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240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

241.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες για την επίστρωση δα-

πέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατείες, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια, περιβάλλοντες χώροι κτιρίων, έργα 
διαµόρφωσης τοπίου κτλ. 

(2) Τα συνηθέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων είναι τα ακό-
λουθα: 

- Τσιµεντόπλακες µε λείες ή ανάγλυφες επιφάνειες σε διάφορους χρωµατισµούς 

- Βοτσαλόπλακες (δηλ. τσιµεντόπλακες, στην άνω επιφάνεια των οποίων είναι επικολληµένα βότσαλα 
διαφόρων µεγεθών και χρωµάτων) 

- Τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα σε διάφορα σχήµατα και χρώµατα 

- Κεραµικά πλακίδια, πλίνθοι και κυβόλιθοι 

- Φυσικές πλάκες κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος 

- Φυσικοί κυβόλιθοι. 

241.2 Υλικά 

241.2.1 Τσιµεντόπλακες 
(1) Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 cm x 40 cm) πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα σε λευκό 

χρώµα ή για τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε ανάγλυφη επιφάνεια µε αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και 
χρώµατα ή µε επικολληµένα βότσαλα (βοτσαλόπλακες). Εκτός των προαναφερθέντων διαστάσεων προκα-
τασκευασµένες πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 cm x 30 cm και 50 cm x 50 cm, ενώ το 
πάχος τους ποικίλει από 2,5 cm έως 5 cm. 

(2) Οι προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδροµίων και 
γενικά επιφανειών όπου δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων, θα πρέπει να είναι κατά DIN 485. Ιδιαιτέ-
ρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των πλακών µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, 
αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. 

241.2.2 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεµα 
(1) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα σε διάφορα σχήµατα και 

διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), καθώς και µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. Λόγω της υψηλής αντοχής τους 
σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό επίστρωσης δαπέδων όπου 
κυκλοφορούν οχήµατα, ακόµη και βαρέα (π.χ. σταθµοί λεωφορείων). Στο εµπόριο διατίθενται τεχνητοί κυ-
βόλιθοι διαφόρων προδιαγραφών που ανταποκρίνονται σε διάφορες ανάγκες όσον αφορά στην αντοχή τους 
σε θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας τους κτλ. 

(2) Οι κυριότεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι οι εξής: 

- Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήµατος: 
Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές µε εναλλασσόµενους αρµούς ή σε µορφή «ψαροκόκαλου». 

- Κυβόλιθοι κάτοψης µη κανονικού (π.χ. καµπύλου) σχήµατος: 
Το σχήµα της κάτοψής τους είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να προσαρµό-
ζεται το ένα στοιχείο µε το άλλο. 

(3) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται 
κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18501 ή εναλλακτικά κατά ASTM C939-01. Ιδιαι-
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τέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των κυβόλιθων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστά-
σεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. 

241.2.3 Κεραµικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι 
(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χηµικές επιδράσεις, παγετό κτλ., χρησιµο-

ποιούνται προκατασκευασµένα στοιχεία από κεραµικό υλικό (klinker). Και στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία 
από κεραµικό υλικό διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και διαστάσεων. 

(2) Τα στοιχεία από κεραµικό υλικό που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται κυ-
κλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18503. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των 
στοιχείων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, 
υδατοαπορροφητικότητα, ολισθηρότητα, καθώς και στην αντοχή σε παγετό και χηµικές επιδράσεις. 

241.2.4 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι 
(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων εξωτερι-

κών χώρων µε παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιµοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί κυβόλιθοι κανονι-
κού ή ακανόνιστου σχήµατος (από µάρµαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.). 

(2) Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται κυ-
κλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές πλάκες και 
φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 

241.3 Εκτέλεση Εργασιών 

241.3.1 Γενικά 
(1) Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήµα, χρώµα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν στην 

επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη, σε µορφή «ψα-
ροκόκαλου» κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασµό µε στοιχεία των ιδίων ή άλλων χαρακτηριστι-
κών, θα πρέπει να συµφωνούν µε τα καθοριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σα-
φούς καθορισµού των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρε-
σίας. 

