 60056, Qty =120.0m 

2. Profile RPS37 aluminum marine alloy 60056, Qty =720.0m 

3. Profile AL37 aluminum marine alloy 60056, Qty =120.0m 

4. Star-deck standard piece (pp with 30% fbglass), Qty = 9.600pieces 

5. Star-deck refitter piece, Qty = 1.000pieces 

6. Aluminium cleat, Qty = 41pieces 

7. Rods, screws, nuts and washers, etc., Qty=1 

8. EPDM piece one face self-adhesive measures  

130x80x3mm (LxWxH), Qty = 780pieces 

9. EPDM piece one face self-adhesive measures  

40x76x3mm (LxWxH), Qty = 1.000pieces 

10. EPDM piece one face self-adhesive measures  

100x80x3mm (LxWxH), Qty = 400pieces 

11. Bolondo/elondo tropical wood, 264,0m2 

 

Δπιμέςοηρη  

ξ ρϋρςημα πξσ ποξςείμεςαι για ςξ νϋλιμξ καςάρςοχμα επιμεςοάςαι κας‟ απξκξπήμ χπ ςεμάυιξ 

1 ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ ϊλα ςα σλικά, ςημ εογαρία και ςιπ απαιςήρειπ πξσ αματέοθηκαμ 

παοαπάμχ για ςημ πλήοη εγκαςάρςαρη ςξσ, ρϋμτχμα με ςη μελέςη και σπϊλξιπα ςεϋυη 

δημξποάςηρηπ.  

Δεμ πεοιλαμβάμεςαι ρςημ καςαρκεσή ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ η βάρη – ρκσοϊδεμα έδοαρηπ 

ϊπχπ και ξι λξιπέπ απαιςξϋμεμεπ εογαρίεπ (εκρκατή, θεμελίχρη και ποξρςαρία) πξσ 

παοξσριάζξμςαι ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ.  
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Δμδεικςικά πεοιλαμβάμξμςαι ξι κάςχθι εογαρίεπ: 

 Ζ διάθερη ςξσ απαιςξϋμεμξσ εογαςξςευμικξϋ ποξρχπικξϋ, ςχμ μηυαμικόμ μέρχμ, ςχμ 

σλικόμ και ρσρκεσόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ςξπξθέςηρη και αγκϋοχρη ςχμ δξκόμ 

εν αλξσμιμίξσ, η ςξπξθέςηρη ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ϊλχμ 

ςχμ απαιςξϋμεμχμ παοελκξμέμχμ εναοςημάςχμ πξσ πεοιγοάτηκαμ αμχςέοχ 

 Ζ ποξμήθεια, μεςατξοά και απξθήκεσρη και ποξρςαρία επιςϊπξσ ςξσ έογξσ ϊλχμ ςχμ 

σλικόμ και εναοςημάςχμ πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα ή ασςξϋ πξσ ςελικά 

θα σλξπξιηθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ 

 Ζ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμαλχρίμχμ ή μη σλικόμ 

 Ζ μεςατξοά και η ποξρχοιμή απξθήκεσρη ςξσπ ρςξ έογξ 

 Ζ τθξοά και η απξμείχρη ςχμ σλικόμ και η απϊρβερη και ξι ρςαλίεπ ςξσ ενξπλιρμξϋ 

 Ζ ρσγκέμςοχρη ςχμ απξοοιμάςχμ πάρηπ τϋρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ εκςέλερη 

ςχμ εογαριόμ και ςη μεςατξοά ςξσπ ποξπ ξοιρςική απϊθερη ρε θέρη πξσ θα σπξδειυθεί 

απϊ ςημ Δπίβλεφη ςξσ έογξσ 
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ΑΠΗΠΞ 19ξ: ΙΘΒΩΘΑ ΖΚΔΙΠΘΙΩΜ ΙΑΘ ΣΔΠΑΣΚΘΙΩΜ ΟΑΠΞΥΩΜ ΡΙΑΤΩΜ 
 

Αμςικείμεμξ - Οεοιγοατή 

19.1. Αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ είμαι η ποξμήθεια, μεςατξοά, εγκαςάρςαρη, ρϋμδερη και 

δξκιμέπ κιβχςίχμ ηλεκςοικόμ και σδοασλικόμ παοξυόμ ρκατόμ και τχςιρμξϋ ρϋμτχμα με ςη 

μελέςη, ςα ευμικά ρυέδια και ςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ. 

