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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Προγράμματος Δράσεων για τον 
εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων» (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία 
και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) το 2006. 

 

Η 1
η
 Αναθεωρημένη Έκδοση της παρούσας ΠΕΤΕΠ πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Οδικών 

Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων   
 

Περιγραφή Hμερομηνία Παρατηρήσεις 

Πρώτη έκδοση 05/2006 
Κείμενο 2

ης
 ΟΔΕ/ΙΟΚ, όπως διαμορφώθηκε μετά από 

παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 

Δεύτερη έκδοση 01/2016 
Πρώτη Αναθεώρηση, όπως πραγματοποιήθηκε από τη 
Δ/νση Οδικών Υποδομών/ ΓΓΥ/ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 

   

   

   

   

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες, οι οποίες παύουν να ισχύουν. 
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Πλακοστρώσεις – λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 
πλατειών 

ΠΕΤΕΠ 

05-02-02-00 

 

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατειών, 

πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίων, κτλ. 

Σημειώνεται ότι: 

 η επίσημη ονομασία στην Ελληνική των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ), που αναφέρονται στην 

παρούσα, παρέχεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αρ. C 378/6/13.11.2015, μέσω του «http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2015_378_R_0003» 

 τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα είναι κείμενα αναφοράς που παρέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή 

χαρακτηριστικά για τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα αυτών, οι οποίες είναι κοινής και 

επαναλαμβανόμενης χρήσης 

 επειδή, συχνά εκδίδονται νεώτερα ΕΝ, αυτά θα υπερισχύουν των αναφερομένων ΕΝ στην παρούσα, 

με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται οι απαιτήσεις της παρούσας, αλλιώς: 

α. στα συμβατικά τεύχη έργου προς διακήρυξη θα δηλώνεται ο τρόπος κατάλληλης αναπροσαρμογής 

των απαιτήσεων της παρούσας 

β. σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα εφαρμόζονται τα τυχόν υπερισχύοντα νεώτερα ΕΝ, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να επέρχονται και επηρεάζουν την 

ποιότητα και το οικονομικό αντικείμενο του έργου 

 

2. Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 

 

2.1. Ενσωματούμενα υλικά 

2.1.1 Γενικά 

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά προσοχής, για την αποφυγή 

φθορών, στρεβλώσεων και λοιπών ζημιών και αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης σε 

στοιβασίες οι οποίες εξασφαλίζουν τα υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης. 

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 που μπορεί να είναι τσιμεντόπλακες, 

τεχνικοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα, κεραμικά πλακίδια, πλίνθοι και κυβόλιθοι, ή φυσικές πλάκες και 

κυβόλιθοι  

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

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συμπαγή προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα 

και διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), με μεγάλη ποικιλία 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 σχήματος, π.χ. καμπύλου. 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 

Είναι προκατασκευασμένα στοιχεία από κεραμικό υλικό (klinker), που χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν 

ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χημικές δράσεις, παγετό κτλ. 

 

2.1.5 Φυσικές πλάκες και κυβόλιθοι 

Είναι κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος (από μάρμαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.), χρησιμοποιούνται 

όταν υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων με 

παραδοσιακό χαρακτήρα.  

 

2.2. Αποδεκτά υλικά 

Το χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, (άοπλο ή οπλισμένο), θα συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ 

01-01-01-00 και της ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00,. Η κατηγορία του σκυροδέματος καθορίζεται στη μελέτη. 

Η άμμος, για την «εν ξηρώ» τοποθέτηση των στοιχείων επίστρωσης, θα είναι μέσης κοκκομετρικής 

διαβάθμισης. 

 

2.2.1 Τσιμεντόπλακες 

Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα, που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και 

γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, θα πληρούν τις απαιτήσεις 

του ΕΛΟΤ EN 1339. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια που αναφέρονται 
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στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. Σε 

κάθε περίπτωση συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ EN 13369. 

 

2.2.2 Τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα, που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών ανεξάρτητα από 

τη φύση της κυκλοφορίας, θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1338. 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 

συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ EN 13369. 

 

2.2.3 Κεραμικά πλακίδια, πλίνθοι και κυβόλιθοι 

Τα στοιχεία από κεραμικό υλικό, που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών ανεξάρτητα από τη 

φύση της κυκλοφορίας, συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ EN 1344. 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. 

 

2.2.4 Φυσικές πλάκες και κυβόλιθοι 

Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους, που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών, ανεξάρτητα από τη 

φύση της κυκλοφορίας, πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1341 για φυσικές πλάκες και ΕΛΟΤ EN 

1342, για φυσικούς κυβόλιθους. 

 

3. Μέθοδος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 

 

3.1. Γενικά 

Η διαμόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή του 

δαπέδου, γίνεται σύμφωνα τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-00-00. 

Η κατασκευή της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, συμμορφώνεται με ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-03-04-00.  

Η κατασκευή της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα και του περιμετρικού στερεού 

εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, συμμορφώνεται με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-

00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00. 

Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήμα, χρώμα και διαστάσεις) των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην 

επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραμμη, καμπυλόγραμμη, σε μορφή 

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

Υπηρεσίας. 

Σε θέσεις όπου απαιτείται προσαρμογή των διαστάσεων ή του σχήματος των πλακών επίστρωσης, η 

διαμόρφωση των πλακών γίνεται αποκλειστικά με κατάλληλο τροχό κοπής (αναλόγως του υλικού). Για 

κυκλικές κατασκευές, οι πλάκες κόβονται ακτινωτά και στις δύο πλευρές στις αναγκαίες διαστάσεις. 