(2) Γενικά ακολουθούνται οι εξής δύο µέθοδοι τοποθέτησης των υλικών επίστρωσης εξωτερικών χώρων: 

241.3.2 «Κολυµβητή» Τοποθέτηση 
(1) Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.). 
(2) Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα τοποθετούνται τα στοιχεία µε την παρεµβολή στρώσης ισχυρού τσι-

µεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις µε ειδικές απαιτήσεις πρό-
σφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος να χρη-
σιµοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων. 

(3) Η πλάκα δαπέδου κατασκευάζεται από σκυρόδεµα (τουλάχιστον C12/15) και εδράζεται οµοιόµορφα επί συ-
µπυκνωµένης στρώσης θραυστού υλικού (συνήθως της ΠΤΠ Ο 150). Όταν πρόκειται για επίστρωση επιφά-
νειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και κυκλοφορία οχηµάτων, επιβάλλεται η όπλιση της πλάκας, 
κατά κανόνα µε δοµικό πλέγµα. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ 
αρχήν µε κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της πλάκας δαπέδου. 

(4) Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωµένη επι-
φάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά της πλάκας δαπέδου: 

- πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού υλικού 

- πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 

- ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας. 
(5) Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος υπο-

χρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς καθορι-
σµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη δηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Επιστρώσεις δαπέδων εξωτ. χώρων και 
επιφανειακά έργα αποχέτευσης οµβρίων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-240.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EPX/TD-D-240.0.DOC Ηµεροµηνία : 27/09/2002 
 3 από 10 Έκδοση : 0 

 

(6) Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι αρκε-
τά συνεκτικό µε µικρή περιεκτικότητα σε νερό (µε κατά µάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιµέντο το πολύ 
0,40). Η περιεκτικότητα του τσιµεντοκονιάµατος σε τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 kg ανά m³ ξη-
ράς άµµου. 

(7) Το συγκολλητικό τσιµεντοκονίαµα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 cm έως 2,5 cm 
κατά µέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επί-
στρωσης επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµα-
τος. Η διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος θα προηγείται της τοποθέτησης των στοιχείων το πολύ κατά 2 – 
3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να µειώνεται η πρόσφυση των στοιχείων λό-
γω ξήρανσης του τσιµεντοκονιάµατος. 

(8) Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος µε ελαφρά δόνηση του στοι-
χείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµέ-
νης µε αλφάδι. 

(9) Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαµόρφωσης 
ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 mm – 20 mm, ενώ σε περίπτωση διαµόρφω-
σης καµπυλόγραµµων σειρών, οι αρµοί µπορεί να είναι µεταβλητού πλάτους. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. 
επίστρωση µε κεραµικά πλακίδια και πλίνθους), το πλάτος των αρµών µπορεί να είναι µικρότερο (της τάξης 
των 3 mm – 8 mm). 

(10) Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος, είτε οι αρµοί πληρώνονται µε παχύρρευστο 
τσιµεντοκονίαµα ή η επιφάνεια της επίστρωσης διαστρώνεται µε λεπτόκκοκη τσιµεντοκονία, η οποία εισχω-
ρεί µέσα στους αρµούς και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης δια-
βρέχεται µε νερό. Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδι-
κασία  

(11) Τέλος, µετά τη σκλήρυνση των τσιµεντοκονιαµάτων, η επιστρωµένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα υπολείµ-
µατα των υλικών µε τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. 

241.3.3 Τοποθέτηση «Εν Ξηρώ» 
(1) Και η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται 

στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.). 
(2) Αρχικά διαµορφώνεται µια στρώση έδρασης, η οποία µπορεί να είναι είτε από οπλισµένο ή άοπλο (ανάλογα 

µε τις συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεµα κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στην περί-
πτωση της «κολυµβητής» τοποθέτησης, ή από συµπυκνωµένο θραυστό αµµοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις της 
τελικής επιστρωµένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν µε κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της 
στρώσης έδρασης. 

(3) Πριν τη διάστρωση της άµµου, στην περίµετρο της προς επίστρωση επιφάνειας διαµορφώνεται ένα στερεό 
εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ή από ειδικά τεµάχια τεχνητών ή φυσικών κυβό-
λιθων. 