19.2. Ξι πσογίρκξι ποξβλέπξμςαι για ςημ παοξυή οεϋμαςξπ και μεοξϋ ρςα ρκάτη και θα είμαι δϋξ 

ςϋπχμ, ξ ποόςξπ 16Α για ςα μικοϊςεοα ρκάτη πξσ ενσπηοεςξϋμςαι ρςημ εγκαςάρςαρη και ξ 

δεϋςεοξπ 32Α για ςα μεγαλϋςεοα εν ασςόμ. Ξι πσογίρκξι τχςιρμξϋ είμαι αμςίρςξιυξι αλλά υχοίπ 

ςημ δσμαςϊςηςα παοξυήπ οεϋμαςξπ και μεοξϋ ρςα ρκάτη. Τχςιρςικϊ ρόμα ποξβλέπεςαι και ρςξσπ 

πσογίρκξσπ παοξυόμ.  

19.3. Ξι πσογίρκξι παοξυόμ πεοιλαμβάμξσμ κας‟ ελάυιρςξμ ςα κάςχθι εναοςήμαςα: 

Α. Πσογίρκξπ 16Α 
 

 4 μξμξταρικξϋπ ςοιπξλικξϋπ οεσμαςξδϊςεπ 16Α (ή 32Α αμςίρςξιυα), IP67 με 

διακϊπςη τοαγήπ  

 4 λήφειπ RJ45  

 4 μξμξπξλικξϋπ μικοξασςϊμαςξσπ διακϊπςεπ 16Α/6ΙΑ και 4 διακϊπςεπ διαοοξήπ 

30mA  

 4 μεςοηςέπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

 4 κοξσμξϋπ λήφεχμ μεοξϋ ¾΄΄, απϊ καςάλληλξ σλικϊ αμθεκςικϊ ρςξ θαλάρριξ 

πεοιβάλλξμ με δσμαςϊςηςα μα κλειδόμξσμ με λξσκέςα  

 4 μεςοηςέπ μεοξϋ 

 Ηα διαθέςξσμ ρϋρςημα ποξπληοχμήπ με κάοςεπ RFIDπξλλαπλήπ υοήρηπ, ήςξι θα 

τέοει ξθϊμη αλληλεπίδοαρηπ πξσ θα δείυμει ςημ σπξλειπϊμεμη πίρςχρη ποξπ 

καςαμάλχρη με απλϊ πάςημα ςξσ μπξσςϊμ ςηπ επιλξγήπ ςη ρσγκεκοιμέμηπ 

παοξυήπ. Ξ ηλεκςοξμικϊπ ενξπλιρμϊπ ςξσ ρσρςήμαςξπ θα πεοιλαμβάμει διάςανη 

ποξρςαρίαπ με μικοξασςϊμαςξ, ποξρςαρία έμαμςι σπέοςαρηπ και οσθμιρςή 

πίερηπ μεοξϋ για ςημ ποξρςαρία ςχμ ηλεκςοξβαμόμ 

 τχςιρςικϊ ρόμα απϊ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ, ή 

αμςίρςξιυξ ιρξδϋμαμξσ ςϋπξσ, ιρυϋξπ ςξσλάυιρςξμ 10wattαμά πσογίρκξ   

 