Πλησίον φρεατίων ή άλλων κατασκευών, οι πλάκες κόβονται στα αναγκαία σχήματα. Σε καμία περίπτωση 

το εμβαδό κάτοψης της πλάκας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από το ¼ του ολικού εμβαδού. 
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Όλα τα υλικά επίστρωσης μεταφέρονται, από τη μονάδα παραγωγής ή προμήθειας στη θέση του έργου, 

συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων αυτών 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. «Κολυμβητή» τοποθέτηση 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται 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., χρησιμοποιείται αντί του συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος 

ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων, εφόσον το απαιτεί η μελέτη. 

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 100 mm. Όταν πρόκειται για επίστρωση επιφάνειας, η οποία δέχεται εκτός από πεζούς 

και κυκλοφορία οχημάτων, ο οπλισμός της πλάκας με δομικό πλέγμα θα εφαρμόζεται μόνο όταν 

προβλέπεται από την μελέτη. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας 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 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, εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στη μελέτη, ή οι σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Το τσιμεντοκονίαμα, με το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου θα είναι αρκετά 

συνεκτικό με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (με κατά μάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιμέντο το πολύ 

0,40). Η περιεκτικότητα του τσιμεντοκονιάματος θα είναι τσιμέντο/ ξηρά άμμος ≥ 650 kg/m
3
. 

Το συγκολλητικό τσιμεντοκονίαμα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 20 έως 25 mm 

κατά μέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική 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, θα 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 
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μικρότερο (της τάξης των 3 έως 8 mm). Όλοι οι αρμοί 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 πληρούνται με παχύρρευστο 

τσιμεντοκονίαμα, ή η επιφάνεια της επίστρωσης διαστρώνεται με λεπτόκοκκη τσιμεντοκονία, η οποία 

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 καθαρίζεται από τα 

υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. 

 

3.3. Τοποθέτηση «εν ξηρώ» 

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 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 υλοποιούνται με την υψομετρική διαμόρφωση της 

στρώσης έδρασης. 

Πριν από τη 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. 

Στη συνέχεια, επί της διαμορφωμένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται η χαλαζιακή άμμος, η οποία μετά 

τη συμπύκνωσή της με μηχανικό τρόπο θα έχει ομοιόμορφο πάχος 50 mm περίπου. 

Για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο πάχος στη στρώση της άμμου, η διάστρωση και συμπύκνωσή της 

διεξάγεται κατά λωρίδες. Γι’ αυτό τοποθετούνται κατά μήκος επί της στρώσης έδρασης παράλληλες 

μεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (50 mm) 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. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων με διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθμη της επίστρωσης 

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 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, 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. 
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Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρμογή τους επί της στρώσης άμμου (σε απλή παράθεση ή σε 

διακοσμητικούς συνδυασμούς) αφήνονται αρμοί, οι οποίοι, στην περίπτωση που προβλέπονται κατά 

ευθύγραμμες σειρές, θα 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 καθαρίζεται από την περίσσεια της άμμου και 

τυχόν υπολείμματα των υλικών κατασκευής. 

Όλοι οι αρμοί 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 εξασφαλίζεται η σταθερή σύνδεσή τους. 

 

4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

 Έλεγχος διαμόρφωσης της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή 

του δαπέδου, σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-00-00. 

 Έλεγχος κατασκευής της στρώσης (ή των στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό, σύμφωνα με 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-04-00. 

 Έλεγχος κατασκευής της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα και του περιμετρικού 

στερεού εγκιβωτισμού της άμμου με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-

01-01-00 και 01-01-02-00. 

 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 τη 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 τη 

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. 

 Για την άνω επιφάνεια των πλακών οι μέγιστες επιτρεπόμενες ανοχές σε ομαλότητα και σε οριζόντια 

απόκλιση, καθορίζονται στον επόμενο πίνακα: 

 

Μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις σε ομαλότητα και σε οριζόντια απόκλιση 

Μήκος δοκού [mm] Μέγιστο κύρτωμα [mm] Μέγιστη κοίλωμα [mm] 

300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 
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5. Τρόπος επιμέτρησης και πληρωμής εργασίας 

 

5.1 Γενικοί όροι 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλες οι εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά 

και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα 

δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασίας. Ενδεικτικά αλλά όχι 

περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και φορτοεκφορτώσεις των υλικών επίστρωσης (πλακών 

και κυβόλιθων από σκυρόδεμα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που απαιτούνται 

 Η αντικατάσταση προκατασκευασμένων τεμαχίων ή φυσικών λίθων που απορρίπτονται από την 

Υπηρεσία λόγω ελαττωμάτων 

 Η κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιμεντοκονιάματος και της άμμου, επί των οποίων 

εδράζονται τα στοιχεία επίστρωσης 

 Η πλήρωση των αρμών και αρμολόγηση αυτών με τις μεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται στην 

παρούσα 

 Η λήψη των απαιτούμενων δοκιμίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας 

 Η 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 

 Η απομάκρυνση και απόρριψη των ακατάλληλων τεμαχίων και των λοιπόν υλικών σε χώρους 

προβλεπόμενους στα συμβατικά τεύχη, ή εγκρινόμενους από την Υπηρεσία. 

 

5.2 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται βάσει επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη 

των προβλεπομένων από τη Μελέτη και των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας. 

Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα 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 τη μέθοδο τοποθέτησης 

αυτών («κολυμβητή», ή «εν ξηρώ»), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα κατά περίπτωση στα συμβατικά τεύχη. 

 