(4) Στη συνέχεια, επί της κατά τα ανωτέρω διαµορφωµένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται χαλαζιακή άµµος 
µέσης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, η οποία µετά τη συµπύκνωσή της µε µηχανικό τρόπο πρέπει να έχει ο-
µοιόµορφο πάχος 5 cm περίπου. 

(5) Για να εξασφαλιστεί ένα οµοιόµορφο πάχος στη στρώση της άµµου, η διάστρωση και συµπύκνωσή της διε-
ξάγεται κατά λωρίδες. Ούτως τοποθετούνται κατά µήκος επί της στρώσης έδρασης παράλληλες µεταξύ τους 
ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5 cm) και µεταξύ των οδηγών δοκίδων διαστρώνεται η άµµος και συ-
µπυκνώνεται στο επιθυµητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και συµπύκνωση ενός αριθµού διαδοχικών λωρί-
δων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που αποµένει, συµπληρώνεται µε άµµο. 

(6) Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επίστρωσης επι-
τυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άµµου. 

(7) Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωµένη επι-
φάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, διαστασιολογούνται τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά της προαναφερόµενης στρώσης έδρασης: 

- πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού αµµοχάλικου 

- πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 
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- ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας. 
(8) Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος υπο-

χρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς καθορι-
σµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(9) Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επί-
στρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι. 

(10) Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρµογή τους επί της στρώσης άµµου (σε απλή παράθεση ή σε διακοσµη-
τικούς συνδυασµούς) αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαµόρφωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέ-
πει να είναι σταθερού πλάτους 5 mm – 10 mm. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα, 
το πλάτος των αρµών µπορεί να είναι µεγαλύτερο (µέχρι 20 mm). 

(11) Οι αρµοί πληρώνονται µε λεπτόκκοκη άµµο ως εξής: Πάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, διαστρώνεται ή 
άµµος, η οποία, µε επιπλέον δόνηση που ασκείται στα τοποθετηµένα στοιχεία µε τη βοήθεια δονητικής πλά-
κας, εισχωρεί εντός των αρµών. Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµ-
βάνεται η διαδικασία µέχρι πλήρους πλήρωσης των αρµών. 

(12) Τέλος, µετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια καθαρίζεται από την περίσσεια της άµµου 
και τυχόν υπολείµµατα των υλικών. 

241.4 Έλεγχοι 
(1) Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι 

έλεγχοι, οι οποίοι µνηµονεύονται στα πρότυπα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο περί προδια-
γραφών υλικών, δηλ. DIN 485, DIN 18501 ή εναλλακτικά ASTM C939-01, DIN 18503, DIN EN 1341 και DIN 
EN 1342. 

(2) Ειδικότερα για τη διασφάλιση των απαιτούµενων φυσικών χαρακτηριστικών των πλακών πεζοδροµίου 
και των φυσικών λίθων, θα εκτελούνται επιπλέον και οι έλεγχοι κατά τα πρότυπα που αναφέρονται 
στους ακόλουθους πίνακες: 
Πίνακας 241.4-1 : Πρότυπα για τον προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών πλακών πεζοδροµίων 

# 
Προσδιορισµός φυσικού χαρακτηριστι-

κού Πρότυπο 
1 2 3 

1 Φθοράς ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 
2 Αντοχής σε κάµψη ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 
3 Υδατοαπορρόφησης ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 

Πίνακας 241.4-2 : Πρότυπα για τον έλεγχο/προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών φυσικών λίθων 

# 
Έλεγχος/Προσδιορισµός φυσικού χαρα-

κτηριστικού Πρότυπο 
1 2 3 

1 Αντοχής σε θλίψη ΕΛΟΤ 750 
2 Αντοχής σε εφελκυσµό από θλίψη ΕΛΟΤ 749 
3 Υδατοαπορρόφησης ΕΛΟΤ 747 
4 Πυκνότητας ΕΛΟΤ 748 
5 Αντοχής σε τριβή κατά Boehme DIN 52108 

(3) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επίσκεψης 
των χώρων του εργοστασίου παραγωγής των στοιχείων επίστρωσης, µε σκοπό την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι 
αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα λαµβάνονται, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα πρό-
τυπα. 