Β. Πσογίρκξπ 32Α 

 4 μξμξταρικξϋπ ςοιπξλικξϋπ οεσμαςξδϊςεπ 32Α, IP67 με διακϊπςη τοαγήπ  

 4 λήφειπ RJ45  

 4 μξμξπξλικξϋπ μικοξασςϊμαςξσπ διακϊπςεπ 16Α/6ΙΑ και 4 διακϊπςεπ διαοοξήπ 

30mA  

 4 μεςοηςέπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

 4 κοξσμξϋπ λήφεχμ μεοξϋ ½΄΄, απϊ καςάλληλξ σλικϊ αμθεκςικϊ ρςξ θαλάρριξ 

πεοιβάλλξμ με δσμαςϊςηςα μα κλειδόμξσμ με λξσκέςα  

 4 μεςοηςέπ μεοξϋ 

 Ηα διαθέςξσμ ρϋρςημα ποξπληοχμήπ με κάοςεπ RFID πξλλαπλήπ υοήρηπ, ήςξι 

θα τέοει ξθϊμη αλληλεπίδοαρηπ πξσ θα δείυμει ςημ σπξλειπϊμεμη πίρςχρη ποξπ 

καςαμάλχρη με απλϊ πάςημα ςξσ μπξσςϊμ ςηπ επιλξγήπ ςη ρσγκεκοιμέμηπ 

παοξυήπ. Ξ ηλεκςοξμικϊπ ενξπλιρμϊπ ςξσ ρσρςήμαςξπ θα πεοιλαμβάμει διάςανη 

ποξρςαρίαπ με μικοξασςϊμαςξ, ποξρςαρία έμαμςι σπέοςαρηπ και οσθμιρςή 

πίερηπ μεοξϋ για ςημ ποξρςαρία ςχμ ηλεκςοξβαμόμ 
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 τχςιρςικϊ ρόμα απϊ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ ή αμςίρςξιυξ ιρξδϋμαμξσ ςϋπξσ, 

σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ, με λαμπςήοεπ ςϋπξσ LED ιρυϋξπ ςξσλάυιρςξμ 

10wattαμά πσογίρκξ πξσ θα ελέγυξμςαι απϊ τχςξκϋςςαοξ ρςημ ενχςεοική 

επιτάμεια ςξσ πσογίρκξσ   

 

Γ. Πσογίρκξπ τωςιρμξύ  
 

 κιβόςιξ απϊ καςάλληλξ σλικϊ σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ πξσ θα αμςέυει ρςξ 

διαβοχςικϊ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ, πξσ θα τέοξσμ ρήμαμρη CE, πιρςξπξιηςικϊ 

ISO και πιρςξπξιηςικά ρςεγαμϊςηςαπ IP66  

 Βάρη έδοαρηπ απϊ καςάλληλξ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ ή άλλξσ ιρξδσμάμξσ ςϋπξσ, 

με αμςξυή ρε σπεοιόδη ακςιμξβξλία και άτλεκςξ 

 τχςιρςικϊ ρόμα ρςημ κξοτή ςξσ πσογίρκξσ απϊ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ ή 

αμςίρςξιυξ ιρξδϋμαμξσ ςϋπξσ σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ, με λαμπςήοεπ ςϋπξσ 

LED, ιρυϋξπ ςξσλάυιρςξμ 10watt αμά πσογίρκξ, πξσ θα ελέγυξμςαι απϊ 

τχςξκϋςςαοξ ρςημ ενχςεοική επιτάμεια ςξσ πσογίρκξσ  

 

Σλικά – Απαιςήρειπ  

19.4. Ξι πσογίρκξι θα ποέπει μα είμαι ρϋμτχμξι με ςξ ποϊςσπξ ΔΚΞ HD 384. Ρσγκεκοιμέμα ςξ 

κξσςί ςξσπ (ενχςεοικϊ πεοίβλημα) θα ποέπει μα διαθέςει πιρςξπξιηςικϊ ρςεγαμϊςηςαπ IP65 και 

IPX6 χπ ποξπ ςξ μεοϊ και ςημ ρκϊμη, λϊγχ ςηπ άμερηπ γειςμίαρηπ ςηπ θέρηπ εγκαςάρςαρηπ ρςξ 

θαλάρριξ αλλά και ρςξμ παοαλιακϊ υόοξ. Ηα διαθέςξσμ οεσμαςξδϊςεπ με ξμξμαρςική ςάρη πξσ 

δεμ σπεοβαίμει ςα 230V για μξμξταρική οεσμαςξδϊςηρη και ςα 400V για ςοιταρική 

οεσμαςξδϊςηρη. O βαθμϊπ ρςεγαμϊςηςαπ ςχμ οεσμαςξδξςόμ θα είμαι IP67, εμό θα 

ρσμμξοτόμξμςαι με ςξ Δσοχπαψκϊ ποϊςσπξ ΔΜ 60309-2 (έχπ 63amps) και ΔΜ 60309-1 (άμχ ςχμ 

63amp). Ξι οεσμαςξδϊςεπ ςχμ πσογίρκχμ θα είμαι ςξπξθεςημέμξι ρςημ ενχςεοική πλεσοά ςξσπ 

και θα ρσμμξοτόμξμςαι με ςξ ποϊςσπξ EN60309-2. 

