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ΠΕΤΕΠ Πλακοστρώσεις – λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και 
πλατειών 05-02-02-00

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως 
πλατειών, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, κτλ. 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
2.1.1 Γενικά 

Για τις ως άνω κατασκευές απαιτούνται τα εξής υλικά: 

α. Αδρανή υλικά για την κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης. 

β. Άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα για την κατασκευή της πλάκας δαπέδου και του περιµετρικού 
στερεού εγκιβωτισµού της άµµου, σε περίπτωση τοποθέτησης «εν ξηρώ» των στοιχείων 
επίστρωσης. 

γ. Υλικά για την επίστρωση των δαπέδων εξωτερικών χώρων.  

δ. Άµµος για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης. 

2.1.2 Τσιµεντόπλακες 

Εφαρµόζονται τυπικές τετραγωνικές πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα (50 x 50 cm) σε λευκό 
χρώµα ή τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε ανάγλυφη επιφάνεια µε αυλακώσεις σε διάφορα σχέδια και 
χρώµατα ή βοτσαλόπλακες. Εκτός των προαναφεροµένων διαστάσεων, προκατασκευασµένες 
πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 x 30 cm και 40 x 40 cm, ενώ το πάχος τους 
ποικίλει από 2,5 έως 5 cm. 

2.1.3 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεµα 

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα σε διάφορα 
σχήµατα και διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), και µεγάλης ποικιλίας χρωµάτων.  

Λόγω της υψηλής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν 
κατάλληλο υλικό επίστρωσης δαπέδων επί των οποίων κυκλοφορούν οχήµατα, ακόµη και βαρέα 
(π.χ. σταθµοί λεωφορείων, χώροι φορτοεκφορτώσεων, χώροι στάθµευσης).  

Στο εµπόριο διατίθενται κυβόλιθοι διαφόρων τύπων (ως προς την αντοχή σε θλίψη, την τραχύτητα 
της επιφάνειας κτλ). 

Οι συνηθέστεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι: 

• 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: 
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Το σχήµα της κάτοψής τους είναι διαµορφωµένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να 
συναρµόζει το ένα στοιχείο µε το άλλο. 

2.1.4 Κεραµικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι 

Οταν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χηµικές δράσεις, παγετό κτλ., χρησιµοποιούνται 
προκατασκευασµένα στοιχεία από κεραµικό υλικό (klinker). 

2.1.5 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι 

Οταν υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών 
χώρων µε παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιµοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί κυβόλιθοι 
κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος (από µάρµαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.  
 

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 

# 
Έλεγχος/ Προσδιορισµός φυσικού 

χαρακτηριστικού Πρότυπο 

1 2 3 

1 
Natural stone test methods - Determination of 
compressive strength -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών 
λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη 

EN 1926:1999 

2 

Natural stone test methods - Determination of 
flexural strength under concentrated load -- Μέθοδοι 
δοκιµής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισµός της 
αντοχής σε κάµψη υπό συγκεντρωµένο φορτίο. 

EN 12372:1999 

3 

Natural stone test methods - Determination of water 
absorption at atmospheric pressure -- Μέθοδοι 
ελέγχου φυσικών λίθων. Προσδιορισµός της 
υδατοαπορροφητικότητας υπό ατµοσφαιρική πίεση. 

EN 13755:2001 

4 Natural stone test method - Determination of real 
density and apparent density, and of total and open 
porosity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - 
Προσδιορισµός της πραγµατικής και φαινοµένης 
πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους 

EN 1936:1999 

5 

Testing of inorganic non-metallic materials - Wear 
test using the grinding wheel according to Bohme - 
Grinding wheel method -- ∆οκιµές ανοργάνων, µη 
µεταλλικών υλικών. ∆οκιµή φθοράς κατά Bohme µε 
τροχό απότριψης. 

DIN 52108:2002-07 

 

2.3. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 
Το χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, άοπλο ή οπλισµένο, θα συµµορφώνεται στις απαιτήσεις της 
ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος» και της ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00, 
«∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος». Η κατηγορία του σκυροδέµατος θα καθορίζεται 
στην µελέτη. 