(4) Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όσον αφορά στις 
ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της οµάδας 
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που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια σηµαίνονται κατάλληλα 
από τον ενεργούντα τον έλεγχο. 

(5) Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν θα γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. Η α-
ποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των τοποθετηµένων στοιχείων επί 
τόπου του έργου. 

(6) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα αποτελέσµατα των δοκιµών 
που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα 
να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγµατοληπτικές δοκιµές σε 
υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, διενεργούµενες από αναγνωρισµένο 
εργαστήριο της έγκρισής της. 
Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι δυνατόν να 
ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε αναγνωρισµένο 
εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει µε 
δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την 
καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να 
αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά από το έργο. 

241.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
(1) Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, περιλαµβάνονται οι 

δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έ-
ντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες 
για: 

- Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωµάτωση στο έργο των υλι-
κών επίστρωσης (πλακών και κυβόλιθων από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που απαιτούνται. 

- Κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιµεντοκονιάµατος και της άµµου, επί των οποίων εφαρ-
µόζονται τα στοιχεία επίστρωσης. 

- Πλήρωση των αρµών και αρµολόγηση αυτών µε τις µεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται στο 
παρόν. 

- Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη διασφά-
λιση των προδιαγραφών. 

- Αντιµετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και µικροϋ-
λικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη κατασκευή των επιστρώσεων. 

(2) Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για: 

- την κατασκευή της στρώσης (στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό (άρθρα 521, 522, 523) και της 
πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα (άρθρο 341), 

- τη διαµόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή του δα-
πέδου (άρθρο 121), 

- την κατασκευή του περιµετρικού στερεού εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα 
(άρθρο 341), 
οι οποίες δεν πληρώνονται ξεχωριστά, αλλά θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές µονάδας του παρόντος 
άρθρου. 

241.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως 

περαιωµένων, ανά τύπο υλικού έδρασης (θραυστό υλικό ή και πλάκα από σκυρόδεµα), υλικού επίστρωσης 
(πλάκες ή κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικοί λίθοι κτλ.), σχέδιο διάταξης των στοιχείων επίστρωσης (α-
πλή παράθεση ή διακοσµητικοί συνδυασµοί) και µέθοδο τοποθέτησης αυτών («κολυµβητή» ή «εν ξηρώ») 
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που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους υλικών επίστρωσης, τα σχέδια διάταξης 
των στοιχείων επίστρωσης και τις µεθόδους τοποθέτησης αυτών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 100 «Γενικοί Όροι». 

242. ΚΡΑΣΠΕ∆Α – ΡΕΙΘΡΑ – ΤΑΦΡΟΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ Ο∆Ο 

242.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης εργασίες για την κατασκευή επιφα-
νειακών έργων αποχέτευσης οµβρίων, οι συνηθέστερα εφαρµοζόµενοι τύποι των οποίων είναι οι ακόλουθοι: 
Ρείθρα: Είναι αγωγοί περιορισµένης σχετικά παροχετευτικής ικανότητας, οι οποίοι κατά κανόνα τοποθετούνται 
κατά µήκος µιας οδού, στην κεντρική νησίδα ή στα ερείσµατα και συλλέγουν τα επιφανειακά ύδατα που συρρέουν 
σ’ αυτά και τα οδηγούν κατά κανόνα σε κάποιο φρεάτιο υδροσυλλογής. Τα ρείθρα διακρίνονται σε ανοικτά (π.χ. 
τριγωνικά ή κοίλα ρείθρα) και σε κλειστά (π.χ. κιβωτιόµορφα ρείθρα). 
Κρασπεδόρειθρα: Είναι ρείθρα τριγωνικής διατοµής, τα οποία εφαρµόζονται κατά κανόνα σε οδούς αστικών πε-
ριοχών. Το κρασπεδόρειθρο διαµορφώνεται από ένα ανυπέρβατο κράσπεδο µε κατακόρυφη ή επικλινή εξωτερική 
παρειά και από ένα στερεό εγκιβωτισµού των υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών της οδού, το οποίο αποτελεί 
και τµήµα του οδοστρώµατος. Στα κρασπεδόρειθρα καταλήγουν η απορροή των οµβρίων υδάτων επί της επιφά-
νειας των οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων, καθώς αυτών των δωµάτων των κτιρίων των αστικών περιοχών, 
τα οποία µέσω των υδρορροών καταλήγουν στο επίπεδο της οδού. 
Τάφροι: Πρόκειται για ανοικτούς (επενδεδυµένους ή ανεπένδυτους) αγωγούς, οι οποίοι διαµορφώνονται συνήθως 
κατά µήκος υπεραστικών οδών και ανάλογα µε τη διατοµή τους (τριγωνική, τραπεζοειδής ή ορθογωνική), διαθέ-
τουν µεγαλύτερη παροχετευτική ικανότητα συγκριτικά µε εκείνη των ρείθρων. Οι τάφροι αποχετεύουν την απορροή 
των οµβρίων που προέρχεται κυρίως από την επιφάνεια του οδοστρώµατος, καθώς και αυτή που προέρχεται από 
τις επιφάνειες πρανών και κλιτύων. 