19.5. Ιάθε οεσμαςξδϊςηπ θα διαθέςει υχοιρςή διάςανη ποξρςαρίαπ έμαμςι σπεοεμςάρεχμ 

(μικοξασςϊμαςξ) καθόπ και ποξρςαρία και έμαμςι διατξοικξϋ οεϋμαςξπ με ξμξμαρςικϊ διατξοικϊ 

οεϋμα λειςξσογίαπ πξσ δεμ σπεοβαίμει ςα 30mA (οελέ διαοοξήπ). Ξι διαςάνειπ ασςέπ πξσ είμαι 

ςξπξθεςημέμεπ ρςξμ πσογίρκξ είμαι ςϋπξσ RCBO (Combined Miniature CircuitBreaker -MCB and 

Residual Current Device - RCD) δηλαδή μικοξασςϊμαςξι με εμρχμαςχμέμξ οελέ διαοοξήπ.  

19.6. Ιάθε οεσμαςξδϊςηπ διαθέςει αμενάοςηςξ μεςοηςή ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ (KWh) με ένξδξ 

φητιακξϋ ρήμαςξπ, σπξυοεχςικά πίρχ απϊ παοάθσοξ αμάγμχρηπ όρςε ξι ςιμέπ ςξσ μεςοηςή μα 

είμαι ξοαςέπ απϊ ςξσπ υοήρςεπ ςξσ πσογίρκξσ, αμενάοςηςα απϊ ςιπ εμδείνειπ ρςημ ξθϊμη ςξσ 

ρσρςήμαςξπ ποξπληοχμήπ. Ξι μεςοηςέπ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ θα ποέπει μα ρσμμξοτόμξμςαι 

ποξπ ςημ Δσοχπαψκή ξδηγία MID B+D EN50470-1/3 M16 (MID: The Measuring Instruments EU 

Directive).  

19.7. Ξι πσογίρκξι θα ποέπει μα διαθέςξσμ ρςξ ερχςεοικϊ ςξσπ νευχοιρςξϋπ ακοξδέκςεπ 1-

ταρικξϋ οεϋμαςξπ για ςημ ηλεκςοξδϊςηρη ςχμ οεσμαςξδξςόμ και νευχοιρςξϋπ ακοξδέκςεπ για 

ςημ ηλεκςοξδϊςηρη ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

19.8. Ξι πσογίρκξι θα ποέπει μα είμαι καςαρκεσαρμέμξι ρϋμτχμα με ςιπ Δσοχπαψκέπ Ξδηγίεπ και 

μα διαθέςξσμ ρήμα CE.  

 

Ρϋρςημα ποξπληοχμήπ 

Ξ πσογίρκξπ παοέυει ηλεκςοικϊ οεϋμα και μεοϊ με ποξπληοχμή με υοήρη κάοςαπ ςϋπξσ RFID 

πξλλαπλόμ υοήρεχμ ςημ ξπξία αμαγμχοίζει ξ πσογίρκξπ ϊςαμ ξ υοήρςηπ πληριάρει ςημ κάοςα 

ςξσ ρςημ ενχςεοική επιτάμεια ςξσ πσογίρκξσ. Ξ υοήρςηπ έυει ςημ δσμαςϊςηςα με ςημ ίδια 
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κάοςα μα πιρςόρει ςημ παοξυή ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ και ςημ παοξυή μεοξϋ πξσ αμςιρςξιυεί 

ρςη θέρη αγκσοξβξλίαπ ςξσ. Έυει επίρηπ ςημ δσμαςϊςηςα μα μεςατέοει πίρχ ρςημ κάοςα ςξσ 

ςα υοημαςικά πξρά (Δσοό) πξσ δεμ έυει υοηριμξπξιήρει, μηδεμίζξμςαπ έςρι ςιπ πιρςχμέμεπ 

πξρϊςηςεπ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ ή μεοξϋ ρςιπ παοξυέπ ςξσ πσογίρκξσ πξσ ενσπηοεςξϋμ ςημ 

θέρη αγκσοξβξλίαπ ςξσ. ξ ρϋρςημα ποξ-πληοχμήπ ςξσ πσογίρκξσ απαιςεί για ςημ λειςξσογία 

ςξσ μϊμξ ςημ οεσμαςξδϊςηρη ςξσ πσογίρκξσ και λειςξσογεί ασςϊμξμα υχοίπ μα απαιςεί 

ρϋμδερη με κεμςοικϊ Ζ/Σ, μέρχ εμρϋομαςξσ ή αρϋομαςξσ δικςϋξσ. 