Η άµµος για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης, θα πρέπει να είναι µέσης 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης. 
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2.3.1 Τσιµεντόπλακες 

Οι προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα που προορίζονται για πλακόστρωση 
πεζοδροµίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων, 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1339:20031. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η 
συµµόρφωση των πλακών µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή 
σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε EN 13369:20042. 

2.3.2 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεµα 

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών 
ανεξάρτητα από τη φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου 
EN 1338:20033. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των κυβόλιθων µε τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, 
υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε EN 13369. 

2.3.3 Κεραµικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι 

Τα στοιχεία από κεραµικό υλικό που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών ανεξάρτητα από 
τη φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε EN 1344:20024. 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. 

2.3.4 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι 

Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών, ανεξάρτητα 
από τη φύση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 
1341:20015 για φυσικές πλάκες και EN 1342:20016,  για φυσικούς κυβόλιθους. 

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η διαµόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή του 
δαπέδου, θα γίνεται σύµφωνα τις ΠΕΤΕΠ 02-02-00-00, «Γενικές εκσκαφές συγκοινωνιακών 
έργων». 

Η κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, θα συµµορφώνεται µε 
ΠΕΤΕΠ 05-03-04-00, «Οδοστρωσία, στρώσεις στράγγισης και ερείσµατος από ασύνδετα 
αµµοχάλικα».  

                                                 
1  Concrete paving flags - Requirements and test methods. Τσιµεντόπλακες. Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών. 
2  «Common rules for precast concrete products -- Κοινοί κανόνες για τα προκατασκευασµένα προϊόντα από 
σκυρόδεµα». 

3  Concrete paving blocks - Requirements and test methods -- Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής. 

4  Clay pavers - Requirements and test methods -- Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής. 
5  Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods -- Πλάκες από φυσικούς λίθους 
για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

6  «Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods -- Κυβόλιθοι από φυσικούς 
λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής» 
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Η κατασκευή της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα και του περιµετρικού 
στερεού εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα, θα συµµορφώνεται µε ΠΕΤΕΠ 
01-01-01-00 και ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00, «Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος». 

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 «ψαροκόκαλου» κτλ.) θα συµφωνούν µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, ή τις σχετικές 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Σε θέσεις όπου απαιτείται προσαρµογή των διαστάσεων ή του σχήµατος των πλακών επίστρωσης, 
η διαµόρφωση των πλακών θα γίνεται αποκλειστικά µε κατάλληλο τροχό κοπής (αναλόγως του 
υλικού). 

Όλα τα υλικά επίστρωσης θα πρέπει να µεταφέρονται από τη µονάδα παραγωγής ή προµήθειας 
στην θέση του έργου, συσκευασµένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεµαχίων αυτών θα 
γίνεται µόνο µε περονοφόρα οχήµατα ή γερανούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές. 

Οι µέθοδοι τοποθέτησης που εφαρµόζονται για την επίστρωση των υλικών εξωτερικών χώρων 
περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους. 
 

3.2.  «ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ» ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικοί λίθοι κτλ.). 

Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα τοποθετούνται τα στοιχεία µε την παρεµβολή στρώσης 
ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις µε ειδικές 
απαιτήσεις πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού 
τσιµεντοκονιάµατος να χρησιµοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων. 

Η πλάκα δαπέδου θα κατασκευάζεται από σκυρόδεµα ελάχιστης κατηγορίας C12/15 και θα 
εδράζεται οµοιόµορφα επί συµπυκνωµένης στρώσης θραυστού υλικού σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
απαιτήσεις, ελάχιστου πάχους 10 cm. Όταν πρόκειται για επίστρωση επιφάνειας, η οποία θα 
δέχεται εκτός από πεζούς και κυκλοφορία οχηµάτων, επιβάλλεται ο οπλισµός της πλάκας, κατά 
κανόνα µε δοµικό πλέγµα. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας θα 
υλοποιούνται µε την υψοµετρική διαµόρφωση της πλάκας δαπέδου. 

Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται στην επιστρωµένη 
επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, θα διαστασιολογούνται 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλάκας δαπέδου: 

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

• πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 

• οπλισµός της πλάκας. 

Σε ό,τι αφορά τα προηγούµενα στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, θα εφαρµόζονται 
τα οριζόµενα στη µελέτη, ή µε τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο θα συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να 
είναι αρκετά 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 1 m3 ξηράς άµµου. 