242.2 Υλικά 

242.2.1 Ρείθρα 
(1) Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, τα ρείθρα ανοικτού τύπου θα κατασκευάζο-

νται από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20. Το σκυρόδεµα θα είναι χαµηλής 
υδατοπερατότητας και υψηλής αντίστασης σε παγετό κατά DΙΝ 1045. 

(2) Στην περίπτωση των κλειστών ρείθρων και συγκεκριµένα για τα προκατασκευασµένα κιβωτιόµορφα ρείθρα, 
ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Προκατ. Κιβωτιόµορφα Ρείθρα µετά των 
Εσχαρών και των Φρεατίων τους» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

(3) Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. µε ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις) κατασκευάζονται λιθόστρωτα ρείθρα από 
αργούς λίθους, οι οποίοι τοποθετούνται επί ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος, περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου 
m³ ξηράς άµµου, το οποίο διαστρώνεται επί στρώσης σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15. Οι χρησιµοποιού-
µενοι λίθοι πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγµένοι ρωγµών, να έχουν ύψος τουλάχιστον 12 cm, να 
είναι ανθεκτικοί στις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες και να πληρούν το πρότυπο DIN EN 1342. 

242.2.2 Κρασπεδόρειθρα 
(1) Τα ρείθρα θα κατασκευάζονται από µια στρώση σκυροδέµατος πλάτους 0,15 cm – 0,50 cm, αναλόγως των 

τοπικών συνθηκών, από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20, η οποία από τη µια πλευρά θα 
είναι σε επαφή µε το κράσπεδο κατά µήκος αυτού και από την άλλη σε επαφή µε τα υλικά της οδοστρωσίας 
και των ασφαλτικών. Τόσο το ρείθρο όσο και το κράσπεδο θα εδράζονται πάνω σε µια στρώση εξοµάλυν-
σης από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
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(2) Το κράσπεδο µπορεί να είναι είτε από προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος κατηγορίας τουλάχιστον 
C16/20 (κατά DIN 483), είτε από φυσικούς λίθους. ∆εν επιτρέπεται η κατασκευή κρασπέδου από έγχυτο επί 
τόπου σκυρόδεµα. 

(3) Στην περίπτωση κατασκευής κρασπέδου από φυσικούς λίθους, οι χρησιµοποιούµενοι λίθοι πρέπει να είναι 
καθαροί, υγιείς, απαλλαγµένοι ρωγµών, ανθεκτικοί στις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες και να πλη-
ρούν το πρότυπο DIN 482. 

(4) Η οπίσθια παρειά του κρασπέδου στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους του επί ενός στερεού τραπεζοειδούς 
διατοµής από έγχυτο επί τόπου άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

(5) Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλείται το κράσπεδο επί της προαναφερόµενης στρώσης έδρασης, 
είναι περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου m³ ξηράς άµµου. 

(6) Η όψη (εµφανής παρειά) των πρόχυτων κρασπέδων θα είναι επικλινής, δηλ. θα φέρει απότµηση του πλή-
ρους πάχους του τεµαχίου. 

(7) Ειδικά στα σηµεία πρόσβασης σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και στις διαβάσεις «ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες», χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια είτε πρόχυτων κρασπέδων είτε κρασπέδων από φυσικούς λί-
θους. 