Ξι κάοςεπ ςϋπξσ RFID επικξιμχμξϋμ μέρχ οαδιξρσυμξςήςχμ με ςξμ πσογίρκξ με ςημ απλή 

ςξπξθέςηρή ςξσπ πάμχ ρςημ ενχςεοική επιτάμεια ςξσ πσογίρκξσ υχοίπ μα ειρέουξμςαι ρε 

ρυιρμή όρςε μα μημ σπάουξσμ ποξβλήμαςα διάβοχρηπ ςξσ μηυαμιρμξϋ αμάγμχρηπ και 

εγγοατήπ καοςόμ πξσ είμαι ςξπξθεςημέμξπ ρςξμ πσογίρκξ. Ξι κάοςεπ δεμ μπξοξϋμ μα 

απξμαγμηςιρςξϋμ και έυξσμ μεγάλη αμςξυή: α) ρε ςσυϊμ βϋθιρη ρςξ μεοϊ (ςξ ηλεκςοξμικϊ 

κλειδί είμαι ρςεγαμά εγκιβχςιρμέμξ μέρα ρςημ πλαρςική κάοςα) και β) ρςιπ σφηλέπ 

θεομξκοαρίεπ πξσ αμαπςϋρρξμςαι καςά ςξσ θεοιμξϋπ μήμεπ. 

Ξ πσογίρκξπ διαθέςει ξθϊμη αλληλεπίδοαρηπ με ςξμ υοήρςη, ρςημ ξπξία ξι ξδηγίεπ 

εμταμίζξμςαι ρςα Αγγλικά ή ρςα Δλλημικά αμάλξγα με ςημ οϋθμιρη πξσ επιλέγεςαι καςά ςημ 

πίρςχρη ςηπ κάοςαπ με υοημαςικϊ πξρϊ ρςξ γοατείξ ςηπ μαοίμαπ. Ζ ξθϊμη ποέπει μα δείυμει 

ςημ σπξλειπϊμεμη πίρςχρη (Δσοό) ποξπ καςαμάλχρη με ςξ απλϊ πάςημα ςξσ μπξσςϊμ 

επιλξγήπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ παοξυήπ, υχοίπ μα υοειάζεςαι η ςξπξθέςηρη ςηπ κάοςαπ ρςημ 

ενχςεοική επιτάμεια ςξσ πσογίρκξσ. 

Ξ ηλεκςοξμικϊπ ενξπλιρμϊπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ποξπληοχμήπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ρςξμ 

πσογίρκξ πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά διάςανη ποξρςαρίαπ με μικοξασςϊμαςξ, ποξρςαρία έμαμςι 

σπέοςαρηπ(surge protector) και οσθμιρςή πίερηπ μεοξϋ για ςημ ποξρςαρία ςχμ ηλεκςοξβαμόμ. 

Ζ κεμςοική μξμάδα ελέγυξσ ςξσ ρσρςήμαςξπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμη ρςξμ πσογίρκξ διαθέςει 

θϋοα επικξιμχμίαπ όρςε μα είμαι δσμαςή η αμαβάθμιρη ςξσ λξγιρμικξϋ ςηπ ρςξ μέλλξμ. 

Ξ πσογίρκξπ είμαι καςάλληλα ρυεδιαρμέμξπ έςρι όρςε ςξ ενχςεοικϊ ςξσ πεοίβλημα μα 

απξςελείςαι απϊ πεοιρρϊςεοα απϊ έμα ςμήμαςα, όρςε ρε πεοίπςχρη τθξοάπ ςξσ ενχςεοικξϋ 

πεοιβλήμαςξπ απϊκοξϋρειπ μα είμαι δσμαςή η αμςικαςάρςαρη ςξσ τθαομέμξσ μϊμξ ςμήμαςξπ με 

υαμηλϊ κϊρςξπ. 

 

 

Οοέβεζα, 25-2-2021 
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