Το συγκολλητικό τσιµεντοκονίαµα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 έως 
2,5 cm κατά µέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική 
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στάθµη της επίστρωσης θα επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του 
συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος. 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 λόγω ξήρανσης του τσιµεντοκονιάµατος. 

Κάθε στοιχείο θα εφαρµόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος µε ελαφρά 
δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται ώστε να ισοπεδωθεί µε τη 
βοήθεια ενός πήχη εφοδιασµένου µε αλφάδι. 

Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους θα αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση 
διαµόρφωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 έως 20 mm, ενώ σε 
περίπτωση διαµόρφωσης 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 έως 8 mm). Όλοι οι αρµοί θα πρέπει να υλοποιούνται 
υποχρεωτικά µε αποστάτες ειδικούς για διαµόρφωση αρµών. Εφ΄ όσον η σχηµατική απεικόνιση και 
η διαµόρφωση των παρειών των στοιχείων επίστρωσης επιτρέπει τη µη διαµόρφωση αρµών, αυτοί 
θα παραλείπονται υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η σταθερή µεταξύ τους σύνδεση, 
σύµφωνα µε την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Μετά την σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος, είτε οι αρµοί θα πληρούνται µε 
παχύρρευστο τσιµεντοκονίαµα ή η επιφάνεια της επίστρωσης θα διαστρώνεται µε λεπτόκοκκη 
τσιµεντοκονία, η οποία θα εισχωρεί µέσα στους αρµούς και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η 
περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης διαβρέχεται µε νερό. Αν το υλικό της αρµολόγησης 
κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία. 

Τέλος, µετά τη σκλήρυνση των τσιµεντοκονιαµάτων, η επιστρωµένη επιφάνεια θα καθαρίζεται από 
τα υπολείµµατα των υλικών µε τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. 

 

3.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ «ΕΝ ΞΗΡΩ» 
Η µέθοδος αυτή µπορεί επίσης να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.). 

Αρχικά θα 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 περίπτωση της «κολυµβητής» τοποθέτησης, ή από συµπυκνωµένο 
θραυστό αµµοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας θα υλοποιούνται µε 
την υψοµετρική διαµόρφωση της στρώσης έδρασης. 

Πριν από την διάστρωση της άµµου, στην περίµετρο της προς επίστρωση επιφάνειας, θα 
διαµορφώνεται ένα στερεό εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ή από ειδικά 
τεµάχια τεχνητών ή φυσικών κυβόλιθων. 

Στην συνέχεια, επί της διαµορφωµένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται η χαλαζιακή άµµος, η 
οποία µετά τη συµπύκνωσή της µε µηχανικό τρόπο θα πρέπει να έχει οµοιόµορφο πάχος 5 cm 
περίπου. 

Για να εξασφαλιστεί ένα οµοιόµορφο πάχος στη στρώση της άµµου, η διάστρωση και συµπύκνωσή 
της θα διεξάγεται κατά λωρίδες. Γι’ αυτό 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 συµπυκνώνεται στο επιθυµητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και 
συµπύκνωση ενός αριθµού διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που αποµένει, 
συµπληρώνεται µε άµµο. 
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Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της 
επίστρωσης θα επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άµµου. 

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

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

• πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 

• οπλισµός της πλάκας. 

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα 
στην µελέτη ή µε τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Κάθε στοιχείο θα εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση και κάθε σειρά 
επίστρωσης στοιχείων θα πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια ενός πήχη εφοδιασµένου µε 
αλφάδι. 

Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρµογή τους επί της στρώσης άµµου (σε απλή παράθεση ή σε 
διακοσµητικούς συνδυασµούς) θα αφήνονται αρµοί, οι οποίοι, στην περίπτωση που προβλέπονται 
κατά ευθύγραµµες σειρές, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5 έως 10 mm. Σε περιπτώσεις 
πλήρωσης των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα, το πλάτος των αρµών µπορεί να είναι µεγαλύτερο 
(µέχρι 20 mm).  