242.2.3 Τάφροι 
Οι τάφροι επί µη βραχωδών εδαφών, η κατά µήκος κλίση των οποίων είναι µεγαλύτερη από 3%, επενδύονται µε 
στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 και ελάχιστου πάχους 0,12 m, προκειµένου να αποφευχθεί 
η διάβρωση του πυθµένα. 

242.3 Εκτέλεση Εργασιών 

242.3.1 Ρείθρα 
(1) Γενικά η κλίση που εφαρµόζεται στον πυθµένα των ανοικτών ρείθρων είναι ίση µε την κατά µήκος κλίση του 

προσκείµενου άκρου της προς αποχέτευση επιφάνειας (οδοστρώµατος, πεζόδροµου κτλ.). Ενώ για την ε-
ξασφάλιση αποτελεσµατικής ροής εντός του ρείθρου µε πυθµένα από σκυρόδεµα, η κατά µήκος κλίση πρέ-
πει να είναι µεγαλύτερη από 0,5%, στην περίπτωση ρείθρου µε λιθόστρωτο πυθµένα η κατά µήκος κλίση 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1%. 

(2) Ρείθρα, τα οποία χρησιµεύουν για την επιφανειακή απαγωγή υδάτων επί επιφανειών που δέχονται κυκλο-
φορία οχηµάτων (οδοστρώµατα, πεζόδροµοι κτλ.), για λόγους ασφαλούς διάβασης των οχηµάτων, διαµορ-
φώνονται µε µέγιστο πλάτος 1,00 m και βάθος 0,03 m - 0,05 m. 

(3) Η άνω επιφάνεια του ρείθρου στο σηµείο που εφάπτεται µε την επιφάνεια κύλισης, κατασκευάζεται πάντοτε 
στην ίδια στάθµη µε αυτήν. 

(4) Η διατοµή των ρείθρων ανοικτού τύπου διαµορφώνεται από πλάκα σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους 0,20 
m µε επίπεδο πυθµένα, η οποία εδράζεται επί συµπυκνωµένου αµµοχάλικου της ΠΤΠ Ο 150 πάχους 0,10 
m κατ’ ελάχιστον. Τα ρείθρα που δέχονται φορτία από κυκλοφορία οχηµάτων, κατασκευάζονται υποχρεωτι-
κά από οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα σκυρόδεµα. Ανά 6 m περίπου, διαµορφώνονται εγκάρσιοι αρµοί δια-
στολής της πλάκας σκυροδέµατος πάχους 6 mm, οι οποίοι σφραγίζονται µε ασφαλτική µαστίχη ή άλλο ελα-
στοµερές υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. 

(5) Για την τοποθέτηση των αργών λίθων στα λιθόστρωτα ρείθρα, ακολουθούνται οι αρχές τις µεθόδου «κολυµ-
βητής» τοποθέτησης που περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Πλακοστρώσεις – Λιθο-
στρώσεις» της παρούσας ΓΤΣΥ, µε τη διαφορά ότι για την πλήρωση των αρµών χρησιµοποιείται υποχρεω-
τικά ισχυρό τσιµεντοκονίαµα, περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου m³ ξηράς άµµου. 

(6) Στην περίπτωση των κλειστών ρείθρων και συγκεκριµένα για τα προκατασκευασµένα κιβωτιόµορφα ρείθρα, 
ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Προκατ. Κιβωτιόµορφα Ρείθρα µετά των 
Εσχαρών και των Φρεατίων τους» της παρούσας ΓΤΣΥ. 

242.3.2 Κρασπεδόρειθρα 
(1) Η άνω επιφάνεια του ρείθρου στο σηµείο που εφάπτεται µε την επιφάνεια κύλισης, κατασκευάζεται στην ίδια 

στάθµη µε αυτήν και µε εγκάρσια κλίση προς το κράσπεδο ίση ή µεγαλύτερη από την κλίση της επιφάνειας 
κύλισης, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται ρείθρο τριγωνικής διατοµής. 
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(2) Τόσο το κράσπεδο όσο και το ρείθρο θεµελιώνεται επί στρώσης εξοµάλυνσης από άοπλο σκυρόδεµα ελά-
χιστου πάχους 0,05 m, η οποία διαστρώνεται επί συµπυκνωµένου υλικού της ΠΤΠ Ο 150 πάχους 0,10 m 
κατ’ ελάχιστον. 

(3) Τα στερεό τραπεζοειδούς διατοµής που στηρίζει την οπίσθια παρειά του κρασπέδου κατά τα 2/3 του ύψους 
του και καθ’ όλο το µήκος του, διαµορφώνεται µε βάση 0,15 m και στέψη 0,08 m κατ’ ελάχιστον. Το ύψος 
του κρασπέδου πάνω από τη στάθµη του ρείθρου, για λόγους παροχετευτικότητας οµβρίων και αντιπληµ-
µυρικής προστασίας, διαµορφώνεται κατ’ ελάχιστον 0,15 m. 

(4) Τόσο τα πρόχυτα κράσπεδα όσο και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους συγκολλούνται επί της προαναφε-
ρόµενης στρώσης εξοµάλυνσης µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα ελάχιστου πάχους 0,02 m, ενώ η αρµολόγηση 
γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα του ιδίου τύπου. 

(5) Τα κράσπεδα θα τοποθετούνται µε τη µέγιστη δυνατή οριζοντιογραφική και υψοµετρική ακρίβεια επί της 
οριογραµµής του οδοστρώµατος, βάσει των στοιχείων της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Σε ευθυγραµµίες, 
η άνω επιφάνεια και η όψη του κρασπέδου θα είναι απαλλαγµένες από κάθε είδους άσκοπες θλάσεις, βυθί-
σεις, κυρτώσεις και γενικά ανωµαλίες. 

(6) Οι καµπύλες των κρασπέδων µπορούν να διαµορφώνονται, τοποθετώντας ευθύγραµµα τεµάχια µικρότερου 
µήκους από τις τυπικές διαστάσεις των πρόχυτων ή από φυσικούς λίθους κρασπέδων. Το µήκος των τεµα-
χίων που θα χρησιµοποιούνται σε «καµπύλα» κράσπεδα θα είναι τέτοιο ώστε η προκύπτουσα τεθλασµένη 
σε κανένα σηµείο της να µην αποκλίνει της θεωρητικής καµπύλης περισσότερο από 0,03 m. 

(7) Η διαµόρφωση του κρασπεδόρειθρου και του πεζοδροµίου στα σηµεία που προβλέπεται διάβαση Ατόµων 
µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των «Οδηγιών Σχεδιασµού για την 
Αυτόνοµη ∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑΜΕΑ» του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

242.3.3 Τάφροι 
(1) Οι τάφροι που κατασκευάζονται παρά την οδό, για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, δεν επιτρέπεται να 

έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,50 m, άλλως, εάν υδραυλικοί λόγοι απαιτούν µεγαλύτερο βάθος, παρα-
πλεύρως της οδού τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας. 

(2) Για υπεραστικές οδούς µικρής κατηγορίας, επιτρέπεται η διαµόρφωση τάφρου παρά την οδό τριγωνικής 
διατοµής µε κλίση πρανούς προσκείµενου στο οδόστρωµα 1:3 (ύψος : βάση), χωρίς να απαιτείται η τοποθέ-
τηση στηθαίου ασφαλείας. 

(3) Το πλάτος του πυθµένα των τάφρων τραπεζοειδούς διατοµής κυµαίνεται από 0,30 m  – 0,50 m. Η κλίση 
των πρανών των ανεπένδυτων τάφρων διαµορφώνεται από 2:3 (ύψος : βάση) για µη συνεκτικά εδάφη έως 
1:1 για αρκετά συνεκτικά εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι η κατά µήκος κλίση αυτών δεν υπερβαίνει το 3%, 
άλλως η τάφρος επενδύεται. Ανεξαρτήτως εδάφους, τάφροι µε κατά µήκος κλίση µικρότερη του 0,5% επεν-
δύονται µε σκυρόδεµα µε σκοπό τη βελτίωση της ροής. 

242.4 Έλεγχοι 
(1) Γενικά εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. 
(2) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επίσκεψης 

των χώρων του εργοστασίου παραγωγής κρασπέδων, µε σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής 
και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα λαµβάνονται, σύµφωνα µε τις συναφείς διατάξεις του DΙΝ 483 
και DIN 482, αντιστοίχως για πρόχυτα κράσπεδα και κράσπεδα από φυσικούς λίθους. 