Σε περιπτώσεις πλήρωσης αρµών µε λεπτόκοκκη άµµο, η εργασία εκτελείται ως εξής:  

• Επάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, διαστρώνεται ή άµµος, η οποία, µε επιπλέον δόνηση 
που ασκείται στα τοποθετηµένα στοιχεία µε τη βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των 
αρµών.  

• Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία 
µέχρι πλήρους πλήρωσης των αρµών. 

Μετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια θα καθαρίζεται από την περίσσεια της 
άµµου και τυχόν υπολείµµατα των υλικών κατασκευής. 

‘Όλοι οι αρµοί θα πρέπει να υλοποιούνται υποχρεωτικά µε αποστάτες ειδικούς για διαµόρφωση 
αρµών.  

Όταν η µορφή της επιφάνειας και των παρειών των στοιχείων επίστρωσης το επιτρέπουν οι αρµοί 
µπορούν να παραλείπονται, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η σταθερή σύνδεσή τους.  

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
• Έλεγχος διαµόρφωσης της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η 

κατασκευή του δαπέδου, σύµφωνα µε τις ΠΕΤΕΠ 02-02-00-00, «Γενικές εκσκαφές 
συγκοινωνιακών έργων». 

• Έλεγχος κατασκευής της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, σύµφωνα 
µε ΠΕΤΕΠ 05-03-04-00, «Οδοστρωσία, στρώσεις στράγγισης και ερείσµατος από ασύνδετα 
αµµοχάλικα».  

• Έλεγχος κατασκευής της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα και του 
περιµετρικού στερεού εγκιβωτισµού της άµµου µε έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
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ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος» και ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00, 
«∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος». 

• Έλεγχος αποδοχής υλικών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.2 και 2.3 της 
παρούσας.  

• Οπτικός έλεγχος των υλικών επίστρωσης για τυχόν φθορές (ρηγµατώσεις, θραύσεις κλπ.) που 
έχουν προκληθεί κατά την φορτοεκφόρτωση και την µεταφορά, ή λόγω ατελειών κατά την 
κατασκευή τους. Στην περίπτωση όπου τα προκατασκευασµένα υλικά επίστρωσης και οι 
φυσικοί λίθοι παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία η οποία θα 
αποδέχεται εγγράφως την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

• Έλεγχος των θέσεων εφαρµογής των πλακοστρώσεων - λιθοστρώσεων ώστε να είναι 
σύµφωνες µε την µελέτη. 

• Έλεγχος της υψοµετρικής ακρίβειας της κατασκευής των πλακοστρώσεων – λιθοστρώσεων, 
ώστε η απόκλιση από µια γραµµή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθµη, σε οποιαδήποτε 
διεύθυνση, ανά τµήµα µήκους 6 m να µην υπερβαίνει τα 15 mm. 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η επιµέτρηση των εργασιών θα γίνεται βάσει επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων 
υπόψη των προβλεποµένων από την Μελέτη και έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας. 

Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα [m²] 
πλήρως περαιωµένων, ανάλογα µε τον τύπο υλικού έδρασης (θραυστό υλικό ή στρώση από 
σκυρόδεµα). Το υλικό επίστρωσης (πλάκες, κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικοί λίθοι κτλ.), και την 
µέθοδο τοποθέτησης αυτών («κολυµβητή» ή «εν ξηρώ»), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα κατά 
περίπτωση στα συµβατικά τεύχη. 

Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες, τα υλικά και η χρήση κάθε είδους 
εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

• Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και φορτοεκφορτώσεις των υλικών επίστρωσης 
(πλακών και κυβόλιθων από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που απαιτούνται.  

• Αντικατάσταση προκατασκευασµένων τεµαχίων ή φυσικών λίθων που απορρίπτονται από την 
Υπηρεσία λόγω ελαττωµάτων. 

• Κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιµεντοκονιάµατος και της άµµου, επί των οποίων 
εδράζονται τα στοιχεία επίστρωσης. 

• Πλήρωση των αρµών και αρµολόγηση αυτών µε τις µεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται 
στην παρούσα. 

• Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας. 

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

• Αποµάκρυνση και απόρριψη των ακατάλληλων τεµαχίων και των λοιπόν υλικών σε χώρους 
προβλεπόµενους στα συµβατικά τεύχη, ή εγκρινόµενους από την Υπηρεσία. 