(3) Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όσον αφορά στις 
ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της οµάδας 
που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια σηµαίνονται κατάλληλα 
από τον ενεργούντα τον έλεγχο. 

(4) Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. Η αποδο-
χή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων κρασπέδων επί 
τόπου του έργου. 

(5) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα αποτελέσµατα των δοκιµών 
που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα 
να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγµατοληπτικές δοκιµές σε 
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υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, διενεργούµενες από αναγνωρισµένο 
εργαστήριο της έγκρισής της.  
Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι δυνατόν να 
ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε αναγνωρισµένο 
εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει µε 
δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την 
καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να 
αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά από το έργο. 

(6) Ειδικότερα, η οµαλότητα της άνω επιφάνειας των κρασπέδων και των ρείθρων ελέγχεται µε τη χρήση 3-
µετρης ευθύγραµµης βάσης, κατά την τοποθέτηση της οποίας επί των υπόψη επιφανειών δεν πρέπει να 
προκύπτουν αποκλίσεις µεγαλύτερες από 3 mm, εξαιρουµένων των περιοχών που βρίσκονται επί κατα-
κόρυφης καµπύλης. 

242.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

242.5.1 Ρείθρα 
• Οι δαπάνες για την κατασκευή της υποκείµενης στρώσης έδρασης από συµπυκνωµένο αµµοχάλικο καθώς 

και των αρµών, περιλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την κατασκευή των ρεί-
θρων από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα. 

• Ειδικά για τα κιβωτιόµορφα ρείθρα κλειστού τύπου, ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο 
του άρθρου «Προκατ. Κιβωτιόµορφα Ρείθρα µετά των Εσχαρών και των Φρεατίων τους» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

• Για τα λιθόστρωτα ρείθρα ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Πλακοστρώ-
σεις – Λιθοστρώσεις» της παρούσας ΓΤΣΥ, ενώ στην αντίστοιχη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η πλή-
ρωση των αρµών µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. 

242.5.2 Κρασπεδόρειθρα 
• Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη 

κατασκευή κρασπεδόρειθρου, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, τις προδιαγραφές 
του παρόντος άρθρου και τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. 

• Οι δαπάνες που αφορούν στην κατασκευή του ρείθρου, της υποκείµενης στρώσης εξοµάλυνσης από σκυ-
ρόδεµα και της στρώσης από συµπυκνωµένο αµµοχάλικο, περιλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή µονάδας 
του Τιµολογίου για την κατασκευή του κρασπεδόρειθρου. 

242.5.3 Τάφροι 
• Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την κατασκευή τάφρου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες για 

την πλήρη και έντεχνη εκσκαφή, µόρφωση κτλ. τάφρου, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής 
µελέτης, τις προδιαγραφές του παρόντος άρθρου και τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. 

• Οι δαπάνες που αφορούν στην επένδυση του πυθµένα και των πρανών της τάφρου µε σκυρόδεµα, περι-
λαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την κατασκευή της τάφρου. 

242.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

242.6.1 Ρείθρα 
• Οι εργασίες κατασκευής ρείθρων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) πλήρως περαιωµένων, ανά 

τύπο ρείθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους ρείθρων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα απο-
τελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
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νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

• Ειδικά για τα κιβωτιόµορφα ρείθρα κλειστού τύπου, ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο 
του άρθρου «Προκατ. Κιβωτιόµορφα Ρείθρα µετά των Εσχαρών και των Φρεατίων τους» της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 

242.6.2 Κρασπεδόρειθρα 
• Οι εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) πλήρως περαιωµένων, 

ανά τύπο κρασπέδου (πρόχυτο ή από φυσικούς λίθους) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους κρασπεδόρειθρων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

242.6.3 Τάφροι 
• Οι εργασίες κατασκευής τάφρων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) διατοµής που διανοίχτηκε, πλήρως 

περαιωµένων, ανά κατηγορία εδάφους (γαιώδες / ηµιβραχώδες ή βραχώδες) και είδος επένδυσης που εµ-
φανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εδαφών και είδη επενδύσεων. Η (οι) τιµή 
(ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περι-
λαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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